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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ
Проект «Управління системою освіти територіальних громад: досвід країн Вишеградської 

четвірки для України» реалізовується протягом 2018-2019 років у Вінницькій області за підтримки 
Міжнародного Вишеградського Фонду.

Аплікантом проекту є Громадська організація «Ресурсно-інформаційний центр «Громади 
Вінниччини».

Загальний бюджет проекту становить 32 970,00 євро, з яких 2 055,00 євро – власний внесок 
ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини». 
Головною метою проекту є підвищення ефективності управління системою освіти територіальних 

громад України шляхом поширення досвіду та кращих практик країн Вишеградської четвірки.
Проект передбачає проведення циклу тренінгів для 15 громад Вінницької області та створення 

методичного посібника у сфері управління системи освіти територіальних громадах на основі досвіду 
країн Вишеградської четвірки. Підсумковим заходом проекту стане Міжнародна Конференція. 

Початковий етап проекту:
Анонс проекту відбувся під час стартової прес-конференції проекту 25 квітня 2018 року. 
У рамках початкового етапу у травні-червні 2018 року проведено відбір експертів проекту. На 

основі конкурсного відбору учасниками проекту стали 2 експерти з України та 4 експерти з країн 
Вишеградської четвірки, а саме із Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини. 

Основний етап проекту:
Протягом наступних 5 місяців експерти проекту працювали над розробкою методичних 

рекомендацій щодо управління системи освіти територіальних громадах. Основою такої методології 
стали досвід та кращі практики у цій сфері країн Вишеградської четвірки. Методичні рекомендації 
видані у формі електронного посібника, який доступний для усіх зацікавлених осіб на сайтах 
проекту та партнерів. 
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   Навчальний етап проекту:
Наступний навчальний етап проекту передбачає проведення 3-х денного тренінгу для 

представників 15 територіальних громад Вінницької області у грудні 2018 року. Учасниками 
тренінгу стануть 30 осіб – представники органу місцевого самоврядування та закладів освіти/
громадськості кожної територіальної громади. Навчання проводитимуть усі експерти проекту на 
основі методології, створеної у рамках проекту.

   Завершальний етап проекту:
Завершенням проекту є проведення Міжнародної конференції «Управління системою освіти 

територіальних громад: досвід країн Вишеградської четвірки для України» для 100 учасників, яка 
відбудеться у грудні 2018 року у м. Вінниця. У рамках програми заходу будуть представлені практичні 
аспекти в сфері управління, стратегічного планування та оптимізації системи освіти територіальних 
громад, а також досвід та кращі практики країн Вишеградської четвірки. Учасниками конференції 
стануть представники партнерів та експерти проекту з України, Польщі, Чехії, Угорщини та 
Словаччини, учасники проекту, представники органів місцевого самоврядування, органів влади, 
закладів освіти, громадськості та інші зацікавлені особи. Більш детально з ходом реалізації та 
результатами проекту можна ознайомитись на офіційному сайті проекту  www.rc.vn.ua/ukr/projects/
v4foruaesm/ та на сайтах партнерів.

Донор проекту:
Міжнародний Вишеградський Фонд – це міжнародна 
донорська організація заснована урядами країн 
Вишеградської групи (Чеська Республіка, Угорщина, Польща 
та Словаччина). Метою Фонду є підтримка розуміння та 
співпраці між людьми в регіоні Вишеградської четвірки,  
а також між регіоном Вишеградської четвірки та іншими 
країнами та регіонами, зокрема країнами Східного 
партнерства та Західних Балкан, що не є членами ЄС.   
Фонд сприяє розвитку громадянського суспільства шляхом 
фінансування спільних грантових проектів та наданням 
університетських стипендій. Річний бюджет фонду близько 
8 мільйонів євро складається з рівнихвнесків урядів країн 
Вишеградської четрвіки.

Громадська організація
 «Ресурсно-інформаційний центр 
«Громади Вінниччини»

Аплікант проекту:
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Великопольский центр освіти і 
курсів самоврядування - WOKiSS 
(м. Познань, Республіка Польща)

Інститут стабільності 
та розвитку – ISD 
(м. Прага, Чехія) 

Комунальний вищий 
навчальний заклад 

«Вінницька академія 
неперервної освіти» 

(м. Вінниця, Україна)

Фундація «Майстерня сільського 
розвитку» 

(с. Етиек, Угорщина)

Вінницька обласна Громадська 
організація «Освітній простір» 

(м. Вінниця, Україна)

Карпатський  Єврорегіон Словаччина 
(м. Кошице, Словаччина).

Партнери проекту:

Громадська організація 
«Єврорегіон «Дністер» 
(м. Вінниця, Україна) 

Вінницький обласний осередок 
Міжнародної ГО 

«Україна-Польща-Німеччина» 
(м. Вінниця, Україна)
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Питання надання якісних освітніх послуг, підвищення ефективності роботи закладів освіти 
особливо гостро постало перед українськими громадами після початку впровадження процесу 
децентралізації влади та реалізації процесу добровільного об’єднання громад. 

До початку реформи управління закладами освіти здійснювалось на рівні районів через відділи 
освіти районних державних адміністрацій, за винятком міст обласного значення, які за своїми 
функціями фактично були прирівнені до районів. Отже, школа в селі, селищі або місті (крім 
міст обласного значення) знаходилася на балансоутриманні району, фінансування освітнього 
процесу відбувалосья за рахунок освітньої субвенції, що також надходила у район, і фактично 
органи місцевого самоврядування громад мали дуже опосередкований вплив на освітній процес 
і практично не мали можливостей для його оптимізації. Міста обласного значення самостійно 
управляли освітою через свої відділи освіти, але переважна більшість таких міст – це достатньо 
компактні населені пункти з великою кількістю населення, тому в них зазвичай не виникали 
проблеми низького рівня наповнюваності шкіл, а отже – не виникала потреба в оптимізації 
освітньої мережі. У цій моделі управління існувала низка проблем, пов’язаних з перерозподілом 
коштів на утримання закладів освіти між школами в межах району, що призводило до ситуації, 
коли за рахунок великих шкіл в крупних населених пунктах утримувалися малокомплектні 
школи в невеликих селах, що викликало серйозні нарікання, в першу чергу, з боку керівників міст. 
Питання формату функціонування малокомплектних шкіл у селах виникали постійно, але не всі 
представники районних державних адміністрацій відповідально підійшли до цієї проблеми, часто 
не наважуючись на ухвалення непопулярних рішень щодо оптимізації освітньої мережі. Більше 
того, питання закриття або переформатування шкіл у селах відповідно до чинного законодавства 
повинно було проходити громадське обговорення безпосередньо в цих громадах, і, зрозуміло, що 
результати таких обговорень переважно були негативними, адже мешканці виступали проти будь-
якої оптимізації освітньої мережі. Таким чином, цей комплекс проблем залишався у невирішеному 
стані, а ухвалене Кабінетом Міністрів обмеження фінансування шкіл із кількістю до 25 учнів за 
рахунок освітньої субвенції вплинуло на ситуацію лише в незначній мірі.

Ситуація в системі освіти сільських об’єднаних територіальних громад (далі - ОТГ) додатково 
ускладнюється сучасними демографічними тенденціями, а саме:

- Населення в Україні постійно зменшується через негативний приріст, зокрема у Вінницькій 
області загальна кількість населення зменшилась у період з 2009 по 2017 рік на 84 167 осіб (1,6%), 
тільки за 2017 рік в області смертність перевищувала народжуваність на 9 924 осіб;

- Кількість сільського населення в області за цей же період зменшилася на 77 893 особи (9,2%), 
і відповідно відсоток населення, що проживає в сільській місцевості, зменшився з 51 до 48,8%;

- Загальна кількість дітей від 0 до 14 років в області скоротилася від 1 січня 2009 до 1 січня 2018 
року з 247 046 осіб до 245 466 осіб, тобто на 1 580 осіб (0,6%). Загальна цифра скорочення кількості 
дітей не є критичною, але детальний аналіз цього показника показує більш негативну тенденцію 
саме для сільської місцевості: в містах кількість дітей зросла з 118 369 осіб до 128 810 осіб, тобто на 
10 441 особу (+8,8%), а в селах кількість дітей зменшилася з 128 677 до 116 656 осіб, тобто на 12 021 
дитину (-9,3%). 

Таким чином, відслідковується постійна тенденція щодо зменшення кількості дітей у сільській 
місцевості, що негативно впливає на наповнюваність у закладах освіти. Це призводило до виникнення 
багатьох супутніх проблем, таких як зниження якості навчання, зменшення рівня соціалізації учнів, 
погіршення матеріально-технічного забезпечення шкіл і т.і. Цей комплекс проблем обумовлює 
необхідність формування стратегічного бачення щодо оптимізації системи надання якісних освітніх 
послуг в об’єднаних територіальних громадах, про що йтиметься далі.

ВСТУП
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА 
СИСТЕМИ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА РІВНІ 
ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

1
1.1.  Проблеми системи надання освітніх послуг в Україні

Наприкінці 2016 року Урядовим контактним центром проводилося прогнозне дослідження на 
тему «Проблеми шкільної освіти в Україні». Як зазначає «Урядовий кур’єр», опитування громадян 
показало, що найбільше люди нарікають на невідповідний стан шкіл та їхнє матеріально-технічне 
обладнання (із 1025 опитаних 31,9% відзначили цю проблему як найголовнішу). Щоправда, для 
сільської місцевості ця проблема стоїть не на першому місті. Найголовнішою проблемою селяни 
називають відсутність якісних сучасних підручників та навчальних матеріалів. У випадку із 
забезпеченням сільських шкіл підручниками, можна припустити, що скарги більшою мірою 
стосуються не «сучасності» навчальних матеріалів, а їх відсутності як таких. Також 17,1% опитаних 
підкреслили суттєве ускладнення ситуації із закриттям частини шкіл у сільській місцевості та, 
відповідно, необхідністю перевезення дітей до місця навчання і додому.  Як повідомляє «Урядовий 
кур’єр», в управління взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру з початку року на 
урядову «гарячу лінію» надійшло понад 10 тисяч звернень з питань освіти, з них майже 2200 звернень 
стосувалися діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Найбільше громадяни скаржилися 
на те, що у загальноосвітніх навчальних закладах учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій не 
забезпечують безкоштовним харчуванням; учні не забезпечені достатньою кількістю підручників; 
від батьків вимагають сплачувати кошти на потреби шкіл за відсутності прозорої схеми контролю 
за їх використанням; некомпетентність педагогів та погане забезпечення шкільним автобусами для 
учнів віддалених населених пунктів. Дослідження, проведене Урядовим контактним центром, ще раз 
довело, що сучасна українська освіта потребує цілеспрямованого втручання в ситуацію та істотних 
змін. Україна не може собі дозволити підтримувати один із найнижчих показників кількості учнів 
на одного вчителя у світі.

Реформи місцевого самоврядування останніх кількох років і нові плани щодо системи освіти 
мають хорошу перспективу достеменно покращити врядування в державному секторі в Україні, 
наділивши повноваженнями ті рівні місцевого самоврядування, які якнайкраще спроможні 
здійснювати управління і фінансування у відповідних сферах. 

Сконцентрувавши відповідальність за більшість повсякденних публічних послуг на рівні міст 
обласного значення та ОТГ, реформа має прояснити, хто насправді повинен відповідати за які 
функції. Після такого розмежування, муніципалізовані органи влади мають бути спроможними як 
покращити базові публічні послуги, так і реорганізувати трагічно неефективну шкільну систему в 
країні.

1.2.  Зміни у законодавстві та розподіл повноважень

28 вересня 2017 року набув чинності новий Закон України «Про освіту» №2145-VIII від 5 вересня 2017 
року, який розроблено спільними зусиллями Міністерства освіти і науки України, громадянського 
суспільства та експертного середовища. Законом передбачено врегулювання питань, пов’язаних із 
реалізацією права на освіту, та визначено сферу відповідальності і повноваження закладів освіти 
та органів управління на всіх адміністративних рівнях. Крім того, Законом передбачено внесення 
змін до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну 
освіту» та «Про професійну та професійно-технічну освіту», а також розробку та внесення змін до 



10

Законів України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну 
освіту» та «Про професійну та професійно-технічну освіту», а також розробку та внесення змін до 
інших законів та підзаконних нормативних актів.

Стаття 66 Закону визначає повноваження органів місцевого самоврядування на трьох рівнях 
адміністративно-територіального устрою держави:

• обласні ради, Київська та Севастопольська міські ради;
• районні, міські ради, ради об’єднаних територіальних громад;
• сільські, селищні ради.

Таблиця 1.2.1
Повноваження органів місцевого самоврядування на трьох рівнях 

адміністративно-територіального устрою держави

Обласні ради, Київська та 
Севастопольська міські ради

Відповідають за реаліза-
цію державної політики у 
сфері освіти та забезпечення 
якості освіти на відповід-
ній території, забезпечення 
доступності повної  загаль-
ної середньої освіти (старша 
школа) та професійної (про-
фесійно-технічної) освіти;

Мають право засновувати 
заклади освіти, у тому числі 
для осіб з особливими освіт-
німи потребами, а також 
реорганізовувати та ліквідо-
вувати їх;

Планують та забезпечують  
розвиток мережі закладів 
профільної середньої, про-
фесійної (професійно-тех-
нічної) та позашкільної 
освіти, закладів спеціалізо-
ваної освіти (наукові, війсь-
кові, спортивні, мистецькі), 
закладів післядипломної 
освіти, спеціальних закладів 
освіти для осіб з особливими 
освітніми потребами, науко-
во-методичних та навчаль-
но-методичних установ;

Відповідають за реаліза-
цію державної політики у 
сфері освіти та забезпечення 
якості освіти на відповід-
ній території, забезпечення 
доступності дошкільної, по-
чаткової та базової середньої 
освіти, позашкільної освіти;

Мають право засновувати 
заклади освіти, реорганізо-
вувати і ліквідовувати їх;

Планують та забезпечують 
розвиток мережі закладів 
дошкільної, початкової та 
базової середньої освіти, по-
зашкільної освіти; планують 
та забезпечують розвиток 
мережі закладів профільної 
середньої освіти академічно-
го спрямування (міські ради 
міст з населенням більше 
50 тисяч самостійно; міські 
ради міст з населенням мен-
ше 50 тисяч за погодженням 
з обласною радою);

Відповідають за реалізацію 
державної політики у сфері 
освіти та забезпечення 
якості освіти на відповід-
ній території, забезпечення 
доступності дошкільної та 
початкової освіти;

Мають право засновувати 
заклади освіти,  реоргані-
зовувати і ліквідовувати їх, 
забезпечують їх діяльність та 
розвиток;

Районні, міські ради та ради
 об’єднаних територіальних 

громад
Сільські, селищні ради
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Закріплюють за закладами 
початкової та базової 
середньої освіти територію 
обслуговування (крім 
випадків, встановлених 
спеціальними законами);

Забезпечують доступність 
дошкільної та середньої 
освіти для всіх громадян, які 
проживають на відповідній 
території, та вживають 
заходів для забезпечення 
потреби у дошкільній та 
позашкільній освіті;

Ведуть облік дітей 
дошкільного та 
шкільного віку у порядку, 
затвердженому Кабінетом 
Міністрів України;

Забезпечують рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності;

Здійснюють інші повноваження у сфері освіти, передбачені законом

Забезпечують гуртожитками 
та/або перевезенням 
здобувачів профільної 
середньої та професійної 
(професійно- технічної) 
освіти, які навчаються не за 
місцем проживання (у разі 
потреби – транспортними 
засобами, пристосованими 
для перевезення осіб, які 
пересуваються на кріслах 
колісних);

Забезпечують та фінансують 
підвезення учнів і 
педагогічних працівників 
до закладів початкової та 
базової середньої освіти і у 
зворотному напрямку (у разі 
потреби – транспортними 
засобами, пристосованими 
для перевезення осіб, які 
пересуваються на кріслах 
колісних);

Оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та ви-
користані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, 
послуг, спрямованих на потреби кожного із заснованих 
ними закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти;
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Отже, Закон дозволяє органам місцевого самоврядування на трьох рівнях адміністративно-
територіального устрою держави створювати заклади освіти. Як засновник (засновники) закладу 
освіти, вони наділені широким спектром повноважень щодо цих закладів, а саме:

1) затверджують установчі документи закладу освіти, їхню нову редакцію та зміни до них;
2) укладають та розривають строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти;
3) затверджують кошторис та приймають фінансовий звіт закладу освіти;
4) здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;
5) здійснюють контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;
6) забезпечують створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального 

дизайну та розумного пристосування;
7) здійснюють контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації);
8) визначають статус, організаційно-правову форму, тип закладу освіти із зазначенням відповідної 

інформації в установчих документах закладу освіти.
Закон має широкий вплив на управління освітою в об’єднаних територіальних громадах. 

Наступні найбільш важливі зміни, що відбулись у законодавстві:
    Стаття 13 Закону зазначає, що для забезпечення доступності повної загальної середньої освіти 

саме органи місцевого самоврядування створюють та підтримують мережу закладів освіти та їхніх 
філій.

Законом визначено поняття освітнього округу – це сукупність закладів освіти (їхніх філій), у тому 
числі закладів позашкільної освіти, закладів культури, фізичної культури і спорту, що забезпечують 
доступність освіти для осіб, які проживають на відповідній території. 

- опорний заклад освіти (опорна школа), яка має зручне розташуванн
я для підвезення дітей з інших населених пунктів, забезпечений кваліфікованими педагогічними 

кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний 
забезпечувати на належному рівні здобуття профільної освіти.

- філія закладу освіти – це територіально відокремлений структурний підрозділ закладу 
освіти, що не має статусу юридичної особи та діє на підставі положення, затвердженого засновником 
відповідного закладу освіти на основі типового положення, що затверджується центральним 
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Створюється з метою наближення місця навчання 
дітей до їхнього місця проживання. Наказом Міністерства освіти і науки №1568 від 06.12.2017 
затверджено Типове положення про філію закладу освіти. Відповідно до нього, філія забезпечує 
здобуття початкової та/або базової середньої освіти, а також може мати у своїй структурі підрозділ, 
який забезпечує здобуття дошкільної освіти.

Законом передбачено можливість ухвалення спільних рішень органами місцевого самоврядування 
різних адміністративно-територіальних одиниць стосовно організації здобуття початкової, базової 
та профільної середньої освіти в закладі освіти (його філії) та забезпечення підвезення школярів до 
нього і у зворотному напрямку.

Отже, дана норма визначає можливість громад самостійно формувати освітні округи, причому 
визначає що освітній округ не тільки надає послуги в сфері освіти, а й супутні види послуг – в 
сферах культури, фізичної культури та спорту на всій території громади. Це дозволяє об’єднувати 
надання цих послуг, таким чином оптимізувати видатки і уникнути дублювання функцій різними 
установами громади (в т.ч. і через утворення одного управлінського органу в адміністрації ОТГ 
– відділу осіти, культури та спорту). Також передбачена можливість оптимізації адміністративних 
видатків на освіту ОТГ за рахунок утворення опорної школи та її філій, що дозволяє централізувати 
управління і бухгалтерську службу закладів освіти. Найбільш вагомим чинником є можливість 
об’єднання закладів шкільної та дошкільної освіти у освітні комплекси, що у багатьох випадках 
дозволяє забезпечити можливість отримання дошкільної і початкової шкільної освіти у невеликих 
населених пунктах.
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Також, варто зазначити, що держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову 
тономію закладів освіти.

   Законом передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування 
створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами 
для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, 
можливостей, здібностей та інтересів. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №872 від 
15.08.2011 зі змінами, внесеними з Постановою КМУ №588 від 09.08.2017, порядок організації 
інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти визначає, що освітні послуги 
надаються дітям з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням. Керівник 
закладу загальної середньої освіти на підставі заяви батьків або законних представників дитини 
з особливими освітніми потребами, висновку психолого-медико-педагогічної консультації та за 
підтримки відповідного органу управління освітою організовує клас з інклюзивним навчанням, 
створює необхідну матеріально-технічну та навчально-методичну базу, здійснює добір відповідних 
педагогічних працівників тощо. Власник закладу загальної середньої освіти виділяє в установленому 
порядку кошти для забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень таких 
закладів дітей з особливими освітніми потребами, створення відповідної матеріально-технічної та 
методичної бази, забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань надання 
освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням, сприяє 
провадженню інноваційної діяльності, здійснює заходи щодо придбання транспортних засобів для 
підвезення таких дітей до місця навчання та додому.

Власник та керівник закладу несуть відповідальність за організацію, стан та якість інклюзивного 
навчання.

   Постановою Кабінету Міністрів України №545 від 12.07.2017 затверджено Положення про 
інклюзивно-ресурсний центр, згідно якого органам місцевого самоврядування та місцевим 
органам виконавчої влади рекомендовано утворити протягом двох місяців: інклюзивно-
ресурсні центри; обласні ресурсні центри з підтримки інклюзивної освіти шляхом реорганізації 
психолого-медико-педагогічних консультацій. Засновниками центрів є представницькі органи 
місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районні, міські, районні у містах 
(у разі їх утворення) ради. Центр є юридичною особою та має рахунки в органах Казначейства, 
самостійний баланс, бланк із своїм найменуванням. Засновник розробляє та затверджує установчі 
документи центру відповідно до вимог законодавства, у тому числі зазначеного Положення. Центри 
утворюються з розрахунку один центр не більш як на 7 тис. дітей, які проживають на території 
об’єднаної територіальної громади (району), та не більш як на 12 тис. дітей, які проживають у місті 
(районі міста).

    Статтею 30   Закону на всі заклади освіти покладено обов’язок надавати відкриту та 
загальнодоступну інформацію про їхню діяльність, яка має бути опублікована на офіційному 
веб-сайті закладу та/або його засновника. Оприлюднювати необхідно статут закладу, ліцензії, 
сертифікати, інформацію про структуру та органи управління закладу, його кадровий склад, освітні 
програми, кількість учнів, вакантні посади, вартість навчання (якщо є) тощо. Заклади освіти, що 
отримують публічні кошти, та їхні засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах 
кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, а також 
товарів та послуг.

           Із Закону України «Про освіту», Законів України «Про дошкільну освіту», «Про загальну 
середню освіту» та «Про позашкільну освіту» виключена атестація закладу освіти як форма 
державного нагляду (контролю). Атестація закладів освіти вже не належить до повноважень 
відповідних органів управління і не існує як форма державного нагляду чи інструмент забезпечення 
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 якості освіти. У системі освіти буде запроваджено інший плановий захід державного нагляду 
(контролю) – інституційний аудит, зміст та особливості проведення якого визначені статтею 45 
Закону України «Про освіту». 

Плановий інституційний аудит – комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і 
управлінських процесів закладу освіти, проводитиметься в навчальних закладах загальної середньої 
освіти раз на 10 років. Його проводитимуть територіальні органи Державної служби якості освіти, 
а не місцеві органи управління освітою. Державна служба якості освіти – центральний орган 
виконавчої влади, утворений шляхом перетворення Державної інспекції навчальних закладів 
України.

За наслідками проведення аудиту формуються рекомендації щодо:
а) підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти;
б) вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
в) приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог законодавства.

     Згідно зі статтею 25 закону України «Про освіту» засновник закладу освіти або уповноважена 
ним особа укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним 
(призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу 
освіти та розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав 
та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти. Керівник 
закладу освіти призначається засновником з числа претендентів, які вільно володіють державною 
мовою і мають вищу освіту. Керівник призначається на посаду строком на шість років (строком на 
два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти 
вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника 
(засновників), трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу 
загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої 
освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з правом 
дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері 
загальної середньої освіти. Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу 
загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний 
строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше). 
Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на 
заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в 
тому самому закладі на іншій посаді. Після 28 вересня 2017 року ч. 2 статті 26 Закону України «Про 
загальну середню освіту» застосовується до посад, що стали вакантними в установленому трудовим 
законодавством порядку. Заступник керівника, педагогічні та інші працівники закладу загальної 
середньої освіти призначаються на посади та звільняються з посад керівником цього закладу. 
Керівник закладу загальної середньої освіти має право оголосити конкурс на вакантну посаду. Якщо 
до засновника закладу загальної середньої освіти надійшло звернення піклувальної ради або органу 
самоврядування закладу загальної середньої освіти щодо звільнення керівника цього закладу, 
засновник зобов’язаний розглянути його і прийняти обґрунтоване рішення у найкоротший строк.

     Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється за рахунок коштів 
державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам; 
коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, згідно зі статтею 78 
Закону України «Про освіту». Порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами 
визначається згідно з формулою, в основі якої лежить кількість здобувачів освіти, які навчаються на 
відповідній території, з урахуванням таких факторів:

- рівень освіти;
- категорія території, на якій розташований заклад освіти;
- наявність здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;
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    - особливості  навчання здобувачів освіти з національних меншин;
   -    необхідність підвезення здобувачів освіти до закладу освіти та у зворотньому напрямку;
Відповідно до статті 1032 Бюджетного кодексу освітня субвенція спрямовується тільки на оплату  

праці педагогічних працівників, які надають повну загальну середню освіту, у тому числі у закладах 
професійно-технічної та вищої освіти. Формула розподілу освітньої субвенції, ухвалена Постановою 
Кабінету Міністрів України №1088 від 27.12.2017, містить новий підхід до розрахунку фінансового 
нормативу бюджетної забезпеченості одного учня. Він спирається на кількість педагогічних 
працівників, необхідну для виконання державних стандартів повної загальної середньої освіти, 
розмір їхньої заробітної плати та розрахункову наповнюваність класів. Формула передбачає різну 
розрахункову наповнюваність класів залежно від типу місцевості, а у сільській місцевості – ще 
й залежно від густоти населення та частки сільського населення, але мінімальний показник – 10 
учнів. Від цих показників залежить також коефіцієнт приведення розрахункової наповнюваності 
класу, який збільшує норматив бюджетної забезпеченості одного учня. Якщо для обласних центрів 
коефіцієнт складає 1, то для найменш густонаселених громад із повністю сільським населенням він 
складатиме 2,7. Залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються 
на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з 
урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази закладів 
освіти.

Отже, Кабінет міністрів підчас визначення розміру освітньої субвенції для ОТГ визначив 
мінімальну кількість учнів в класі на рівні 10 учнів, що також є додатковим стимулом для 
оптимізації малокомплектних закладів освіти. В той же час, було враховано специфіку сільських 
територій з низькою густотою заселення мешканців та малокомлектністю закладів освіти, для 
яких введено додатковий коефіцієнт, який збільшує розмір фінансування за рахунок державного 
бюджету. Детальніше про порядок нарахування освітньої субвенції та додаткової дотації йтиметься 
у наступному пункті.  

    Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти 
фінансуються за рахунок коштів засновника цих закладів(ст. 43 Закону України «Про загальну 
середню освіту»).

Держава може здійснювати фінансування здобуття особою загальної середньої освіти у 
приватному чи корпоративному закладі освіти, що має ліцензію, за рахунок коштів державного та 
місцевих бюджетів.

Державні та комунальні заклади загальної середньої освіти можуть надавати платні освітні та 
інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновники відповідних закладів 
освіти мають право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до 
переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

За рішенням керівника закладу загальної середньої освіти бухгалтерський облік може 
здійснюватися самостійно закладом освіти або через централізовану бухгалтерію.

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що в сфері освіти об’єднані територіальні громади:
- відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти – виконують закони, державні 

програми, накази тощо;
- відповідають за забезпечення якості освіти, а саме:
а) забезпечують фінансування діяльності та методичного забезпечення закладів освіти з 

державного та місцевих бюджетів;
б) створюють інклюзивно-ресурсні центри;
в) забезпечують утримання та розвиток матеріально-технічної бази;
г) організовують облік дітей дошкільного та шкільного віку;
ґ) створюють освітні округи та опорні школи;
д) формують мережу закладів освіти: їх відкриття, закриття чи реорганізацію;
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е) визначають території обслуговування за закладами початкової та базової середньої освіти;
є) забезпечують підвезення учнів, педпрацівників до закладів освіти.

1.3   Фінансування освітньої галузі ОТГ

Всі ОТГ після утворення повинні були створити у себе в структурі виконавчого органу відповідний 
відділ (або окремий відділ освіти, або відділи з більш широкими функціями, в які входить управління 
освітою, наприклад: відділ освіти та культури, відділ освіти, культури, спорту, сім’ї та молоді і т. 
і.). Крім цього, ОТГ почали забирати у власне балансоутримання та адміністрування всі освітні 
заклади, отримавши повноцінну функцію управління освітою  в межах своїх громад.

Фінансування цього завдання для ОТГ до 2018 року здійснювалось спочатку за рахунок освітньої 
субвенції з Державного бюджету та за рахунок власного бюджету ОТГ, а надалі було змінено 
порядок нарахування субвенцій, і ОТГ стали отримувати два види субвенцій/дотацій, з яких мали 
утримувати освіту:

1. Освітня субвенція, яка нараховується з врахуванням, у першу чергу, кількості учнів у 
навчальних закладах певної ОТГ та розрахункової наповнюваності учнів у класі за формулою:

У х 1/ РНК  х  НП  х 1/18  х ЗП, 
(де У – це кількість учнів, РНК – розрахункова наповнюваність класів (тобто скільки учнів у 

середньому навчаються в класах у середніх школах певної адміністративно-територіальної одиниці), 
НП – навчальний план (тобто кількість годин на тиждень), 18 – кількість годин на тиждень на одну 
ставку, ЗП – заробітна платня (на одну ставку вчителя на рік з нарахуваннями)). 

Освітня субвенція має витрачатися виключно на зарплатню педпрацівників усіх шкіл та інших 
закладів освіти (освітніх комплексів, ЗОШ, ДНЗ і т.і.) ОТГ.

У такому розрахунку для певних населених пунктів та типів навчальних закладів РНК 
(розрахункова наповнюваність класів) визначено окремо:

- для обласних центрів – 27
- для інших міст обласного значення – 25
- закладів спеціальної освіти – 9
- шкіл, що підпорядковані обласним державним адміністраціям – 20
- вечірніх шкіл у містах обласного значення – 19
- вечірніх шкіл у районах та ОТГ – 11
- ПТНЗ – 23.
Для формули враховуються найвищі показники заробітної платні: 14-й розряд для вчителів 

та 16-й розряд для директорів згідно Єдиної тарифної сітки. У показнику ЗП (заробітна платня) 
враховані зарплати й іншим педагогічним працівникам, які не проводять заняття, а також зарплати 
вихователів в інтернатах та асистентів учителів в інклюзивних класах. Окрім того, розробники 
формули врахували основні надбавки, для яких теж обирали максимальні значення, передбачені 
законодавством. Для додаткових надбавок обрали показник у 22% від посадового окладу, який є 
середнім. 

Показовою є статистика щодо фактичної наповнюваності класів (ФНК) у порівнянні з 
розрахунковою наповнюваністю класів (РНК), різниця між якими становить так званий Індекс 
спроможності шкільної освітньої мережі ОТГ. Експерти Центрального офісу реформ при Мінрегіоні 
проаналізували ці показники, і для ОТГ Вінницької області було сформовано відповідну таблицю 
станом на травень 2018 року:
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Таблиця 1.3.1

Індекс спроможності шкільної освітньої мережі ОТГ Вінницької області 
(станом на травень 2018 р.)

Класів 
фактично 

ЗЗСО

Учнів 
фактично 

у ЗЗСО

Фактична 
середня 

наповню-
ваність у 

ЗЗСО (ФНК)

Розрахункова 
середня на-

повнюваність 
у ЗЗСО (РНК)

Різниця 
ФНК-
РНК

Назва ОТГ

Томашпільська 
Мурафська 
Ковалівська 
Якушинецька 
Росошанська 
Оратівська 
Северинівська 
Студенянська 
Іванівська
Лука-Мелешківська 
Барська 
Шляхівська 
Бабчинецька 
Калинівська 
Жданівська 
Джулинська 
Новогребельська 
Староприлуцька 
Немирівська 
Райгородська 
Гніванська
Тульчинська 
Іллінецька 
Сокиринецька 
Шпиківська 
Дашівська 
Вапнярська 
Кунківська
Вороновицька 
Брацлавська 
Краснопільська 
Мельниківська 
Глуховецька 
Ситковецька 

33
53
25
38
14
27
22
17
47
48
93
19
17
117
27
41
18
17
87
19
85
143
130
19
26
64
46
42
46
24
43
14
43
20

875
999
417
579
239
568
366
247
769
764
2124
271
204
2502
370
553
180
197
1584
193
1639
2370
2014
215
397
841
849
327
770
400
369
117
529
258

26,5
18,8
16,7
15,2
17,1
21,0
16,6
14,5
16,4
15,9
22,8
14,3
12,0
21,4
13,7
13,5
10,0
11,6
18,2
10,2
19,3
16,6
15,5
11,3
15,3
13,1
18,5
7,8
16,7
16,7
8,6
8,4
12,3
12,9

17
13
11,5
11
13
17
13
11
13
13
20,5
12
11
20,5
13
13
10
12
19
11
20,5
18
17
13
17
15
20,5
10
19
19
11
11
17
19

9,5
5,8
5,2
4,2
4,1
4,0
3,6
3,5
3,4
2,9
2,3
2,3
1,0
0,9
0,7
0,5
0,0
-0,4
-0,8
-0,8
-1,2
-1,4
-1,5
-1,7
-1,7
-1,9
-2,0
-2,2
-2,3
-2,3
-2,4
-2,6
-4,7
-6,1
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Як бачимо, для 13 ОТГ Вінницької області індекс спроможності шкільної освітньої мережі ОТГ є 
позитивним, для 7 – практично нейтральним і для 14 ОТГ – негативним. Саме громади з негативним 
індексом спроможності шкільної освітньої мережі в першу чергу потребують оптимізації освіти, 
адже це свідчить про недостатню наповнюваність класів, а отже – низький рівень освітньої субвенції.

  
2. Додаткова дотація на здійснення переданих із державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров’я (відповідно до статті 103-6 Бюджетного кодексу України) 
для фінансування таких видатків:

- видатки навчальних закладів, визначених у частині першій статті 103-2 цього Кодексу 
(крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів, 
визначених пунктами 1-6 частини першої статті 103-2 цього Кодексу, а також навчальних закладів, 
визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 103-2 цього Кодексу, в частині здобуття повної 
загальної середньої освіти);

- видатки закладів охорони здоров’я, визначених у пункті 3 частини першої статті 89 та у 
пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Тобто додаткова дотація направляється на ті видатки середньої освіти і охорони здоров’я, які не 
фінансуються за рахунок освітньої та медичної субвенцій, а саме: поточні видатки середньої освіти, 
включаючи заробітну плату непедагогічного персоналу, та оплата енергоносіїв в охороні здоров’я.

Загальна сума цієї додаткової дотації розподілялася з Державного бюджету між обласними 
бюджетами з врахуванням таких показників:

- кількість населення;
- надходження доходів місцевих бюджетів області, визначених пунктом 1 частини першої 

статей 64 і 66 цього Кодексу, за відповідний звітний період року, що передує плановому;
- приведений індекс відносної податкоспроможності зведеного бюджету області.
Виплата додаткової субвенції здійснювалась у таких пропорціях:
- 50% обсягу – пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення області станом на 1 

січня року, що передує плановому;
- 50% обсягу – пропорційно до питомої ваги приведеного індексу відносної податкоспроможності 

зведеного бюджету області.

Як бачимо, законодавство чітко визначає види та порядок нарахування субвенцій і дотацій на 
забезпечення надання якісних освітніх послуг, повністю покладаючи відповідальність за надання 
послуг зі дошкільної і середньої шкільної освіти на об’єднані територіальні громади. 

1.4.  Фактичний стан фінансового забезпечення освітньої галузі в ОТГ

Як було зазначено вище, ОТГ отримує з державного бюджету визначені кошти у вигляді цільової 
освітньої субвенції і додаткової дотації для надання якісних освітніх (дошкільна і середня шкільна 
освіта) послуг на своїй території. 

Водночас аналіз фактичних видатків ОТГ показує, що коштів, отриманих у вигляді освітньої 
субвенції та додаткової дотації, у більшості сільських громад не вистачає для повного покриття 
видатків на освітні заклади, і вони дофінансовують освітню галузь із власних бюджетів. Розмір 
такого дофінансування коливається від дуже незначних обсягів у випадках великих міських ОТГ, 
а у випадку сільських ОТГ, до складу яких входить велика кількість невеликих населених пунктів 
із малокомплектними школами в них – сума дофінансування іноді доходить до суми отриманих 
коштів з державного бюджету (субвенція + дотація), а іноді навіть перевищує цю цифру. Ця 
ситуація стала ще більш складною для сільських шкіл у 2018 році, коли під час розподілу коштів з 
державного бюджету стали враховувати не тільки кількість учнів у школі та тип населеного пункту, 
а й наповнюваність класів і кількість годин на тиждень (див. формули вище).

Для прикладу можна навести дані з кількох ОТГ, які в 2017 році брали участь в реалізації проекту 
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«Належне управління територіальних громад: досвід стратегічного планування Вишеградської 
Четвірки для країн Східного Партнерства». Під час підготовки стратегій розвитку громад готувалася 
діагностика всіх сфер надання послуг в громаді, в т.ч. і освітньої. Кілька таких прикладів наведені 
нижче.

Цією громадою з державного бюджету отримано: освітню субвенцію в розмірі 4 495 200,00 грн. 
та додаткову дотацію в розмірі 1 283 069 грн., що в сумі склало 5 778 269,00 грн. Таким чином, в 
розрахунку на 1 учня було отримано з державного бюджету фінансування в розмірі 23 681 грн. / 
рік. Фактичні видатки на шкільну освіту в громаді склали 8 195 295,00 грн., тобто вартість навчання 
одного учня в рік склала близько 33 587,00 грн. Таким чином, громада виділила з власного бюджету 
на утримання закладів шкільної освіти додатково 2 417 026,00 грн. 

Таблиця 1.4.1.
Фактична вартість навчання учнів ОТГ 

 Приклад ОТГ № 1: 

Назва 
закладу

Школа 
І-ІІІ сту-
пенів №1

Школа 
І-ІІІ сту-
пенів №2

В цілому по закладам 
шкільної освіти ОТГ

Рік 
будівництва

1932 (ре-
конструкція 

з добудо-
вою у 1967, 

2008)

1925

Планова 
кількість 

місць
за сертифіка-
тами МОН/ 

за технічним 
паспортом

Початкова 
освіта -100

Базова – 150
Повна за-

гальна – 50
/ 300

Початкова 
освіта -125

Базова – 100
/225

525

Фактична 
кількість 

учнів / дітей

157

87

244 (46,5%)

Кількість 
педпра-

цівників / 
працівників

26

17

43

Вартість 
навчання 

одного учня 
в рік, грн.

30 480

39 194

33 587
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 Приклад ОТГ № 2: 

Назва 
закладу

Рік 
будівництва

Планова 
кількість 

місць
за сертифіка-
тами МОН/ 

за технічним 
паспортом

Фактична 
кількість 

учнів / дітей

Кількість 
педпра-

цівників / 
працівників

Вартість 
навчання 

одного учня 
в рік, грн.

Таблиця 1.4. 2
Фактична вартість навчання учнів ОТГ 

І-ІІІ сту-
пенів 
Школа №1

І-ІІІ ступенів 
Філія 
Школи №1

І-ІІІ ступенів 
Філія 
Школи №2

І-ІІІ ступенів 
Філія 
Школи №3

І-ІІІ сту-
пенів 
Школа №2

І-ІІІ сту-
пенів 
Школа №3

І-ІІІ сту-
пенів 
Школа №1

В цілому по закладам 
шкільної освіти ОТГ

1913

1928

1910

1990

1936

1974

1913

250

140

200

162

740

250

250

1842

112

58

114

47

440

73

112

844 
(45,8%)

19

12

24

12

44

12

19

123

28 210

28 190

28 650

28 230

28 950

28 350

28 210

28 667
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Для даної громади освітня субвенція склала 11 207 281,37 грн., додаткова дотація на утримання 
закладів освіти 2 072 777,21 грн, загальна сума отриманого фінансування з державного бюджету 
на утримання закладів шкільної освіти склала 13 280 058,00 грн. З врахуванням загальної кількості 
учнів в ОТГ  на рівні 884 учня, фінансування на одного учня в рік за рахунок державного бюджету 
складає 15 734 грн. / рік. Фактичні видатки на одного учня в середньому по громаді становлять 
28 667 грн., що майже вдвічі перевищує розмір отриманого фінансування за рахунок державного 
бюджету. Отже, громада змушена дофінансовувати шкільну освіту за рахунок власного бюджету на 
загальну суму 10 915 452,00 грн. 

З наведених вище таблиць видно, що фактично вартість навчання одного учня в рік іноді вдвічі 
перевищують отримувані з державного бюджету субвенції і дотації, що призводить до необхідності 
додаткових значних видатків з власних коштів громади на утримання таких закладів освіти.

Як бачимо, питання необхідності дофінансування закладів освіти з власного бюджету на 
додаток до отриманих з державного бюджету коштів є досить актуальним і гострим для органів 
місцевого самоврядування ОТГ. Ця ситуація не є унікальною для України, адже вона є наслідком 
світової демографічної кризи, урбанізації та зменшення кількості сільського населення як наслідку 
зменшення кількості робочих місць у селах. Аналогічні проблеми існують у багатьох країнах, 
у тому числі країнах Східного Партнерства та країнах Європи. З існуючою ситуацією в країнах 
Вишеградської Четвірки можна ознайомитися у наступних розділах посібника.

Варто зазначити, що питання необхідності дофінансування освіти в ОТГ треба розглядати в 
більш широкому розумінні, ніж суто забезпечення якісних освітніх послуг. Часто необхідність 
виділення значних сум із бюджету громади для забезпечення освітніх потреб призводить до 
обмеження у фінансуванні інших видів діяльності – зокрема, інфраструктурних видатків (ремонти 
доріг та навколодорожньої інфраструктури, освітлення, забезпечення якісного водопостачання, 
водовідведення та каналізування, модернізації комунальних об’єктів і т.і.), які є також важливими 
для життя громади. Часто це призводить до ситуації, коли загальна якість життя в громаді 
покращується не так швидко, а в окремих випадках – узагалі внеможливлює такі видатки. Крім того, 
громада, яка хоче розвиватися, повинна дбати не тільки про забезпечення комфортних умов життя 
мешканців, а й про економічний розвиток, створення сприятливих умов для нового або розвитку 
існуючого бізнесу, що теж потребує значних капіталовкладень. 

Таким чином, витрачаючи кошти на неоптимізовану освітню мережу, громада втрачає можливості 
розвитку та нівелює власні потенціали. Важливим є також і розуміння специфіки новостворених 
ОТГ, які повинні фактично «з нуля» почати вибудовувати власну, ефективну систему управління 
освітою. Виникають ситуації, коли громада отримує одразу велику кількість освітніх об’єктів, 
більшість із яких потребує негайних значних капіталовкладень (ремонти, модернізація, закупівля 
спеціалізованої техніки, значні витрати на утримання через низький рівень енергоефективності  
і т.д.). І замість того, щоб одразу розпочати роботу над планом оптимізації цієї мережі, громада 
починає вкладати власні кошти в усі без винятку заклади освіти, що може призвести до наявності в 
громаді відремонтованих/модернізованих шкільних об’єктів, в яких навчається незначна кількість 
учнів, яка постійно знижується, і в перспективі призводить до їх закриття.

Тому обов’язковим елементом розробки плану оптимізації освіти в ОТГ має стати фінансовий 
аналіз в поєднанні з аналізом демографічної ситуації, вивченням якості надання освітніх послу 
та результатів навчання в кожному окремому закладі. Це можна починати робити одразу, ще до 
отримання у власне управління освіти, адже статистика в освіті є доступною для аналізу і може 
бути проаналізована з метою формування пропозицій щодо оптимізації освітніх послуг. Часто для 
цього використовують умовний показник вартості навчання одного учня в кожній окремій школі. 
Дійсно, цей показник досить легко вирахувати, і він є достатньо показовим. Адже умовно можна 
вважати, що сума коштів, яка надходить з державного бюджету на фінансування освітньої галузі в 
ОТГ, складає (в залежності від специфіки ОТГ, кількості освітніх установ і т. і.) в межах 12-20 тисяч 
гривень на одного учня на рік. Як видно з таблиць вище та з практики різних ОТГ, фактичні видатки 
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на одного учня складають іноді 30-40 тисяч гривень для малокомплектних шкіл. Зрозуміло, що 
фінансові показники – не єдині, які треба враховувати під час розробки плану оптимізації. Необхідно 
врахувати ще й результати навчання, успішність, якість надання послуг, можливості та витрати на 
забезпечення доїзду учнів, фінансові видатки, що виникають внаслідок реорганізації (утримання 
недіючих приміщень, виплати та компенсації звільненим працівникам і т. і.). Детальніше на цьому 
ми зупинимось у розділі, що присвячений розробці плану оптимізації освітньої мережі.

1.5.  Нефінансові аспекти надання якісних освітніх послуг в ОТГ

Зрозуміло, що якісне надання освітніх послуг не можна вимірювати лише фінансовими 
показниками, вартістю навчання одного учня і т. і. В той же час, існують і  інші, нефінансові проблеми, 
які характерні для малих та малокомплектних школах.

Умовно ці проблеми можна розділити на кілька аспектів:
а) Результати навчання та складання ЗНО. Аналіз результатів складання ЗНО учнями шкіл 

у містах у порівнянні з результатами в сільській місцевості свідчить, що у випускників міських 
шкіл вони дещо вищі. Про це свідчить факт впровадження вагових коефіцієнтів для випускників 
сільських шкіл підчас проходження вступної кампанії до вищих навчальних закладів. Це підкреслює 
наявність соціально-економічних факторів, які призводять до ситуації, коли випускники сільських 
навчальних закладів програють випускникам міських шкіл в результатах ЗНО. За підсумками 
результатів ЗНО/ДПА 2017 року з української мови та літератури випускники міських шкіл у 28,4% 
підтверджують високий рівень навчальних досягнень, водночас серед випускників шкіл із сільської 
місцевості такий показник становить 8%.

У розрізі окремих предметів за підсумками 2017 року також прослідковується така тенденція:

 

Рис. 1.5.1 Частка учнів, що склали ЗНО у 2017 році у розрізі окремих 
предметів на 174 бали і вище
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Як бачимо, чим більшим є населений пункт, тим більшим є відсоток учнів, що склали ЗНО з 
основних предметів на вищий бал. Причин тут кілька, і серед них можна відзначити оснащеність шкіл 
засобами навчання (сучасні комп’ютери, високошвидкісний інтернет, сучасні навчальні і методичні 
посібники і т .і.), якість викладання та різний рівень конкуренції у різних за наповнюваністю школах.

б) Якість викладання навчальних предметів. Часто в малокомплектних школах можна 
відслідкувати проблеми, пов’язані з рівнем викладання. Вчителі в малих школах отримують менші 
заробітні плати через низьку кількість годин, що зумовлено малою кількістю класів в окремих 
роках навчання (відсутність паралельних класів), а іноді – відсутністю окремих класів та значним 
відсотком учнів, що перебувають на індивідуальній формі навчання. 

Наслідком цього є дефіцит кваліфікованих викладачів окремих предметів у сільських школах 
та необхідність викладання одним вчителем одразу кількох предметів. Згідно з результатами 
досліджень, 15% вчителів у сільських школах викладають більше ніж три предмети, у малих містах – 
8%, а в великих – лише 5%. Зрозуміло, що якість навчального процесу в такому випадку знижується, 
що відповідним чином відображається і на результатах ЗНО. 

Одним з важливих аспектів забезпечення якісного освітнього процесу в школах є наявність 
сучасної комп’ютерної техніки та підключення до високошвидкісного інтернету. З одного боку, 
в Україні немає шкіл, у яких немає комп’ютерних класів, але аналіз цієї ситуації говорить про те, 
що часто ці комп’ютерні класи в малих школах мають тривалий термін роботи і не відповідають 
сучасним потребам. З іншого боку, статистика говорить про майже 30% комп’ютерів у сільських 
школах, які взагалі не мають доступу до інтернету. У багатьох сільських школах доступ до мережі 
інтернет здійснюється низькошвидкісними каналами, а можливості підключення до швидкісних 
мереж відсутні.

Це питання також є досить вагомим для забезпечення якісного освітнього процесу, адже сучасні 
тенденції в освіті свідчать про постійне зростання рівня використання комп’ютерів і матеріалів з 
мережі інтернет під час навчання.

в) Гурткова і позашкільна освіта. Крім основного навчального процесу, суттєвий вплив на 
отримання знань учнями має відвідування ними різноманітних гуртків, позашкільних занять. У цій 
сфері також ситуація не на користь сільських шкіл – у них нараховується в середньому 3,8 гуртка 
на школу, у середніх містах – 6 і у великих містах – 9. Тільки 65% сільських шкіл взагалі мають 
гуртки, тоді як гуртки є у 79% шкіл малих та середніх міст та у понад 90% шкіл великих міст. Часто 
обмеженість коштів для фінансування освіти в сільських ОТГ призводить до того, що їх витрачають 
лише на мінімальне забезпечення самого навчального процесу, а коштів на позашкільну роботу і 
гуртки, закупівлю відповідних засобів навчання просто не вистачає. 

З довіду експертів проекту підчас розробки стратегій розвитку громад в ході проведення інтерв’ю 
з учнями сільських шкіл часто виникали нарікання на те, що немає можливості вибору гуртків, 
немає нових, сучасних гуртків, а ті, що пропонуються, нецікаві. Не варто забувати, що у великих 
містах для учнів існує легкий доступ і до більш спеціалізованих позашкільних закладів – центрів 
технічної творчості учнівської молоді, станцій юних техніків, юних натуралістів, спеціалізованих 
гуртків (астрономія, програмування, робототехніка, моделювання і т. і.), яких практично немає 
в невеликих громадах, а доступ до яких у сільської молоді обмежений через складність і високу 
вартість доїзду.

1.6.  Проблеми формування системи управління освітою в ОТГ

До моменту створення об’єднаних територіальних громад сільські школи перебували у комунальній 
власності районних рад. У зв’язку з цим функції виконавчих органів сільських і селищних рад у сфері 
освіти були мінімальними. Через неузгодженість управлінських повноважень постійно виникали 
протиріччя серед відповідальних сторін та непорозуміння у розподілі функцій та відповідальності. 
Така ситуація породжувала ще більші проблеми і унеможливлювала довгострокове планування 
діяльності, у тому числі і щодо плану оптимізації шкільної мережі. Відділам освіти районних 
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державних адміністрацій не хотілось ухвалювати політично непопулярні рішення та зіштовхуватись 
із супротивом депутатів районних рад, хоч і добре розуміли необхідність вирішення проблеми 
зі значними витратами на утримання малокомплектних шкіл району, що значно збільшувало 
навантаження на бюджети всіх рівнів.

Створення об’єднаних територіальних громад надало можливість жителям сільської місцевості 
формувати ефективну систему управління освітою, що надалі призведе до підвищення якості 
освітніх послуг та дасть можливість використати заощаджені кошти на розвиток інших галузей та 
вирішення нагальних проблем громади.

Деяків ОТГ навіть не спробували створити власну систему управління освітою і розробити план 
оптимізації мережі закладів освіти, можливо, через небажання ухвалювати політично непопулярні 
рішення та наштовхуватися на супротив жителів сіл, вчителів та депутатів. Майже всі функції 
управління освітньою сферою разом із запланованими на її утримання бюджетними коштами 
передали до відділів освіти районних державних адміністрацій. У таких випадках сподіватися на 
будь-які якісні зміни в освітній сфері не варто. Крім того, проблема обмеженого фінансування та 
значної перевитрати коштів залишиться невирішеною. Таким чином проблеми освітньої галузі 
суттєво вплинуть і на загальний розвиток громади.

Для громад, які вирішили самостійно управляти освітньою галуззю та постали перед 
новоутвореними в ході реалізації реформи децентралізації влади в Україні ОТГ, одним із головних 
викликів стало формування ефективної системи управління освітою. Громади почали отримувати 
на себе функції утримання шкіл, що зазвичай відбувається після завершення навчального року у 
літній період. Але цьому мав передувати цілий комплекс заходів, пов’язаних із форматом управління 
освітою, – визначення структурного підрозділу, який би відповідав за сферу освіту, оголошення 
конкурсів та працевлаштування відповідних працівників, формування централізованої бухгалтерії і 
так далі. Одним із головних питань стало пошук відповідно підготовлених кадрів із фаховим досвідом 
у сфері управління освітою, адже таких власних працівників в органах місцевого самоврядування 
громад, що об’єднувалися, не було (освіта управлялася з рівня районів, через відділи освіти районних 
державних адміністрацій). 

Практика показала три основних можливих рішення такої проблеми:
- працевлаштування працівників відділів освіти районних державних адміністрацій (далі - 

РДА), які вже мали відповідний досвід;
- працевлаштування працівників місцевих рад, що об’єдналися, з проходженням ними 

необхідних курсів підвищення кваліфікації, вивчення відповідного досвіду і т.і.;
- працевлаштування нових працівників, які б одразу починали напрацьовувати власний досвід 

роботи в сфері управління освітою.
Кожен із цих варіантів має певні переваги та недоліки, часто найбільш успішним було залучення 

колишніх працівників відділів освіти РДА, які вже мали досвід у сфері управління освітою. Проте 
варто зазначити, що цей варіант був найбільш поширеним у тих ОТГ, які утворилися навколо міст 
- районних центрів або навколо достатньо великих населених пунктів. У невеликих сільських ОТГ 
брак відповідних спеціалістів із досвідом часто призводив до того, що в новоутворених відділах 
освіти ОТГ починали працювати люди без досвіду, які методом «спроб та помилок», часто без 
системного підходу, починали управляти освітньою сферою. Саме тому наявність рекомендацій 
щодо формування плану оптимізації шкільної мережі та розробки стратегії розвитку освіти ОТГ 
стане корисним цим громадам, адже це дозволить урахувати різні аспекти на тому етапі, коли 
власного досвіду ще немає. 

Проблемою для багатьох громад стало й те, що часто райони з недостатнім рівнем відповідальності 
поставилися до питання оптимізації наявних закладів освіти в період, коли управляли цією сферою. 
З одного боку, управління освітою в межах району давало більш широкі можливості відділам освіти 
РДА для перерозподілу коштів, за рахунок чого можна було утримувати малокомплектні школи 
в невеликих селах, а з іншого боку – часто РДА просто не хотіли йти на непопулярні рішення 
оптимізації освіти. На рівні районів заходи з оптимізації чи хоча б напрацювання планів оптимізації 
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не реалізовувались попри наявні можливості, позицію Кабінету Міністрів з рекомендаціями 
проводити роботу в цьому напрямку та навіть штучні обмеження наповнюваності шкіл (зокрема, 
існуюча заборона на фінансування шкіл із кількістю учнів менше 25 за рахунок освітньої субвенції). 
Це призвело до того, що окремі сільські ОТГ отримали в своє управління значну кількість 
малокомплектних закладів освіти. Часто фінансування цієї мережі стало неможливим тому, що 
бюджет сільської ОТГ значно менший ніж бюджет. Такі громади в першу чергу зіштовхнулися з 
негайною необхідністю оптимізації освітньої мережі, на заваді чому часто ставали як відсутність 
знань, так і супротив вчителів і мешканців.

Через відсутність досвіду управління освітою та іншими послугами в громаді, ОТГ починали 
формувати свої органи управління, просто копіюючи структури районних державних адміністрацій. 
Таке рішення часто теж виявлялося помилковим, оскільки одразу обмежувало можливості 
оптимізації видатків за рахунок надання різного роду послуг на базі одного закладу. Класичним 
прикладом є ситуація, коли в селах формально працюють щонайменше дві бібліотеки – сільська 
та шкільна. Причому часто сільська бібліотека в холодну пору року зачинена через відсутність 
опалення, а бібліотекар або працює лише кілька годин, або взагалі працює в інших приміщеннях 
– клубу, шкільної бібліотеки і т. і. Об’єднання таких бібліотечних закладів до утворення ОТГ було 
неможливим – бібліотека утримувалася відділом культури РДА, а шкільна бібліотека – відділом 
освіти РДА. Після утворення ОТГ можливим було б утворення відділу освіти і культури, з подальшою 
реорганізацією всіх бібліотек в центр надання інформаційних послуг, але це знову стає неможливим 
у випадку, коли громада створює ці відділи окремо, копіюючи структуру РДА.

Варто відзначити, що це питання є досить вагомим, адже ОТГ самостійно визначає структуру 
свого управлінського органу, може створювати для кожного виду послуг окремі відділи або 
об’єднувати їх, відповідно до специфіки громади та реальних потреб. І в цьому полягають досить 
широкі можливості оптимізації різноманітних послуг без зменшення якості та їх доступності для 
мешканців лише за рахунок оптимізації управління.

Висновок
Як бачимо, надання якісних освітніх послуг та створення ефективної системи управління в 

цій сфері на етапі утворення ОТГ має низку проблем та викликів, які потребують комплексного 
стратегічного підходу до їх вирішення. Ця сфера є особливо важливою не тільки з огляду на її 
затратність, а, в першу чергу, з огляду на її соціальну значущість та необхідність для мешканців 
громади. Складності додає факт впровадження низки змін у самому процесі освіти, трансформації 
до вимог Нової української школи, підвищення стандартів освіти та необхідності впровадження 
інноваційних методів ведення освітнього процесу, що також часто вимагає додаткових заходів і 
фінансових затрат.

У цьому посібнику ми не будемо зосереджуватися суто на аспектах навчального процесу, адже якісні 
освітні послуги – це наслідок ефективного управління освітою в ОТГ. Саме на питаннях оптимізації 
освітньої сфери, підвищення якості надання освітніх послуг та ефективного менеджменту в освіті 
буде зосереджено основну частину посібника, де розробники представлять практичні рекомендації 
і покрокову інструкцію з розробки плану оптимізації та стратегії розвитку освіти для об’єднаної 
територіальної громади, а також досвід країн Вишеградської четвірки у цій сфері.



26

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ТА ПЛАНУ 
ОПТИМІЗАЦІЇ 2 

2.1 Загальні поняття, забезпечення участі громадськості в процесі 
розробки документів

Стратегія розвитку освіти в ОТГ фактично є секторальною стратегією, головною метою якої є 
забезпечення доступу всіх мешканців ОТГ до отримання якісних освітніх послуг з одночасним 
забезпеченням високих економічних показників функціонування освітньої мережі (в т.ч. – 
мінімізації видатків із власного бюджету ОТГ на фінансування освіти) за рахунок оптимізації 
системи управління освітою. 

Зазвичай стратегія розвитку освіти в ОТГ є наслідком розробки загальної стратегії розвитку 
громади, яка має стати одним із перших документів, що розробляються в ОТГ одразу після її 
утворення. Часто на цьому етапі в ОТГ ще немає чіткого розуміння і бачення щодо налагодження 
ефективних механізмів надання якісних послуг, і тому такі секторальні стратегії прописуються в 
загальній  стратегії як окремі операційні завдання. І лише після розробки окремих секторальних 
стратегій громада може приступити до покращення якості надання окремих послуг, впровадження 
оптимізації видатків, що надалі сприятиме досягненню стратегічних і операційних цілей всієї 
стратегії розвитку ОТГ. 

Передумовою розробки документу стратегії розвитку освіти в громаді часто є розробка плану 
оптимізації цієї галузі, адже для досягнення якісних змін необхідно мати чітке уявлення про те, 
як саме виглядатиме система освіти в громаді. Важливо також пам’ятати, що стратегія розвитку 
освіти передбачає компонент розвитку технічної інфраструктури освіти, а це означає що має бути 
чітко визначено, які саме з освітніх закладів функціонуватимуть в громаді, якою буде специфіка цих 
закладів, що дасть можливість ефективного використання коштів для покращення тих закладів, на 
яких базуватиметься надання освітніх послуг в громаді. Тому приступати до розробки самої стратегії 
необхідно після завершення опрацювання плану оптимізації освіти в ОТГ та після визначення 
чіткого формату майбутньої мережі освітніх закладів. Потреба в розробці плану оптимізації є 
актуальною не тільки для сільських ОТГ з недостатньо наповненою мережею закладів освіти, а й і 
для міських ОТГ, до складу яких увійшли сільські території.

Детально процес розробки стратегій розвитку громад із залученням досвіду країн Вишеградської 
четвірки було описано в рамках реалізації проекту «Належне управління територіальних громад: 
досвід стратегічного планування Вишеградської Четвірки для країн Східного Партнерства», що 
відображено у відповідному методичному посібнику, з яким можна ознайомитись на офіційній 
сторінці проекту www.v4foreapgg.weebly.com. 

Процес підготовки стратегії розвитку освіти, як і будь-якої іншої секторальної стратегії, відповідає 
загальним принципам стратегічного планування і повинен дати відповідь на три головних запитання:

1) Чого саме необхідно прагнути, формуючи розвиток нашої громади (яким є бачення візія 
майбутнього)?

2) Якими є пріоритети (на чому саме ми повинні сконцентруватися) в заходах для досягнення 
бажаного стану (стратегічні цілі)?

3) Яким способом, чиїми силами, якими коштами, коли, при застосуванні яких організаційних 
рішень і т. д. будуть реалізовані наміри?

Секторальна стратегія має три основних функції:
- Перша функція – безпосередня основа для діяльності органу місцевого самоврядування в тих 

сферах і напрямках, які випливають із компетенцій цього органу самоврядування (освіта, культура, 
охорона здоров’я і т.і.);
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- Друга функція – опосередкований (непрямий) вплив (інформаційний, мотивуючий, 
мобілізуючий, організаційний, освітній, а також допоміжний) на підрозділи органу місцевого 
самоврядування таким чином, щоб ці підрозділи через свою діяльність сприяли досягненню цілей 
розвитку всієї громади;

- Третя функція – це інструмент для пошуку та отримання зовнішніх ресурсів (грантів, дотацій 
та інше).

Серед цих функцій головною функцією є перша, яка дозволяє визначити (у випадку секторальної 
стратегії розвитку освіти):

- очікуваний стан системи освіти в громаді;
-  можливості з оптимізації послуги і зменшення фінансового навантаження на бюджет 

громади для якісного надання послуги;
    -  ієрархію за важливістю окремих завдань та впорядкування заходів, які можливо здійснити, 
з врахуванням необхідності забезпечення рівноваги інвестиційних (так званих «твердих») та 
неінвестиційних (так званих «м’яких») завдань;
     -        конкретні способи реалізації завдань та заходів 

2.2 Визначення відповідальних за розробку документів та необхідність 
залучення експертів

На етапі підготовки до розробки стратегії необхідно визначитися з тим, хто саме розроблятиме 
план оптимізації та стратегію розвитку освіти. Існує три основних варіанти:

1) Орган місцевого самоврядування самостійно. Перевагою цього методу часто є низька 
вартість розробки стратегії, адже практично вся робота буде виконуватися працівниками ради, 
досить короткий термін розробки документа, можливість розвитку навичок працівників, який 
надалі буде використовуватися самою громадою. Недоліками є низький рівень громадського 
сприйняття розробленої таким чином стратегії, низький рівень досвіду працівників органу влади 
в сфері розробки секторальної стратегії розвитку освіти, часто – суб’єктивність та упередженість 
підходів до розробки документа у працівників, які самі є мешканцями цієї громади.

2) Залучені зовнішні експерти. Перевагою такого методу є легкість роботи в невеликих групах 
розробників, наявність досвіду і знань в експертів, більш об’єктивний і неупереджений підхід до 
розробки стратегії, часто – короткий термін розробки документа. Недоліками такої форми роботи є 
висока вартість розробки документа (оплата зовнішніх експертів), малий рівень знань про внутрішні 
умови в громаді, можливі намагання нав’язати певне рішення, відстороненість від внутрішніх 
потреб мешканців і як наслідок – відсутність або низький рівень громадського сприйняття такої 
стратегії.

3) Партиципативний метод, або метод участі - участь в розробці представників влади, залучених 
зовнішніх експертів і представників зацікавлених сторін – мешканців громади. Перевагами цього 
методу є використання внутрішнього потенціалу громади з одночасним підвищенням кваліфікації 
працівників, можливість повноцінного врахування внутрішніх потреб громади та як результат – 
досягнення високого рівня громадського узгодження і сприйняття документа, що надалі полегшує 
реалізацію такої стратегії. Недоліком є досить тривалий час розробки документа (зважаючи на 
необхідність проведення великої кількості зустрічей, обговорень і т .і.), необхідність витрачання 
додаткових коштів на забезпечення цього процесу та складнощі, пов’язані з організацією ефективної 
роботи у досить великих групах.

Саме третій варіант – партиципативна модель – забезпечує найкращі результати в процесі розробки 
стратегії розвитку освіти ОТГ, а за умови залучення зовнішніх експертів дозволить розробити 
практичний і ефективний документ, який має високий потенціал для якісного впровадження. 
Важливо пам’ятати, що стратегія розвитку освіти має не тільки розроблятись із залученням усіх 
потенційно зацікавлених цільових груп (працівники органу місцевого самоврядування, керівництво 
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закладів освіти, вчителі, батьки, учні, мешканці і т. д.), а й бути обговорена і схвалена під час 
громадських слухань, і тільки після того – затверджена рішенням ради ОТГ. Тільки в цьому випадку 
вдасться уникнути конфліктів та несприйняття змін з боку мешканців, що часто стає на заваді 
впровадженню такої стратегії. Саме на цій моделі ми зупинимося детально, представивши основні 
етапи розробки плану оптимізації та стратегії розвитку освіти на умовах широкого залучення 
громадськості (партиципації) і з залученням зовнішніх експертів.

2.3   Основні етапи розробки та впровадження стратегії розвитку освіти, плану 
оптимізації

Цикл розробки та реалізації стратегії включає такі фази (кроки): 
1) Проведення діагностики наявного стану системи надання освітніх послуг в громаді, формування 

матриці SWOT, проведення аналізу отриманих даних; 
2) Розробка плану оптимізації освітніх послуг в громаді, його громадське обговорення; 
3) Стратегічне планування, тобто визначення очікуваного стану системи освіти, заходів з 

оптимізації в цій сфері, стратегічних та операційних цілей, конкретних завдань для досягнення 
визначених цілей; 

4) Реалізація запланованих заходів. Моніторинг виконання та внесення змін до операційних цілей 
і плану заходів (з можливою актуалізацією стратегії).

             Умовно весь цикл підготовки стратегії розвитку освіти можна представити так:

Моніторинг
Актуалізація Актуалізація 

(можливі зміни)

Впровадження 
змін

Планування

Вибір методів 
реалізаціїВпровадження

Поступова оптиміза-
ція послуги

Діагностика ситуації в 
освіті, аналіз ситуації
Розробка плану 
оптимізації освіти в ОТГ

Формування Стратегії 
розвитку освіти.
Проекти, завдання, 
заходи

Рис. 2.3.1 Цикли підготовки стратегії розвитку освіти

Як уже зазначалося вище, початком роботи з розробки стратегії розвитку освіти зазвичай є 
ухвалення стратегії розвитку громади. Часто однією з операційних цілей стратегії розвитку громади 
є забезпечення якісної освіти в ОТГ як однієї з основних функцій органу місцевого самоврядування. 
Відсутність відповідного досвіду управління освітою, практик надання якісних освітніх послуг та 
наявність неоптимізованої мережі закладів освіти (передусім у сільських громадах) призводить до 
того, що ця операційна ціль не може бути глибоко деталізована з всіма чіткими запланованими 
заходами. На практиці це призводить до ситуації, коли громада змушена першим заходом в 
переліку до цієї операційної цілі зазначати саме розробку плану оптимізації надання освітніх 
послуг та секторальної стратегії розвитку освіти, а також визначає чіткі терміни і відповідальних 
за реалізацію цього завдання. Це дозволить під час реалізації стратегії розвитку громади визначити 
необхідні ресурси, відповідальні та залучені підрозділи, чітко визначити час розробки стратегії 
розвитку освіти, а отже – запланувати період, коли розпочнеться реалізація заходів у цій сфері. 
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Останнє особливо важливе, оскільки ОТГ часто отримують освітні заклади від району, більшість 
із яких потребують негайних і значних капіталовкладень, і здійснювати такі видатки без чіткого 
розуміння, якою має бути система освіта в ОТГ, є помилковим. Намагання впроваджувати так звані 
«тверді», або інфраструктурні заходи (ремонт, модернізація, закупівля техніки і т.і.) в сфері освіти 
без попередньої розробки стратегії розвитку освіти може призвести до ситуації, коли ці кошти 
будуть витрачені дарма, адже за кілька років може виявитися, що відремонтований заклад освіти 
має бути переформатований або навіть закритий через відсутність у населеному пункті достатньої 
кількості учнів, відтак бюджетні кошти будуть фактично втрачені.

Отже вважатимемо, що громада вже визначила наявний комплекс проблем у галузі освіти ще на 
етапі роботи над стратегією розвитку ОТГ й ухвалила рішення про розробку стратегії розвитку 
освіти. З чого починати роботу, які мають бути етапи розробки цього документа та як його ефективно 
впроваджувати в життя, – саме на ці запитання ми хочемо дати відповідь у наступних розділах 
посібника. Зрозуміло, що ця інформація має рекомендаційний характер, і кожна громада може 
повністю або частково використати ці рекомендації під час роботи в сфері планування підвищення 
якості освітніх послуг.

Зміст документу стратегії розвитку освіти ОТГ

Слід пам’ятати, що документ стратегії є публічним документом, тому наведена в ньому інформація 
має бути чітко структурованою, зрозумілою та містити детальний перелік запланованих заходів. 
Тому рекомендована структура (зміст) стратегії розвитку освіти в ОТГ виглядає так:

1. Опис процесу та методології розробки документу стратегії. В цей розділ варто також 
включити список членів робочої групи та опис проведених зустрічей і інших етапів роботи над 
стратегією розвитку освіти ОТГ.

2. Діагностика існуючого стану системи надання освітніх послуг в громаді, в т т.ч. – розроблена 
за підсумками діагностики матриця SWOT. В цьому ж розділі треба коротко описати результати 
проведених соціологічних досліджень, опитувань і інтерв’ю з мешканцями, найбільш важливі 
виявлені потреби і проблеми. Розширений аналіз результатів досліджень, анкетувань або інша 
подібна інформація може бути включена в якості додатку до стратегії. Також сюди включаються 
висновки з проведеного аналізу даних, що демонструють найбільш важливі аспекти системи та 
закладів освіти у порівнянні.

3. Висновки з процесу розробки плану оптимізації освітньої мережі. Цей розділ містить опис 
найбільш важливих аспектів плану оптимізації і описово представляє, як має виглядати система 
закладів освіти ОТГ після завершення реалізації плану. Повний документ плану оптимізації є 
додатком до стратегії розвитку освіти в громаді.

4. Бачення, стратегічні і операційні цілі розвитку системи надання освітніх послуг в ОТГ. У 
цьому розділі необхідно коротко описати бачення, його структуру та причини включення до нього 
тих чи інших аспектів. Також потрібно коротко описати стратегічні і операційні цілі стратегії 

розвитку освіти, пояснивши яким чином вони пов’язані між собою і в цілому сприяють досягненню 
бачення. Основна частина цього розділу – детальний план заходів (в розрізі кожної стратегічної / 
операційної цілі), оформлений у вигляді таблиці.

5. Опис системи управління впровадженням стратегії – процедуру та періодичність проведення 
моніторингу і актуалізації, порядок роботи комітету з впровадження стратегії розвитку освіти і т.і.

Отже, рекомендовану структуру документу визначено. Далі представлено покрокову інструкцію 
із розробки стратегії розвитку освіти ОТГ.
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Крок 1. 

1) Формування робочої групи.
Отже до стратегії розвитку громади було внесено завдання про розробку стратегії розвитку 

освіти ОТГ, і після затвердження стратегії розвитку потрібно починати виконання цього завдання. 
Вважатимемо, що керівництво громади вирішило розробляти стратегію розвитку освіти згідно 
з принципом партиципативного підходу (тобто із широким залученням громадськості) та із 
залученням зовнішніх експертів. З чого починати?

Перш за все, необхідно сформувати робочу групу з розробки стратегії розвитку освіти ОТГ, 
яка безпосередньо займатиметься і відповідатиме за процес стратегічного планування. Оскільки 
використовується підхід партиципації, то до складу цієї робочої групи мають бути включені 
представники громадськості і всіх зацікавлених груп. 

Тут головне визначити ключових гравців (членів групи). Інтереси всіх зацікавлених сторін мають 
бути представлені в рівній кількості, щоб дати можливість рівномірно висловлювати думки та 
відстоювати інтереси кожної цільової групи. Головне у формуванні групи – це її наповнення лідерами 
цільових аудиторій, тими особами, які здатні розповсюдити  напрацювання робочої групи в своєму 
середовищі. В обов’язковому порядку до складу робочої групи мають потрапити члени батьківських 
комітетів, бажано з більшості шкіл, оскільки всі їхні аргументи потрібно буде вислухати і зрозуміти, 
що впливає на їхню думку, якщо таке має місце. Дуже часто великий вплив у сільських громадах 
мають місцеві підприємці, які користуються підтримкою селян. 

Що ж стосується самих вчителів, то представництво їх в робочій групі теж є немалозначним. 
Зрозуміло, що вчителі найбільше турбуються про свої робочі місця. Втратити заробітну плату для 
сільського вчителя може бути критичною ситуацією для його родини. Тому враховувати інтереси 
вчителів, чути їхню думку та долучати їх до процесу розробки плану оптимізації є необхідним. 

Значну увагу варто приділити представництву депутатського корпусу, оскільки це обрані 
місцевими жителями особи. Зрозуміло, що депутати – це представники не лише громади, а ще й 
політичних сил, які можуть використовувати ситуацію для піару чи як майданчик для політичних 
ігор. Відтак розроблений ними ж і обговорений під час засідань робочої групи план вже буде їхнім 
планом, який вони обов’язково будуть  відстоювати надалі. 

І найголовніше питання – хто ж буде ініціювати створення та хто очолить робочу групу? Якщо 
з ініціативою більш-менш зрозуміло, бо зазвичай це буде новостворене управління освіти ОТГ 
через найбільшу зацікавленість у процесі оптимізації, то з очолюванням – складніше. Найкращим 
варіантом, зрозуміло, буде голова ОТГ, та він не завжди готовий до таких ризикованих кроків. 
Адже оптимізація освітньої мережі – це дуже ризикований крок, і може виникати необхідність 
ухвалювати зовсім непопулярні рішення, є ризик втрати значної частини електорату. Тому, якщо 
є така можливість, то варто розпочинати процеси оптимізації на першому році каденції, коли є 
шанс довести справу хай не до кінця, то хоча б до видимих результатів. Так чи інакше, ризик для 
очільника є завжди.

Окреме важливе питання стосується пошуку відповідно підготовлених експертів, адже це мають 
бути фахівці з необхідним досвідом, практичними знаннями та готовністю до об’єктивної оцінки 
ситуації в громаді з врахуванням усіх її особливостей. На сьогодні в Україні працює достатньо 
велика кількість експертів зі стратегічного планування та розробки секторальних стратегій, тому 
під час пошуку необхідно звертати увагу на їхній досвід, рекомендації від інших громад та практичні 
напрацювання. Також є можливість залучення коштів або експертів для розробки стратегії розвитку 
освіти в рамках різноманітних конкурсів та проектів різних фондів та громадських організацій.

Оформлення діагностики наявного стану системи надання 
освітніх послуг в громаді, формування матриці SWOT.
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Отже рекомендованим є такий склад робочої групи (за категоріями):
• Представники органу влади громади (голова/профільний заступник, керівник та працівники 

відділу, що управляє освітою, представники суміжних за специфікою відділів – сім’ї та молоді, 
спорту, культури, депутати ради);

• Представники освітніх закладів (керівники/представники/вчителі дошкільних навчальних 
закладів, шкіл, освітніх комлексів, профспілок вчителів і т.і.);

• Представники батьків (батьківських комітетів, активні батьки, делеговані представники 
окремих класів);

• Представники учнівської молоді (учнівські ради, делеговані представники класів, в першу 
чергу старших класів);

• Представники комунальних підприємств або відділів, що займаються обслуговуванням 
доріг, транспортними перевезеннями, обслуговуванням комунальних об’єктів, комунікацій і т.і. (за 
наявності);

• Представники активу громади, лідери громадської думки;
• Представники громадських організацій (за наявності);
• Підприємці, що надають послуги, пов’язані з освітою (харчування, довезення дітей і т. і. – за 

наявності);
• Залучені зовнішні експерти.

Цей список може доповнюватись за потреби іншими членами робочої групи – наприклад, 
представниками відділу освіти РДА, представниками сусідніх громад і т.і. Головний принцип під 
час формування робочої групи – максимально можливе залучення представників усіх зацікавлених 
сторін, які будуть корисні під час врахування всіх можливих аспектів формування стратегії розвитку 
освіти, з дотриманням принципів гендерної рівності. Водночас ця група має бути робочою, тобто 
дієвою, мобільною та фаховою. Тому можливим є включення не всіх представників окремої категорії, 
а делегованих представників. Наприклад, до складу робочої групи не будуть входити представники 
всіх дошкільних закладів, а 1-2 делегованих представники, яких буде обрано спільним рішенням 
представників усіх садочків. Досвід показує, що не всі члени робочої групи, яких було включено до 
її складу, відвідують засідання та активно працюють над розробкою стратегії. Водночас зовсім не 
включати до складу групи представників якоїсь окремої категорії не варто, тоді може виникнути 
підозра про неврахування їхніх інтересів. 

Потрібно пам’ятати, що проект стратегії розвитку освіти – це публічний документ, який до 
затвердження сесією ради проходитиме громадське обговорення, тому до складу робочої групи 
потрібно включити представників усіх зацікавлених сторін, запрошувати їх на всі зустрічі з метою 
запобігання виникненню конфліктів. 

Після формування складу робочої групи вона затверджується розпорядженням голови громади, 
можливим є розробка і затвердження положення про таку робочу групу, де буде детально описано 
її функціонал, період роботи, хто відповідає за оформлення протоколів зустрічей і формування 
підсумкового документу і т.і.

2) Проведення зустрічей робочої групи і збір інформації.
Після затвердження розпорядженням голови ОТГ складу робочої групи з розробки стратегії 

розвитку освіти, проводяться (за необхідністю) засідання цієї групи. Під час першого засідання 
головуючий та експерти знайомлять присутніх із методологією роботи, озвучують усі передбачені 
етапи підготовки документа стратегії та його зміст. 

Самі засідання робочої групи повинні бути відкритими, щоб кожен бажаючий міг взяти в них 
участь, але не заважаючи роботі групи.

На цьому етапі важливим є збір максимально повної інформації щодо існуючої ситуації в системі 
освіти громади, яка дозволить на майбутніх етапах роботи сформувати якісну діагностику та СВОТ-
аналіз, і провести детальний аналіз.
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Пропонована структура формуляру для збору інформації і оформлення діагностики може 
складатися з таких розділів (в разі необхідності у кожному з розділів можна зазначати не тільки 
актуальну інформацію, а й затверджені плани щодо якихось змін у цій сфері):

1. Загальна інформація про громаду – площа, територія (з відстанями між населеними пунктами), 
населення (з структурою віку, статі – в цілому в ОТГ та в розрізі окремих населених пунктів), 
демографічна ситуація (приріст/зменшення населення, трудова міграція і т. і.). Важливим аспектом 
є формування демографічного прогнозу – очікуваної кількості дітей шкільного віку на найближчі 
щонайменше 5 років, із врахуванням дітей, що відвідують або не відвідують ДНЗ;

2. Бюджет громади – доходи (за основними категоріями, окремо – освітня субвенція, додаткова 
дотація, інші надходження до бюджету громади з державного бюджету, інших бюджетів, за рахунок 
реалізації проектів і т.і.) і видатки (за основними категоріями, детально – видатки на дошкільну 
і шкільну освіту, в т.ч. – зарплатня вчителів/персоналу, довезення дітей, харчування, утримання 
освітніх закладів, інвестиційні видатки на заклади освіти або їх ремонт/модернізацію, закупівлю 
техніки та видатки на суміжні сфери – культура, спорт і т.і.);

3. Інформація про наявну систему управління освітою: відповідальний відділ, його структура, 
кількість працівників, бухгалтерське забезпечення. 

4. Інформація про сформований освітній округ: опорна школа, філії, межі округу, відвідування 
дітей ОТГ шкіл за її межами або дітей із-за меж ОТГ у школах громади. Варто зазначити інформацію 
про наявне забезпечення підвезення дітей (яким чином здійснюється та чи існують проблеми в 
організації підвезення), а також уже напрацьовані плани щодо оптимізації / реорганізації існуючої 
системи освіти. 

5. Детальна інформація про діючі установи дошкільної і шкільної освіти. Таку інформацію 
доцільно оформлювати у загальній таблиці, що наведена нижче. А також зазначати наступні дані по 
кожному об’єкту: матеріально-технічний стан, обладнання та техніка і їх стан, потреби в ремонті/
модернізації, потреба в розширенні або наявні приміщення, що не використовуються, наявність та 
якість підключення до швидкісного інтернету, наявність шкільного автобусу або іншої техніки і т.і. 

Таблиця 2.3.1

Інформація про наявні освітні заклади ОТГ

Назва, 
рівень освітньої 

установи

Всього в ОТГ

Кількість місць 
(планове)

Кількість
 вчителів/

вихователів/
тех. персоналу

Рік будівництва 
або капітального 

ремонту

Кількість
учнів/дітей 

дошкільного віку

Вартість 
навчання

 1 учня в рік
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6. Інформація щодо педагогічного складу шкіл/дошкільних закладів – кваліфікація, досягнення, 
стаж роботи, кількість ставок, годин, чи є вакансії, чи викладають вчителі одночасно кілька 
предметів і т.і.

7. Інформація про результати навчання учнів – статистика щодо успішних/невстигаючих учнів, 
результати екзаменів, ДПА, ЗНО, досягнення на олімпіадах, змаганнях і т.і.

8. Інформація про позашкільну роботу, що проводиться в ОТГ: перелік гуртків, секцій, кількість 
учнів, що відвідують, кількість занять/годин, хто проводить заняття, які досягнення відвідувачів, 
матеріальне і технічне забезпечення позашкільної роботи. Фінансові показники позашкільної 
роботи, в цілому в громаді, у школах і т.і.

9. Інформація про суспільну, громадську активність учнів та батьків, їх форми самоорганізації – 
учнівські ради, батьківські комітети, громадські організації, неформальні групи активності, заходи, 
які вони організовують та участь в житті школи і т.і.

10. Інша інформація, яка може бути корисною під час розробки стратегії розвитку освіти ОТГ: 
наприклад, краєзнавча діяльність у школах, наявність шкільних музеїв, проведення заходів 
спортивного/культурного/мистецького характеру на базі шкіл, наявність партнерів в інших 
громадах або країнах, т.і.

Як бачимо, перелік необхідної інформації для розробки повноцінної стратегії розвитку освіти 
є досить широким, і саме тому до складу робочої групи мають входити відповідні спеціалісти і 
представники зацікавлених сторін, які могли б повноцінно сформувати інформацію до кожного з 
пунктів.

Під час перших засідань робочої групи рекомендується розподілити між учасниками роботу з 
метою якісного наповнення інформацією формуляру діагностики, а під час наступних зустрічей 
спільно обговорити і сформувати дані для діагностики. Завданням експертів на цьому етапі є 
деталізація та роз’яснення щодо запитуваної інформації, контроль повноти наповнення формуляру 
діагностики, пошук даних, яких не вистачає та порівняння отриманих показників зі статистикою в 
розрізі району/області.

3) Проведення інтерв’ю. 
Зважаючи на те, що до складу робочої групи входить досить обмежена кількість учасників, 

важливим є збір інформації у більш широкого кола представників та безпосередньо зацікавлених 
цільових груп – вчителів, учнів, дітей, батьків. Рекомендується проведення низки інтерв’ю з метою 
отримання об’єктивної внутрішньої оцінки освітніх послуг, якості їх надання, наявних проблем/
переваг, перспектив розвитку та дослідження необхідності і можливості впровадження окремих 
заходів з оптимізації системи надання освітніх послуг. 

Досвід показує, що краще, аби такі інтерв’ю проводили зовнішні експерти, оскільки в такому 
випадку можна отримати більш об’єктивну і повноцінну інформацію, а досвід та знання експертів 
сприятимуть більш вільному спілкуванню з інтерв’юерами. Інтерв’ю експертам краще проводити 
окремо з представниками цільових груп, без присутності представників органу влади або 
адміністрації тієї установи, де проводиться інтерв’ю. Наприклад, з учнями школи без присутності 
вчителів і керівництва школи, а з вчителями – без представників керівництва громади. Це також 
сприятиме більш відвертому спілкуванню і отриманню більш об’єктивної інформації.

Інтерв’ю можуть мати формат індивідуального спілкування, так і обговорення в невеликих групах 
до 10 осіб, або в окремих випадках – зустрічей у більш широкому колі представників зацікавлених 
осіб однієї категорії (наприклад, зустріч з учнями всіх старших класів в одній школі).

Проведення інтерв’ю повинно мати дещо неформальний характер: без ведення протоколу, фіксації 
висловлювань чи думок окремих учасників, адже головне завдання такого заходу – отримання 
внутрішньої позиції, оцінки ситуації безпосередньо від представників зацікавлених сторін, 
отримання можливих нових пропозицій щодо покращення надання освітніх послуг в громаді та 
в окремих випадках – обговорити з ними можливі заходи з оптимізації системи. За підсумками 
інтерв’ю експерти можуть формувати аналітичний звіт або внести отриману інформацію до 
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загальної описової частини стратегії розвитку громади. 
Досвід показує, що спілкування, наприклад, з учнями старших класів сільських сіл може дати 

досить цікаву інформацію щодо оцінки наявного стану надання освітніх послуг в громаді та навіть 
виявити проблеми, які до цього часу представники робочої групи не озвучували. 

Приклад
Під час спілкування експертів проекту в одній із сільських громад (яка має велику кількість населених 

пунктів та завантаженість шкіл в середньому по громаді близько 35%) в школі, розташованій в 
адміністративному центрі ОТГ, було зафіксовано кілька думок учнів-респондентів:

1. Переважна більшість випускників школи планує вступати на навчання до ВНЗ, що розташовані 
у великих містах, причому більшість із них за межами області. На запитання «Хто планує після 
завершення ВНЗ повернутися працювати в громаду?» лише кілька учнів (не більше 5%) заявили про 
такі наміри, інші відповіли, що повертатися не планують через відсутність перспективи у селі. 
Серед названих причин - відсутність робочих місць із достойною оплатою, низький рівень комфорту 
проживання в громаді та через відсутність можливості розвиватися і цікаво проводити вільний час.

2. Серед присутніх виявилось 4 учні, які проживають у сусідньому селі, в якому розташована 
працююча малокомплектна школа. Вони спільно з батьками вирішили, що краще вчитися в більшій 
школі. Навіть за відсутності організованого підвезення учнів вони самостійно їздять на навчання у 
центр громади.

3. Учні озвучили низку проблем у суміжних сферах. Наприклад, про наявний стадіон у громаді, який 
не функціонує: не здійснюється викошування трави, на стадіоні випасають худобу. Виявляється, що 
діти, які хочуть займатися спортом на стадіоні, самі викошують траву і готують його для занять 
спортом. Також учні зазначили, що гурткова робота в школі та клубі ведеться, але перелік гуртків є 
нецікавим для дітей, відсутні нові напрямки роботи (комп’ютерний дизайн, соціальні мережі, блоги, 
сучасні танці і т.і.)

Якщо перша думка є досить типовою і поширеною для багатьох сільських громад, то друга та 
третя були нетиповими і корисними для подальшого процесу стратегічного планування, адже 
дозволили зробити два важливих висновки: по-перше, наявність стадіону не призводила до постійної 
активності на ньому через відсутність поточного обслуговування, і серед заходів стратегії було 
заплановано закупівлю техніки для викошування трави і забезпечення постійного обслуговування 
стадіону (що надалі призвело до підвищення рівня спортивної активності мешканців), по-друге, 
виявилася внутрішня готовність учнів малокомплектних шкіл вчитися в більшій та краще 
оснащеній школі, навіть за умови необхідності доїзду до неї. Це також було враховано в стратегії 
під час формування майбутньої освітньої мережі, в якій передбачалось пониження ступеня 
малокомплектних шкіл і акумуляція учнів старших класів на базі опорної школи.

Підсумовуючи, можна зазначити, що проведення інтерв’ю – однозначно потрібний етап розробки 
стратегії розвитку освіти, який часто дає додаткову інформацію для повноцінного формування 
документа і заходів.

4) Проведення анкетування мешканців.
Анкетування мешканців – важливий етап планування з дотриманням принципів забезпечення 

участі мешканців громади. Анкетування дозволяє отримати оцінку наявної ситуації в освіті, 
оцінити якість надання тих чи інших послуг на основі врахування думки значно більшого числа 
респондентів, ніж учасники робочої групи чи учасники інтерв’ю. Приклад громад європейських 
країн, а також приклад українських громад, у яких проводились опитування під час розробки 
стратегій, показують однозначний позитивний ефект проведення анкетування, причому цей ефект 
полягає не тільки в отриманні об’єктивної оцінки ситуації підчас розробки стратегії, а й виходить 
за рамки самого процесу стратегічного планування. Представники громад, у яких проводилось 
опитування, зазначили, що мешканці часто з певною недовірою ставилися до заповнення анкет, 
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не вірячи, що їхня думка буде  врахована органом влади. Після того, як результати опитувань були 
проаналізовані, і на цій підставі були внесені певні заходи чи напрямки роботи до стратегії, мешканці 
побачили готовність влади враховувати їхню думку, що позитивно вплинуло на рівень підтримки 
такого органу влади. Представники більшості громад, що проводили опитування/анкетування, 
задекларували своє бажання і надалі проводити такі опитування на постійній основі, як на більш 
загальні теми, так і щодо окремих аспектів життя громади чи навіть окремого населеного пункту. 

Отже, можна вважати проведення таких анкетувань (звісно, за умови їх якісного проведення 
і врахування думки мешканців під час ухвалення рішень, розробки стратегічних документів) 
дієвим інструментом налагодження ефективної комунікації влади і громадськості, підсилення 
ролі мешканців у процесі ухвалення рішень органом влади. Це позитивно впливає як на самих 
мешканців (підсилення відчуття приналежності до громади, своєї важливості в громаді, почуття 
спільної відповідальності за розробку рішень та їх подальше впровадження), так і для органу влади 
(врахування думки мешканців, підвищення рівня довіри з боку мешканців, залучення мешканців до 
реалізації завдань).

Методів проведення досліджень існує досить багато, вони різняться як за самою процедурою, 
так і за вартістю та достовірністю отриманих результатів. Звісно, можна замовити проведення 
дослідження професійній соціологічній службі, яка самостійно проведе його з правильною 
соціологічною вибіркою, детальним аналізом і гарним оформленням результатів, але вартість 
такого дослідження буде досить високою. Тому більшість громад ідуть шляхом спрощення процедур 
проведення дослідження, проводячи його самостійно і в дещо спрощеній формі.

Які можуть бути форми проведення анкетування/дослідження?
Найпростішою формою, яка може бути використана не тільки під час розробки стратегії розвитку 

освіти, а й у перспективі, є проведення опитування у школах. У такому випадку розроблена анкета 
готується та роздруковується в необхідній кількості, з подальшою передачею в школи. Вчителі 
роздають дітям в якості домашнього завдання анкети (або по одній на родину, або по одній для 
кожного дорослого члена родини, або навіть для своєї родини і сусідів, в яких немає дітей шкільного 
віку). Діти передають анкети для заповнення, потім збирають їх і передають назад у школу. Анкети 
можуть збиратись як вчителем в класі, так і в підготовлені скриньки у школі. У випадку, коли анкети 
збирає вчитель, можна краще проконтролювати кількість заповнених анкет. Але в такому випадку 
втрачається анонімність заповнення, що може призвести до ситуації, коли, наприклад,  батьки 
дітей будуть високо оцінювати освітні послуги, не через реальну ситуація, а через побоювання, що 
негативні оцінки побачить учитель. Якщо ж збирати анкети в скриньку в школі, то не всі анкети 
можуть повернутися заповненими, але в такому випадку об’єктивність заповнення анкет буде 
вищою.

Більш складною є форма опитування, що проводиться за статистичною вибіркою в розрізі 
окремих домогосподарств. У такому випадку формується база адрес, приймається рішення про 
вибірку (наприклад, в ОТГ є 5000 адрес домогосподарств, плануємо опитати 250 домогосподарств, 
отже опитуємо кожну двадцяту адресу). Після цього випадковим чином обирається кожна двадцята 
адреса в розрізі кожного населеного пункту (наприклад, всього в ОТГ є 5000 домогосподарств, 
у певному селі – 500, всього має бути опитано 250 домогосподарств – значить у певному селі 
опитуємо 25). Формується список таких адрес, і інтерв’юери проходять за списком, опитуючи на 
місці або залишаючи для заповнення анкети, які потім збирають. Можна ще спростити форму, 
якщо інтерв’юер буде просто опитувати кожну фактичну 20-ту адресу, тобто, зайшовши на вулицю, 
проводить опитування в першому домі, потім – в двадцятому, сороковому і так далі. Необхідно 
пам’ятати також про резервний список, адже в якомусь з домогосподарств може нікого не бути 
вдома або навіть за цією адресою фактично ніхто не проживає. Така форма анкетування дозволяє 
більш об’єктивно сформувати результати, адже будуть опитані рівномірно всі мешканці ОТГ, але є 
й недоліки – анкета заповнюється не всіма членами родини, а тільки тим, хто був вдома, коли цю 
анкету принесли. Часто це є люди пенсійного віку, які постійно перебувають вдома, і результати 
дослідження дещо спотворюються, надаючи особливого значення соціальним послугам, догляду 
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за людьми похилого віку чи питанням охорони здоров’я. Також потрібно врахувати, що під час 
розробки стратегії розвитку освіти даний метод може дати гірші результати, оскільки опитуватися 
можуть мешканці, у яких наразі немає дітей, що відвідують заклади дошкільної чи шкільної освіти, 
а отже їхня оцінка буде необ’єктивною.

Ще більш складною, але водночас найбільш якісною, є проведення анкетування відповідно до 
соціологічної вибірки, що формується з врахуванням структури населення ОТГ за статтю, віком і т. 
і. В такому випадку інтерв’юери отримують завдання опитати певну кількість осіб визначеної статі, 
віку в розрізі кожного окремого пункту, і мають пересвідчитися, що саме така людина заповнює 
анкету. Такі результати можна вважати більш соціологічно достовірними, але це значно ускладнює 
саму процедуру проведення дослідження.

Варто пам’ятати, що дослідження має дещо рекомендаційний характер, і занадто висока точність 
вибірки і отримання результатів не завжди потрібні, тому часто громади зупиняються на першому 
або другому варіанті проведення дослідження, як більш легких в реалізації. Не треба намагатись 
опитати більшість населення громади, адже для репрезентативних результатів достатньо отримати 
200-300 анкет з ОТГ, що складає в межах 5-10% від загальної кількості домогосподарств.

Анкета для проведення опитування має бути максимально зрозумілою і достатньо компактною, 
щоб мешканці могли досить швидко її заповнити. Рекомендується для опитувань щодо якості 
надання окремих послуг не виходити за формат анкети в один аркуш стандартного формату А4, 
друк з обох боків.

Орієнтовний перелік запитань, які можуть входити до питальника, міститься в Додатку 1. Ці 
запитання можуть змінюватися, видалятись або доповнюватися в залежності від специфіки громади, 
але головне, щоб вони охоплювали оцінку якості надання, доступності послуг з дошкільної і шкільної 
освіти, позашкільної та позаурочної роботи, а також охоплювали суміжні послуги (підвезення учнів, 
спортивні заходи, культура, бібліотеки і т. і.) – тобто ті види послуг, які можливо надавати або які 
вже надаються на базі закладів освіти.

Результати дослідження треба внести до таблиці Excel, що дозволить їх проаналізувати та 
сформувати відповідні результати у відсотковому значенні, а також у графічному вигляді – графіків, 
діаграм. Необхідно під час внесення результатів зазначати населені пункти, де було заповнено 
анкету, щоб результати анкетування можна було аналізувати не тільки в цілому в ОТГ, а й в розрізі 
окремих населених пунктів або окремих закладів освіти, що обслуговують один або кілька населених 
пунктів. Це особливо важливо у випадку виявлення негативних відповідей. Тоді потрібно провести 
додатковий аналіз і з’ясувати, чи негативна оцінка стосується системи освіти ОТГ в цілому, чи це 
оцінка якогось конкретного закладу освіти.

Оскільки анкета, крім оціночних даних містить ще й статистику респондентів, то можна провести 
порівняння отриманих даних із даними статистики, що зібрані членами робочої групи, і це дозволить 
краще оцінити реальний стан справ в системі освіти. Водночас є група так званих «відкритих» 
запитань, де респонденти могли розгорнуто вносити свої пропозиції або обґрунтовувати відповіді 
на питання. Ця група потребує більш детального аналізу: подібні відповіді треба об’єднати у групи, 
обговорити їх на засіданні робочої групи і визначити ті пропозиції, які реально можуть сприяти 
розвитку освіти в громаді, а також визначити, яким чином будуть нівельовані зазначені в анкеті 
недоліки. Запитання, в яких респонденти вносили пропозиції щодо необхідних змін чи очікуваних 
заходів в окремих закладах освіти також стануть у нагоді на наступних етапах – формування 
конкретного плану заходів для досягнення цілей стратегії.

Узагальнені і проаналізовані результати анкетування мають бути представлені у вигляді додатку 
до документа стратегії, а короткі висновки з проведеного аналізу ввійти до основної частини 
стратегії розвитку освіти ОТГ.

На цьому етапі діагностика як розділ стратегії розвитку освіти формується у вигляді проекту, адже 
на наступних етапах може виявитися, що частина інформації є непотрібною для подальшої роботи 
чи навпаки – потрібна буде якась додаткова інформація, яку треба буде додати до діагностики. 
Також, зважаючи на досить тривалий період підготовки документа стратегії розвитку освіти, може 
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виявитися, що деякі показники в діагностиці втратять свою актуальність – їх треба буде оновити.
Формування проекту і надалі остаточного варіанту діагностики здійснюють члени робочої групи 

за участі експертів, які зможуть допомогти визначити найбільш важливу інформацію, що має бути 
включена до документа.

5) Оформлення матриці SWOT
Після завершення роботи над діагностикою наявного стану розвитку системи освіти в громаді, 

отримана інформація використовується для оформлення матриці SWOT. 

Назва «SWOT» з англійської мови означає:
S - Strengths (переваги, сильні сторони);
W - Weaknesses (проблеми, слабкі сторони);
O - Opportunities (шанси, можливості);
T - Threats (загрози, ризики).

Розробка матриці SWOT відбувається шляхом зіставлення:
1) Внутрішніх чинників:
• сильних сторін системи освіти громади;
• слабких сторін системи освіти громади.
2) Зовнішніх чинників:

Рис. 2.3.2. Матриця SWOT (1)

Рис. 2.3.3. Матриця SWOT (2)

Сприяють 
досягненню цілей

+ Плюси
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(Переваги, сильні сторони)

Сильні сторони
Позитивні особливості, які відріз-

няють систему освіти громади 
від інших і становлять значну 

конкурентну перевагу 

Шанси
Корисні тенденції в зовнішньому 
оточенні громади, які в разі від-
повідного використання можуть 

бути суттєвим імпульсом 
розвитку освіти ОТГ

Слабкі сторони
Негативні особливості системи 

освіти громади, які в загальному 
будуть обмеженнями для надання 

якісних освітніх послуг

Загрози
Небезпечні зовнішні явища, які 

можуть бути серйозним бар'єром 
у розвитку системи освіти 

громади

Opportunities
(шанси, можливості)

Внутрішні
(Характеристики громади)

Внутрішні

Зовнішні
(Характеристики оточення)

Зовнішні

Перешкоджають 
досягненню цілей

  - Мінуси
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(Проблеми, слабкі сторони)
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(загрози, ризики)
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Місце етапу розробки матриці  SWOT в процесі створення стратегії розвитку громади та причини для 
його проведення:

Діагностика

Офоромлення SWOT 

План оптимізації, 
Стратегія розвитку освіти

Рис. 2.3.4. Місце етапу розробки матриці SWOT 
в процесі створення стратегії розвитку громади та причини для його проведення

Рис. 2.3.5. Висновки з матриці SWOT

Формування матриці SWOT – це свого роду перехід, місток між діагностикою наявного стану 
системи освіти громади і стратегією її розвитку.

Визначені сильні і слабкі сторони, а також можливості і загрози, є підсумковою оцінкою наявної 
ситуації, і водночас є вступом у визначення перспектив її розвитку, які мають базуватися на наявних 
власних перевагах і шансах, які з'являються в оточенні.

Зібрані дані дозволяють ідентифікувати як переваги (сильні сторони системи освіти громади), 
так і деякі недоліки та проблеми. Вони стають основою процесу стратегічного планування, оскільки 
переваги є тими елементами, на яких необхідно ґрунтуватися, плануючи подальший розвиток 
системи освіти громади.

У свою чергу усунення або нівелювання недоліків і проблем – це завдання, реалізація якого повинна 
призвести до покращення рівня надання освітніх послуг в громаді, а отже – до покращення загальної 
ситуації в цій громаді. Таким чином, можна графічно представити висновки, які випливають з 
матриці SWOT:

Базується на 
сильних сторонах

Використати шанси, 
які з'являються в оточенні

SWOT

Ліквідувати, 
мінімалізувати 
слабкі сторони

Уникнути, 
мінімалізувати загрози
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Необхідно звернути особливу увагу на чіткий поділ внутрішніх (сильні і слабкі сторони) та 
зовнішніх чинників (шанси і загрози). 

Внутрішні чинники – це такі, які є здобутком, «заслугою» громади, які стали наслідком роботи 
самої громади.

Внутрішніми чинниками можуть бути:
Сильні сторони (приклади):
- наявність висококваліфікованого педагогічного персоналу;
- активна робота органів учнівського самоврядування;
- високий рівень співпраці адміністрації шкіл та батьківських комітетів;
- наявність договорів міжмуніципального співробітництва, за якими сусідня громада 

перераховує кошти за своїх дітей, що відвідують гуртки на території ОТГ;
- наявність опорної школи, яка повністю відповідає сучасним вимогам та знаходиться в новому 

(модернізованому) приміщенні;
- компактне розташування населених пунктів ОТГ, між якими організовано підвезення дітей 

до опорної школи;
- збільшення кількості дітей в ДНЗ через економічний розвиток громади і переїзд нових 

мешканців в ОТГ.
Слабкі сторони (приклади):
- наявність малокомплектних шкіл в селі/селах;
- низький рівень впровадження сучасних методів викладання в школах;
- незадовільний технічний стан школи/шкіл в селі/селах;
- відсутність чи неможливість підключення до швидкісної мережі інтернет в школі/шкода;
- поганий стан доріг між селами, що не дає можливості організувати підвезення дітей;
- відсутність (або поганий стан) пришкільних спортивних майданчиків;
- низький рівень роботи позашкільної освіти через відсутність нових видів занять та поганого 

забезпечення.
Зовнішні чинники – це такі, на які громада не має фактичного впливу, а лише може та повинна 

їх відслідковувати та прогнозувати зміни. Часто зовнішніми факторами є національні або світові 
тенденції, які мають вплив на громаду, але якими вона сама не може управляти.

Реакціями на зовнішні чинники можуть бути:
- використання – у випадку зовнішніх можливостей;
- подолання або мінімізація – у випадку зовнішніх загроз.
Зовнішніми чинниками, наприклад, можуть бути:
- збільшення кількості грантових конкурсів в Україні, і як наслідок – можливість залучення 

дотаційних, грантових фінансових ресурсів;
- діяльність сусідніх громад, оскільки сусідня громада може створити кращі умови, і мешканці 

будуть переїздити до неї або діти з ОТГ будуть навчатися у закладах освіти сусідньої громади;
- кліматичні зміни;

Представлена форма матриці SWOT є традиційною. Можливо опрацьовувати різні типи матриць 
SWOT: проста, ієрархічна, розвинута, суміщена SWOT/TOWS. Щодо оформлення різних видів 
матриць SWOT існують різноманітні методичні рекомендації у загальному доступі. 

Наприклад, методика оформлення різних видів матриці SWOT детально описана у методичному 
посібнику «Європейські стратегії для місцевих громад України та Молдови: досвід країн 
Вишеградської четвірки», що був виданий у 2018 році в рамках реалізації ГО «Єврорегіон «Дністер» 
проекту «Належне управління територіальних громад: досвід стратегічного планування країн 
Вишеградської Четвірки для країн Східного Партнерства». 

У цьому розділі ми зупинемося лише на певних специфічних аспектах, які необхідно враховувати 
під час оформлення матриці SWOT як складової частини стратегії розвитку освіти ОТГ.

Під час оформлення матриці SWOT потрібно пам’ятати, що до неї включаються не усі фактори, а 
переважно ті, які відрізняють цю громади від інших, які є її конкурентною перевагою або недоліком.
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- політична нестабільність;
- економічна криза;
- демографічна криза;
- урбанізація населення, і як наслідок – постійне зменшення кількості мешканців, в т.ч. учнів, 

в селах;
- зміни в законодавстві. Цей чинник може бути розцінений як шансом (наприклад, буде 

змінено систему розподілу освітньої субвенції і сума коштів з державного бюджету збільшиться), 
так і загрозою (законодавче обмеження мінімальної кількості учнів в школах, зменшення розмірів 
освітньої субвенції, додаткове навантаження ОТГ новими функціями і т.і.).

Зовнішніми чинниками не являються, наприклад:
- виділення ділянок на території громади для дитячих майданчиків;
- ремонт доріг для забезпечення підвозу дітей;
- купівля шкільного автобуса;
- розбудова інфраструктури пришкільних спортивних майданчиків;
- покращення рівня освіти в школах громади.
Всі такі чинники є конкретними планами (заходами), а не шансами, які з’являються в зовнішньо-

му оточенні громади.
Формування матриці SWOT – це важливий підсумковий етап оформлення діагностики, і тому 

важливим є якісний супровід цього процесу залученими зовнішніми експертами. 
Отже, реалізуючи описані в цьому розділі етапи, робоча група оформлює діагностику наявного 

стану розвитку системи надання освітніх послуг в громаді, підсумовуючи цей етап розробкою ма-
триці SWOT. Ці матеріали становлять першу частину документа.

Після завершення діагностики та формування матриці SWOT можна переходити до наступного 
етапу – проведення детального аналізу та порівняння і співставлення отриманих даних. Такий ана-
ліз дозволить виявити можливі проблеми існуючої освітньої мережі в громаді, порівняти заклади 
освіти між собою як в межах ОТГ, так і з аналогічними закладами за її межами або з середніми 
показниками по району/області. Саме порівняльний аналіз дає можливість ідентифікації окремих 
проблем в кожному з закладів освіти, так і визначити ті заклади освіти в ОТГ, які найменш ефектив-
но надають освітні послуги. Такий аналіз є необхідним для переходу до наступного кроку – розроб-
ки плану оптимізації освіти ОТГ.

6) Проведення аналізу отриманої в ході діагностики інформації
Проаналізувати отриману підчас діагностування інформацію пропонується за такими показни-

ками:
1) порівняльний аналіз даних в розрізі окремих шкіл (оформлюємо у вигляді таблиць, краще – 

графіків, базова лінія – середній показник по ОТГ, в окремих випадках базова лінія – субвенція або 
нормативні показники, показники середні в районі/області/країні): 

- аналіз фактичних видатків на школи у співвідношенні до субвенції та додаткової дотації 
(в розрізі всієї ОТГ / у окремих школах / в розрахунку на 1 клас);
- аналіз потреб в матеріально-технічному забезпеченні в ОТГ в цілому і в окремих школах. 
- аналіз витрат на утримання освітніх закладів, заробітну платню технічного персоналу та ін-

ших видатків (не з субвенції) – в цілому по ОТГ і о окремих  школах; 
- вартість навчання одного учня в розрізі кожної школи;
- співвідношення кількості школярів/мешканців населеного пункту (соціальна значущість 

освіти);
- співвідношення фактичної наповнюваності класів (ФНК) та розрахункової наповнюваності 

класів (РНК)  в розрізі ОТГ і окремих сіл (а також по можливості фактична відвідуваність в ОТГ і в 
окремих школах);

- кількість учнів на індивідуальній формі навчання в розрізі окремих шкіл;
- розмір фактичних видатків на заробіну платню педпрацівників, його аналіз в порівнянні із 

загальними видатками на заклади освіти – ефективність використання освітньої субвенції
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 (показник обов’язковості видатків);
-     вартість утримання шкільного об’єкта на 1 учня - ефективність використання інфраструктури;
- кількість учнів на одного вчителя – показник ефективності закладу освіти. Додатковими по-

казниками, що не впликають на рівень освіти, також можуть бути:  кількість працівників господар-
сько-обслуговуючого персоналу на 1 клас, співвідношення непедагогічного персоналу до педперсо-
налу, яке відповідно до рекомендацій має бути до 15%;

- аналіз зайнятості вчителів (ставка, неповна ставка, за предметами, завантаженість, ведення 
одним вчителем одночасно кількох предметів і т.і.);

- професійний рівень вчителів (кваліфікація, досягнення і т.д.);
- заробітні плати (в середньому в ОТГ / у школах, у розрізі педагогічного колективу та техніч-

ного персоналу);
- результати навчання – підсумкові річні оцінки, ДПА, ЗНО, переможці олімпіад і т.і. Тут та-

кож необхідно визначити чіткі критерії порівняльної оцінки якості освіти і результатів навчання 
(наприклад, до середніх показників по району, до середніх результатів у подібних громадах, порів-
няння між закладами освіти однієї ОТГ);

- позаурочні заняття в школах – кількість дітей, вид занять, вартість проведення 1 заняття на 
1 вчителя і т.і.;

- потреба в інфраструктурних видатках на кожен окремий об’єкт.

2) Порівняльний аналіз ДНЗ:
- кількість дітей дошкільного віку у селах, охопленість дошкільною освітою;
- співвідношення кількості дошкільнят / мешканців населеного пункту (соціальна значущість 

дошкільної освіти);
- вартість навчання 1 дитини (в ОТГ в цілому та по кожному окремому ДНЗ);
- кількість дітей на 1 вихователя ДНЗ (додатково на кількість обслуговуючого персоналу);
- вартість утримання ДНЗ на 1 дитину - ефективність використання інфраструктури;
- потреба в інфраструктурних видатках на кожен окремий об’єкт.

3) Порівняльний аналіз позашкільної освіти:
- кількість дітей, що користуються у розрізі сіл, співвідношення із загальною кількістю дітей у 

школах – рівень зацікавленості;
- вартість окремих видів занять в розрахунку на 1 відвідувача;
- вартість проведення 1 заняття на 1 керівника гуртка/вчителя (за різними видами занять);
- співвідношення відвідування дітей відповідно до звітів;
- потреба в інфраструктурних видатках на кожен окремий об’єкт.

4) Аналіз суміжних послуг, які можуть бути оптимізовані паралельно з освітою – позашкілля, 
бібліотеки, культура, спорт (витрати, ставки, фактична відвідуваність, кількість занять, собівар-
тість 1 заняття на 1 учня за видами, утримання об’єктів, де надаються послуги поза школою і т.і.). 
На даному етапі бажаним є проведення аналізу використання і завантаженості всіх закладів освіти 
та суміжних сфер. Такий аналіз може виявити, що окремі приміщення закладів освіти використову-
ються дуже рідко (по кілька годин в місяць), і це дасть можливість навантажити ці приміщення ін-
шими послугами. Наприклад, є можливість суміщення на базі приміщень шкіл діяльності шкільної 
та сільської бібліотек, проведення в шкільних кабінетах гуртків, які зазвичай проводяться в окремо-
му приміщенні центру дитячої творчості і т.і.

5)   Потреба в інфраструктурних видатках на кожен окремий об’єкт в суміжних до освіти сферах.
Важливим є саме порівняльний аналіз, адже завдяки цьому можна визначити заклади, які є най-

більш ефективними, та заклади, які мають високий потенціал до оптимізації послуг. Часто вже на 
етапі проведення аналізу можна визначити потенційні напрямки подальшої оптимізації освітньої 
галузі в ОТГ, яка буде опрацьовуватись на наступному етапі.
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Крок 2. 
Розробка варіантів оптимізації шкільної мережі (сценарії) 
   Сценаріїв оптимізації шкільної мережі обов’язково має бути декілька. Однозначно погодити один 
варіант плану не вдасться, оскільки буде багато різних бачень, і побажання різних цільових груп 
доведеться враховувати. Сценарії оптимізації освіти мають бути повноцінними, тобто охоплювати 
всі школи в громаді і всіх їхніх учнів.

Сценарій має чітко описувати такі компоненти оптимізації освіти в ОТГ:
1) схему нових шкільних мікрорайонів;
2) чітко зазначений порядок підвезення учнів шкіл, які після оптимізації буде закрито чи 

понижено в ступені;
3) опис майбутніх інвестицій у кожну з шкіл нової мережі;
4) пропозиції щодо зайнятості персоналу шкіл, який потрапляє під звільнення чи скорочення;
5) один чи декілька варіантів використання будівель закритих навчальних закладів;
6) розрахунок економічної вигоди від оптимізації шкільної мережі;
7) демонструвати шляхи вирішення найактуальніших проблем.

Особливу увагу при підготовці сценаріїв потрібно приділити аргументації необхідності реалізації 
того чи іншого плану, детально зазначити перспективи та майбутні вигоди. Найефективніше 
зазвичай виносити на обговорення 3-4 сценарії. 

У будь-якому випадку сценарії, їх кількість та зміст будуть для кожної громади індивідуальними. 
Головне – потрібно враховувати рівень можливої соціальної напруги, від якого буде залежати 
тривалість реалізації плану оптимізації та кількість етапів. Найоптимальнішим варіантом буде 
розробка такого плану на період від трьох до п’яти років.

Що стосується етапів, то їх кількість зазвичай залежить від тривалості впровадження плану. 
Наприклад, якщо буде ухвалене рішення про пониження школи у ступені з третього до першого, то 
першим етапом у перший рік реалізації буде пониження ступеню до другого, і ще через рік чи два 
другим етапом - пониження до першого ступеня. Аналогічна ситуація із закриттям школи. Такий 
процес за необхідності теж може проходити у кілька етапів протягом кількох років.

Підсумовуючи, варто зазначити, що кожен сценарій має бути деталізований та зрозумілий, 
повністю охоплювати всю наявну мережу та показувати майбутні вигоди.

Зміни у структурі шкільної мережі потребують від місцевої влади ухвалення рішень щодо побудови 
нових маршрутів і залучення нових засобів підвезення учнів. Кожна зміна у сценарії оптимізації має 
містити пропозицію щодо нового маршруту із запланованими зупинками. Найкраще формувати 
маршрути на основі вже наявних. Дуже часто в громадах і до цього були організовані підвезення, 
і часто маршрути вже проходять повз школи, які мають бути закриті чи понижені в ступені. В 
такому випадку є декілька переваг: легше довести батькам, що підвезення дітей до опорної школи 
не є проблемою і не потягне за собою значних ускладнень. Тут не потрібно шукати спосіб отримати 
додаткову одиницю транспорту чи ще одну послугу з перевезення. 

Аналіз, проведений на попередньому етапі, може виявити певну кількість навчальних закладів, 
ефективність надання освітніх послуг в яких є нижчою в порівнянні з іншими. В окремих випадках 
таких закладів є кілька, тому відразу цільовим аудиторіям потрібно доносити інформацію, що школа 
не обов’язково буде закрита. Є декілька варіантів її перспективного існування:

- Перш за все, це пониження в ступені. Такий варіант хоча й передбачає майже завжди 
закриття школи у перспективі (найчастіше через демографічну ситуацію), та все ж  дає можливість 
ще протягом тривалого часу утримувати закладі персонал, не змінювати призначення будівель.

- Наступний варіант – це створення освітнього комплексу, шляхом об’єднання школи та 
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дитячого садочка, що дасть можливість залишити школу і оптимізувати витрати на утримання 
будівель та персоналу. Та, варто зазначити, що такий варіант можливий за умови більш-менш сталої 
демографічної ситуації протягом останніх 5-6 років.

- Іноді, щоб зберегти початкову школу, виникає потреба в об’єднанні в одному приміщенні 
школи садочка, ФАПу, бібліотеки тощо. В такому випадку зазвичай виграють як мешканці, так і 
працівники перелічених установ. Як відомо, більшість шкіл будувалися достатньо давно, і на той час 
як демографічна, так і енергетична ситуація суттєво відрізнялися від сьогоднішньої. Тому будівлі є 
невиправдано великими та енергозатратними. Теж саме стосується і будівель, де розміщувалися 
ФАПи, бібліотеки та ін. Об’єднавши зазначені установи в одному приміщенні, громада отримує 
шанс утримувати їх в належному стані та створити комфортні умови для всіх користувачів.

Детально про можливі варіанти оптимізації шкільної мережі (сценарії)
Є кілька основних, або типових, варіантів оптимізації, які умовно можна поділити на три групи 

(причому на практиці можливим є одночасне використання двох чи навіть усіх трьох варіантів 
одночасно підчас розробки плану оптимізації системи освіти ОТГ):

1) Адміністративна оптимізація – це найбільш простий метод, який практично не призводить 
до закриття окремих закладів освіти, а спрямований на підвищення ефективності роботи та 
якості освітніх послуг у кожному з них (без пониження ступеня). Цей метод зазвичай не викликає 
великого соціального супротиву, але водночас (у випадку наявної великої мережі малокомплектних 
шкіл) не дасть якісно оптимізувати систему в цілому, адже мережа залишається без змін. Зазвичай 
така оптимізація починається з утворення в ОТГ одного освітнього округу з однією (кількома) 
основними/опорними школами, утворенням на базі інших філій, відповідно – централізації 
управління мережею освітніх закладів. 

Можливими заходами можуть бути:
- Реорганізація шкільних округів.
- Визначення чіткого пріоритету на забезпечення навчання учнів саме в тих школах, до яких 

закріплено дану територію (діти не з цього шкільного округу приймаються на навчання в школу 
тільки тоді, коли це не призведе до відкриття нових/паралельних класів, не призведе до необхідності 
організації чи розширення підвозу дітей. В іншому випадку – батьки самостійно здійснюють 
підвезення дітей); 

- Утворення освітнього округу з опорною школою та філіями, скорочення адміністративного 
персоналу (директори, бухгалтерія і т.і.);

- Аналіз ефективності роботи непедагогічного персоналу, скорочення додаткових видатків на їх 
утримання (один працівник обслуговує кілька шкіл, забезпечення повного навантаження, передача 
частини функцій управлінським компаніям і т.і.);

- Аналіз завантаженості вчителів, забезпечення їх повного завантаження, за можливістю – 
альтернативна зайнятість, зайнятість в позашкіллі і т.і.;

- Аналіз енергозатрат у кожному з об’єктів, першочергова комплексна термомодернізація тих 
об’єктів, які є найменш енергоефективними (скорочення додаткових витрат);

- Розрахунок потенційного результату від впровадження даного виду оптимізації.

2) Оптимізація мережі за рахунок пониження ступеня шкіл або скорочення кількості 
малокомплектних класів. 

Цей метод є більш складним, адже ступінь частини освітніх закладів понижається з І-ІІІ до І-ІІ 
або навіть до І. З досвіду невеликих сільських ОТГ це часто призводить до утворення в межах 
освітнього округу однієї (опорної) школи І-ІІІ ступенів, в яку підвозять учнів старших класів з 
території всієї ОТГ. Цей варіант є більш складним у впровадженні, адже внаслідок його реалізації, 
з одного боку, необхідно забезпечити підвезення учнів старших класів до опорної школи (а отже, 
потрібно передбачити не тільки видатки, а й забезпечення самого процесу підвезення), а з іншого–  
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може призвести до скорочення педагогічного персоналу в частині шкіл або до його переведення на 
роботу в опорну школу. Водночас, цей метод створює умови для надання якісних освітніх послуг 
учням старших класів на базі опорної школи (наповнені класи з високим рівнем конкуренції між  
старших класів на базі опорної школи (наповнені класи з високим рівнем конкуренції між учнями і 
їхньою соціалізацією), яка буде оснащена всім необхідним обладнанням, комп’ютерною технікою та 
викладання у якій здійснюють педагоги з високим рівнем підготовки. Також цей варіант дозволяє 
досягти досить значного економічного ефекту в забезпеченні діяльності освітніх закладів та 
сконцентрувати видатки на модернізацію наявного чи закупівлю нового обладнання у визначених 
школах. 

Часто цей варіант поєднують з утворенням освітніх комплексів на базі шкіл, в яких понижується 
рівень надання освітніх послуг до І або І-ІІ. Це рішення часто є доцільним у випадку, коли в селі, 
що входить до складу ОТГ, наявна лише школа, а дошкільного навчального закладу немає. Така 
проблема актуальна в багатьох селах, в яких у пік демографічної кризи закривали садочки, а наразі 
існує потреба в наданні дошкільної освіти для наявної кількості дітей в громаді. Також перевагою 
утворення освітнього комплексу є те, що фактично нівелюється загроза звільнення вчителів, адже 
вони можуть перейти на роботу з школи в дошкільну освіту безпосередньо за місцем проживання. 
Також не виникає проблеми невикористання частини приміщень школи внаслідок пониження 
ступеня, тому що ці приміщення передаються для використання в дошкільній освіті.

Підчас розробки цього варіанту оптимізації можливим є планування таких заходів:
1. Визначення формату утворення (переформатування) освітнього округу з опорною школою 

та можливого ступеня для окремих шкіл ОТГ на підставі аналізу кількості учнів у кожному 
окремому ступені, результатів навчання (в т.ч. ДПА, ЗНО) учнів, вартості навчання цих учнів та 
інших показників, які були б детально опрацьовані на попередньому етапі.

2. У випадку необхідності утворення освітнього комплексу – аналіз кількості дітей дошкільного 
віку у кожному селі, де можливим є проведення оптимізації шкіл за рахунок пониження ступеня, 
очікуваної кількості дітей в садочку, вартості переформатування школи в освітній комплекс і т. і.

3. Розробка плану підвезення учнів старших класів до опорної школи. Це досить складний 
процес, в якому потрібно врахувати аспекти можливості і безпеки підвезення (часто виникає питання 
щодо необхідності проведення ремонту доріг, якими буде здійснюватися підвезення), забезпечення 
власним або залученим транспортом (заключення угод на перевезення учнів з перевізниками), 
виділення фінансування для його утримання, визначення найбільш оптимальних маршрутів та 
часових рамок підвезення, визначення необхідності впровадження додаткових занять для учнів, 
що очікують автобуса і т.і. У цьому питанні також можливо врахувати необхідність підвезення не 
тільки учнів, а й вчителів із сіл ОТГ до опорної школи або виділення фінансової компенсації для їх 
самосійного доїзду.

4. Визначення всіх аспектів, пов’язаних із забезпеченням надання якісних освітніх послуг для 
учнів старших класів в опорній школі (наповненість класів, чи не призведе така зміна до необхідності 
утворення паралельних класів, частина з яких будуть малокомплектними, укомплектованість 
вчителями відповідного рівня підготовки і рівень їх завантаженості, необхідність модернізації 
існуючого або закупівлі нового обладнання і т.і.). 

5. Аналіз видатків для забезпечення функціонування шкіл в новому форматі освітнього 
округу за всіма статтями (зарплатня педагогічного, обслуговуючого персоналу, утримання об’єктів 
і т.і.), а також видатків, які будуть витрачені в зв’язку з реорганізацією (переведення /звільнення 
працівників, компенсації і т.і.)

6. Порівняльний аналіз видатків на утримання освітньої мережі після оптимізації та видатків 
до оптимізації, оцінка фінансових показників оптимізації мережі.

3) Оптимізація мережі за рахунок закриття частини шкільних об’єктів. 
Це найбільш складний метод, який варто використовувати тільки у випадку, коли чинна мережа 

освітніх закладів настільки не відповідає наявним потребам (в першу чергу через дуже низький рівень 
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завантаженості шкіл, неможливість збереження закладів через недостатню кількість дітей в даному 
населеному пункті), що неможливо забезпечити подальше функціонування частини шкіл в окремих 
населених пунктах ОТГ. Частіше така ситуація спостерігається в сільських ОТГ, які об’єдналися  з 
достатньо великою кількістю невеликих сільських рад та великої кількості населених пунктів. Часто 
кожна з рад, що увійшли до ОТГ, має власні школи, кожна з яких є малокомплектною, а їх загальна 
кількість в ОТГ є такою, що унеможливлює їх подальше функціонування через недостатню кількість 
дітей та потребу значних фінансових витрат на утримання цієї мережі. Зрозуміло, що такий варіант 
оптимізації викликає серйозний соціальний супротив, а його реалізація ускладнюється необхідністю 
забезпечення підвезення дітей до шкіл (і у випадку великих за площею сільських ОТГ ці видатки 
також є значними), видатками на звільнення/переведення педперсоналу і працівників шкіл, які 
закриваються, виникає проблема з подальшим використанням приміщень шкіл, їх консервацією 
або переорієнтуванням і т.і. Але часто цей вимушений крок є необхідним, адже у випадку окремих 
ОТГ місцевого бюджету просто не вистачає на дофінансування малокомплектної шкільної мережі, а 
навіть якщо вистачає – то це унеможливлює будь-які інші напрямки розвитку громади (покращення 
якості життя, економічний розвиток і т.і.), що у підсумку все одно призводить до відтоку мешканців 
з сіл і до ще більшого ускладнення ситуації в освіті.

Можливі заходи в рамках оптимізації мережі освітніх закладіві з закриттям їх частини можуть 
включати:

1. Визначення формату утворення (переформатування) освітнього округу з опорною школою, 
пониження ступеня для окремих шкіл ОТГ та закриття найменш коплектних шкіл на підставі аналізу 
кількості учнів у кожному окремому ступені, результатів навчання (в т.ч. ДПА, ЗНО) учнів, вартості 
навчання цих учнів та інших показників, які були детально опрацьовані на попередньому етапі.

2. Розробка плану підвезення дітей старших класів до шкіл, які продовжать своє функціонування. 
Врахування всіх аспектів щодо безпеки підвезення, його фінансування та матеріально-технічного 
забезпечення, необхідність підвезення вчителів і т.і.

3. Розробка детального плану заходів для забезпечення надання якісних освітніх послуг на 
базі шкіл, що увійдуть до нової мережі, в т.ч. – ремонти, реконструкція, модернізація, закупівля 
обладнання і т.і. 

4. Аналіз видатків для забезпечення функціонування шкіл в новому форматі .
5. Порівняльний аналіз видатків на утримання освітньої мережі після оптимізації та видатків 

до оптимізації, оцінка фінансових показників оптимізації мережі.

Як уже зазначалося, в залежності від ситуації в громаді та її специфіки, можливе використання 
будь-якого з вищезазначених методів або їх комбінація з метою забезпечення надання якісних 
освітніх послуг на всій території ОТГ.

Зазвичай на цьому етапі пропрацьовуються одночасно різні варіанти, що дає можливість оцінити 
очікувані якісні, кількісні і фінансові показники кожного з варіантів, їх детально описати і провести 
їх обговорення. Бажано оформити кожен із варіантів максимально зрозуміло – карта ОТГ зі схемою 
існуючої мережі, пропоновані варіанти оптимізації, схеми підвезення і т.і. Всі показники та їхні 
зміни внаслідок оптимізації варто представити у формі графіків/діаграм  і т.і. Все це полегшить 
обговорення з мешканцями і дозволить пояснити, яким чином було враховано потреби мешканців 
в кожному з варіантів. 

Рекомендується також попередньо визначити, на які видатки будуть спрямовані зекономлені 
кошти внаслідок оптимізації, адже часто це дозволяє не тільки покращити якість надання послуг в 
базових школах, а й надалі – інші послуги в ОТГ.

Отже, визначившись з варіантами та маючи готові сценарії, настає час коли потрібно визначитись 
з одним єдиним варіантом. Зрозуміло, що рішення сесії ОТГ стане власне початком процесу 
оптимізації. Однак пропонувати на розгляд депутатів ради кілька варіантів недоцільно, це значно 
затягне час пленарного засідання та може призвести до того, що жоден зі сценаріїв не отримає 
належної кількості голосів. Депутати, звісно ж, можуть внести під час засідання правки та, все ж, 
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необхідно надати можливість самим мешканцям громади визначитися з одним єдиним варіантом.
Потрібно організувати широке публічне обговорення, до якого залучити максимальну кількість 

мешканців громади задля уникнення низки негативних наслідків. Потрібно надати мешканцям 
можливість обдумати та обговорити кожен з варіантів, запропонувати свої аргументовані зміни та 
доповнення, отримати відповіді на питання, які обов’язково будуть виникати. 

На цьому етапі необхідно розпочати процедуру консультації з громадськістю і краще використати 
всі її види та форми, щоб забезпечити можливість долучитись до обговорення усім цільовим групам. 

Громадські обговорення варіантів оптимізації шкільної мережі (сценаріїв).
Варто усвідомити, що громадське обговорення – це не одноденний чи кількагодинний захід. 

Громадське обговорення – це процес, під час якого можна і потрібно проводити різноманітні заходи 
з однією єдиною метою – отримати зворотній зв'язок від максимальної кількості зацікавлених 
сторін.

Орган місцевого самоврядування має максимально проконсультуватися з громадськістю до того, 
як рішення буде затверджене, щоб максимально мінімізувати виникнення можливого соціального 
конфлікту. 

Існують два види консультацій: безпосередні та опосередковані. 
До безпосередніх відносяться, наприклад, публічні громадські обговорення (проведення засідань 

круглих столів, громадських слухань тощо), а також електронні консультації (через відповідні 
електронні сервіси чи офіційні інтернет-ресурс місцевої влади).

До опосередкованих можна віднести вивчення громадської думки чи проведення соціологічних 
досліджень. 

Проведення засідання «круглого столу» законодавством не регламентовано. Тому варто 
враховувати такі рекомендації. 

Одразу варто зазначити, що «круглий стіл» – це форма наукового або ділового спілкування, 
зосередженого навколо певної вузької проблеми, з метою обговорення, з’ясування дискусійних 
питань, вироблення практичних рекомендацій, досягнення консенсусу тощо. Участь у засіданні 
круглого столу передбачає підготовленість і компетентність його учасників, вільний обмін думками. 
У ході підготовки до круглого столу слід створити організаційний комітет з підготовки, розробити 
програму з зазначенням учасників, тематики виступів у розрізі головної теми, регламенту роботи 
(як правило, доповідь триває 15-20 хвилин, виступи до 10 хвилин). До початку роботи круглого 
столу визначається головний доповідач і модератор. В обов’язки останнього входить ведення 
засідання відповідно до програми та регламенту. Учасники мають демонструвати високу культуру 
спілкування, наукову і політичну толерантність, виявляти повагу до опонентів та альтернативних 
точок зору.

Щодо громадських слухань, то, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», територіальна громада має право проводити громадські слухання – зустрічатися з 
депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени 
територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо 
питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому 
розгляду органами місцевого самоврядування.

На відміну від засідань «круглого столу», проведення громадських слухань можуть бути 
чітко регламентовані. Тобто, хто має право їх скликати, за яких умов, як потрібно інформувати 
громадськість і т.д. має бути визначено Статутом територіальної громади. Тому перш за все потрібно 
детально ознайомитися зі Статутом територіальної громади, а потім використовувати громадські 
слухання під проведення громадських обговорень. 

Окрім цього, Постановою Кабінету Міністрів України №996 «Про забезпечення участі громадськості 
у формуванні та реалізації державної політики» затверджено Порядок проведення консультацій 
із громадськістю  з  питань формування та реалізації державної політики. Ця постанова містить 
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чітку рекомендацію для органів місцевого самоврядування: «Рекомендувати  органам  місцевого  
самоврядування під час проведення консультацій з громадськістю керуватися затвердженим цією 
постановою Порядком».

Тобто орган місцевого самоврядування може розробити та затвердити власний документ на 
основі Порядоку, який затверджений Постановою КМУ, і використовувати його під час проведення 
консультацій з громадськістю, в тому числі й під час реформування/оптимізації освітньої галузі в 
об’єднанній територіальний громаді. 

Зупинимось більш детально на практичних аспектах проведення громадських обговорень.
Для роботи з депутатами, батьками, директорами шкіл, вчителями та іншими групами варто 

розробити інформаційні матеріали. Практичним інструментом є мотиваційні відеоролики, які 
показують як учні належно наповнених класів мають значно кращий рівень комунікативності, 
значно вищі показники у навчанні та більші можливості відвідувати гуртки чи секції. Позитивний 
ефект слід очікувати від наочних матеріалів з графічним зображенням співвідношення видатків на 
утримання з можливостями використання коштів на ремонт доріг чи будівництво водогонів тощо.

Зміни системи шкільної мережі переважно викликають опір саме у двох соціальних груп – батьки 
учнів та учителі шкіл, які планують закрити. Іноді цей опір перетворюється у відкриті протести, 
особливо якщо органи місцевої влади не ведуть діалог з громадою. Тоді конфлікт може переростати 
в більш гострі форми: батьки відмовлятимуться віддавати дітей до нової школи, вчинятимуть 
спроби самовільно зайняти будівлю закритої школи, тощо. Задля пом’якшення негативних 
обставин необхідно організувати максимально прозоре і повне інформування громади про 
заплановані зміни. Дуже часто вже на початкових етапах збору інформації мешканці, розуміючи, 
що їхня малокомплектна школа не є пріоритетною, починають протестувати проти будь-яких дій, 
які можуть вплинути на її закриття. Тому з перших кроків оптимізації необхідно розпочинати 
організовувати широку інформаційну кампанію. Особливо емоційні реакції, як правило, виникають 
на етапі публічного обговорення сценаріїв оптимізації. Інколи суперечки не обмежуються лише 
участю невдоволених батьків, учителів та місцевих політиків, в особливо конфліктних випадках 
до них долучаються органи центральної влади та члени парламенту. Якщо громада вирішила 
оптимізувати мережу шкіл, вона має надати гарантії того, що зміни сприятимуть підвищенню 
стандартів і якості освіти, поліпшенню технічного оснащення освітнього процесу, ефективнішому 
використанню бюджетних коштів на освітню галузь. Головними аргументами опонентів закриття 
освітніх закладів є те, що кращі економічні показники не є підставами для скорочення мережі 
шкіл, у першу чергу слід думати про інтереси учнів, школи яких будуть закритими. Важливу роль у 
розв’язанні конфлікту відіграє критична думка педагогічних працівників. Без їхньої участі та дієвої 
підтримки створити нову мережу шкіл буде складно. Нерідко в сільських громадах і малих містах 
вчителі є місцевими лідерами, тому їхня позиція та думка матимуть велике значення для місцевої 
громади. Отже, з перших етапів оптимізації важливо завойовувати прихильність педагогів щодо 
процесу змін у шкільній мережі.

Всі результати окремих заходів в рамках проведення громадського обговорення, отримані 
пропозиції та зауваження мають бути зафіксовані та передані до робочої групи для остаточного 
врахування. За підсумками обговорення має бути визначено один, найоптимальніший варіант 
плану оптимізації освіти в громаді. 
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Крок 3. 

Розробка стратегії розвитку освіти в ОТГ
Отже, підсумком реалізованих двох попередніх етапів є визначений та узгоджений з громадою 

оптимальний варіант оптимізації шкільної мережі в ОТГ. Таким чином, ми маємо чітке уявлення 
про майбутній формат мережі освітніх закладів громади.

Сама по собі освітня мережа, яка з’явиться після впровадження плану оптимізації, не визначає, 
яким чином буде досягнуто підвищення якості надання освітніх послуг в громаді. Тому необхідним  
є розробка стратегії розвитку освіти в громаді, яка в тому числі за рахунок оптимізованих видатків, 
і призведе до досягнення очікуваного результату – забезпечення мешканців громади можливістю 
отримати якісні освітні послуги.

Процес підготовки документу стратегії розвитку освіти за наявності плану оптимізації системи 
освіти не відрізняється від класичної методології оформлення стратегій розвитку. Більш детально 
загальний принип формування стратегій розвитку громад описано в методичному посібнику 
«Європейські стратегії місцевим громада України та Молдови», який було підготовлено в рамках 
реалізації проекту «Належне управління територіальних громад: досвід стратегічного планування 
Вишеградської Четвірки для країн Східного Партнерства» ( www.v4foreapgg.weebly.com ). 

Документ стратегії розвитку освіти ОТГ повинен містити в собі:
- Бачення;
- Стратегічні цілі;
- Операційні цілі;
- Список заходів.

В графічному вигляді структура головних елементів стратегії представлена на наступній схем:

 Бачення

Ціль 1

Ціль 3.1.

Ціль 2

Ціль 3.2.

Ціль 3

Ціль 3.3.

Проект 3.3.1.

Проект 3.3.2.

Проект 3.3.3.

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Заходи

Рис. 2.3.6. Головні елементи стратегії розвитку освіти
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Заходи

- Забезпечення надання якісних освітніх послуг спеціалістами високої кваліфікації. Ця 
стратегічна ціль стосується так званої «м’якої» складової процесу освіти – підвищення кваліфікації, 
навчання, тренінги, обміни досвідом, налагодження ефективної співпраці вчителів, батьків та учнів, 
соціалізація учнів і т.і.;

- Забезпечення комфортних умов навчання і високого рівня матеріально-технічного 
забезпечення освітнього процесу. Цей напрямок стосується всього, що пов’язано з покращенням 
стану освітніх закладів (ремонти, модернізація, будівництво і т.і.), а також забезпечення процесу 
освіти (навчальний та дидактичний матеріал, спеціалізовані прилади, комп’ютерна і мультимедійна 
техніка, оснащення спецкласів та т.і.);

- Забезпчення повноцінної і якісної позашкільної освіти. Цей напрям стосується гурткової 
роботи, роботи з успішними та невстигаючими учнями, вивчення додаткових предметів або 
отримання додаткових знань.

Ці три типових стратегічних цілі за необхідності можуть доповнюватись специфічними для 
окремої громади стратегічними цілями. Наприклад, громада, яка планує розвиватись у напрямку 
сільського зеленого туризму, може зробити акцент на додатковому вивченні учнями шкіл історії 
села, краєзнавстві, розробці туристичних маршрутів, вивченні іноземних мов, що сприятиме 
активізації громади. Деякі громади в Польщі та Словаччині, які мали на своїй території іноземних 
інвесторів, вводили вже на рівні шкіл додаткові заняття з іноземних мов відповідно до потреб 
інвестора або проводили курси профорієнтування, які сприяли подальшому фаховому розвитку і 
працевлаштуванню молоді громади на цих підприємствах.   

Операційні цілі
Операційні цілі – це більш конкретні цілі, що охоплюють коротший часовий період (зазвичай 

3-5 років) і тому мають підлягати актуалізації значно частіше, ніж стратегічні. Операційні 
цілі підпорядковуються стратегічним, і зазвичай кожна стратегічна ціль включає в себе кілька 
операційних.

Наприклад, для стратегічної цілі щодо забезпечення комфортних умов навчання і матеріально-
технічного забезпечення осіти в громаді можуть бути підпорядкованими такі операційні цілі:

- забезпечення енергоефективності закладів освіти (в подальшому включатиме в себе заходи 

Бачення розвитку системи освіти громади
Бачення розвитку освіти громади окреслює очікуваний і найбільш відповідний до побажань 

мешканців образ (малюнок) системи надання освітніх послуг в громаді в довготривалій перспективі. 
Бачення демонструє, як конкретно повинна виглядати система надання освітніх послуг в громаді, 
які функції виконувати, які мати особливості та характреистсики. Бачення не має точно визначеної 
часової перспективи. Зазвичай приймається, що бачення повинно охоплювати часові рамки 
щонайменше 10-15 років. 

Зрозуміло, що типове бачення розвитку освіти в багатьох громадах може звучати як «Громада Х 
– місце надання освітніх послуг високої якості в комфортних і сучасних умовах, що призводить до 
високого рівня розвитку учнів». В той же час, бачення повинно відображати специфіку громади, а 
отже, для окремих громад бачення може включати в себе такі елементи, як «забезпечення передумов 
для здобуття вищої освіти», «сприяння культурному розвитку дітей», «екологічна освіта», або 
«високий рівень профорієнтації» і т.і. Таким чином, бачення відображатиме певні аспекти, які 
громада очікує отримати як результат навчання, і які виходять за рамки типового освітнього 
процесу, підсилюючи спроможність дітей (і громади в цілому) в тій чи іншій сфері.

 
Стратегічні цілі
Стратегічні цілі мають довготерміновий характер, зазвичай на період 10-15 років. Стратегічних 

цілей не повинно бути багато, зазвичай це 3-4 цілі. У випадку стратегії розвитку освіти стратегічні 
цілі відповідають основним аспектам надання якісних освітніх послуг і складаються з таких 
напрямків:
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щодо ремонту / термомдернізації / заміни систем опалення освітніх закладів); 
- забезпечення умов для занять спортом в закладах освіти (комплекс заходів з облаштування 

пришкільних спортивних майданчиків, ремонту шкільних спортзалів, закупівлі спортінвентарю і 
т.і.);

- забезпечення освітніх закладів доступом до високошвидкісного інтернету (встановлення 
обладнання, підведення відповідних комунікацій і т.і.)

Список заходів
Заходи стратегії - це конкретні завдання для реалізації в тематиці кожної операційної цілі, які 

служать для її досягнення і в цілому – для досягнення відповідної стратегічної цілі, якій вони 
підпорядковані. Заходи є ключовою, найважливішою частиною стратегії, оскільки це власне і є 
базою того, що має бути зроблено, з визначенням відповідальних осіб, підрозділів, часу та джерел 
фінансування, які повинні призвести до досягнення запланованих цілей.
   Список заходів зазвичай оформлюється у вигляді таблиці:

Список заходів стратегії розвитку освіти

Стратегічна ціль 1

Стратегічна ціль 2

Операційна ціль 1.1

Операційна ціль 2.1

Операційна ціль 1.2

Захід 1.1.1

Захід 2.1.1

Захід 1.2.1

Захід 1.3.1

Захід 1.1.2

Захід 2.1.2

Захід 1.2.2

Захід 1.3.2

Захід 1.1.3

Захід 2.1.3

Захід 1.2.3

Захід 1.3.3

Назва заходу
Підрозділ, що 
відповідає за 

реалізацію заходу

Результат 
реалізації 

заходу

Допоміжні 
підрозділи

Терміни 
реалізації

Таблиця 2.3.3. 

Операційна ціль 1.3
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Слід звернути увагу, що результатом реалізації заходів повинні бути як кількісні, так і якісні 
показники. Наприклад:

- для заходу, що полягає в проведенні додаткових навчань педагогів щодо використання 
інноваційних методів, кількісними показникоми будуть кількість педагогів, що взяли участь в 
заняттях, кількість занять, годин і т.і. Якісними показниками будуть підвищення рівня знань.

- для заходу, що полягатиме в комплексній термомодернізації школи, кількісними показниками 
будуть площа об’єкту, кількість замінених вікон, довжина відремонтованої системи опалення і т.і. 
В той же час, якісними показниками будуть підвищення рівня комфорту для учнів та працівників 
школи, зменшення рівня захворюваності, підвищення рівня задоволення цільвих груп від умов 
навчання.

Відповідальним підрозділом за реалізацію заходу є той, який знаходиться у безпосередньому 
підпорядкуванні адміністрації ОТГ – відділ освіти, комунальне підприємство, виконком та т.і. 
Допоміжним підрозділом є ті структури, які не підпорядковані адміністрації ОТГ, але необхідні для 
реалізації даного завдання – батьківський комітет, громадська організація, поліція або районний 
відділ освіти.

Важливим аспектом є визначення чітких термінів реалізації окремих заходів, адже саме це буде 
визначати пріоритетність виконання окремих завдань, що викликає найбільшу зацікавленість 
з боку представників зацікавлених сторін. Необхідно також і перевірити логічну послідовність 
окремих заходів та їх відповідність заходам стратегії розвитку громади. Наприклад, розпочати 
перевезення учнів можливо лише після придбання шкільного автобусу та завершення ремонтних 
робіт відповідної ділянки дороги, що і має бути враховано в термінах реалізації всіх цих пов’язаних 
між собою заходів. Оскільки розробка стратегії розвитку освіти відбувається вже за наявного плану 
оптимізації, варто також перевірити і наявність в плані заходів всіх організаційних, фінансових та 
адміністративних заходів, необхідних для реалізації обраного варіанту оптимізації освітньої мережі 
та їх терміни реалізації. план оптимізації освітньої мережі фактично стає додатком до стратегії 
розвитку освіти ОТГ, оскільки всі його етапи було включено до переліку заходів стратегії.

Отже, даний етап завершується наявністю розробленої стратегії розвитку освіти, яка в подальшому 
передається на затвердження ради ОТГ (з додатком - планом оптимізації освітньої мережі).

Проект рішення сесії необхідно оприлюднити за 20 робочих днів до засідання і протягом цього часу 
ще буде можливість у всіх охочих надати свої аргументовані зауваження і пропозиції, які органом 
влади мають бути в обов’язковому порядку враховані або вмотивовано відхилені. Дотримання 
даної процедури важливе для дотримання принципу партиципації (участі громадськості) на всіх 
етапах роботи. Фактично цей період є ще одним етапом громадського обговорення підготовлених 
документів та сприяє підвищенню рівня участі мешканців в процесі прийняття рішень радою ОТГ.
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Крок 4. 
Реалізація запланованих заходів. Моніторинг виконання та внесення змін           

до операційних цілей і плану заходів (з можливою актуалізацією стратегії)

Для забезпечення ефективної реалізації запланованих заходів стратегії розвитку освіти варто 
одразу ж готувати на розгляд сесії по затвердженню цих документів ще й рішення про створення 
комітету з впровадження та моніторингу. Рішенням має бути затверджено склад комітету, положення 
про його діяльність, визначено період проведення моніторингу/актуалізації плану. 

Рекомендується створювати комітет на базі робочої групи, яка була створена на початку процесу. 
Щодо її кількісного складу, то варто дещо обмежити кількість його членів для забезпечення робочого 
формату комітету. Члени комітету мають обов’язково представляти різні сфери діяльності, також до 
складу групи мають входити представники громадських організацій чи активісти. Всі члени мають 
мати необхідну кваліфікацію та досвід, що забезпечить можливість ефективно управляти процесом 
впровадження запланованих заходів стратегії. План заходів передбачає конкретні відповідальні 
підрозділи по кожному окремому заходу, а завданням комітету буде контроль за їх виконанням, що 
передбачає постійний обмін інформацією між ними.

Моніторинг виконання стратегії - це система постійного спостереження за процесом впровадження 
запланованих заходів, збір та аналіз отриманої в процесі моніторингу інформації. Обов’язково має 
бути розроблена система оцінювання та індикаторів, завдяки яким можна буде оцінити досягнення 
у виконнані заходів та їхню ефективність.

Моніторинг має будуватися на індикаторах, що піддаються перевірці та стосуються вкладених 
ресурсів, заходів і результатів. Індикатори повинні бути максимально наближеними до заходів 
плану та його складових проектів.

 Індикатори також мають бути:
  -      сталими відносно конкретних вкладених ресурсів і цілей, які вони вимірюють; 
  -      об’єктивними, а не суб’єктивними; 
  -      важливими для місцевого рівня; 
  -      реалістичними для одержання або побудованими на наявних даних. 

Зазвичай моніторинг проводиться в розрізі кожного окремого заходу і полягає в аналізі досягнення 
відповідних очікуваних результатів, їх кількісних і якісних показників, з’ясуванні можливих причин 
затримки в реалізації, або визначенні необхідності перенесення відповідних очікуваних результатів, 
їх кількісних і якісних показників, з’ясуванні можливих причин затримки в реалізації, або визначенні 
необхідності перенесення термінів реалізації, або іноді видалення тих чи інших заходів. Моніторинг 
оцінює, чи були задіяні відповідні ресурси, чи проведені заходи відповідно до плану та чи досягнуто 
в проекті передбачених практичних цілей та результатів. На основі даних і висновків моніторингу 
можна вносити коригування з метою одержання максимальної ефективності від впровадження 
стратегії. Моніторинг також забезпечує цінне документування досвіду, що може бути корисним у 
розробленні майбутніх проектів та одержання доступу до зовнішніх джерел фінансування. 

Окремо варто зазначити про чітке визначення періодичності проведення моніторингу. Монторинг 
варто проводити не рідше, ніж раз на пів року, що відповідним чином має бути відображено в 
положенні про комітет та дозволить всім відповідальним підрозділам завчасно готувати необхідну 
інформацію для його проведення. 

Варто враховувати те, що у законодавстві постійно відбуваються зміни, відбуваються різні 
зовнішні та внутрішні економічні, політичні та інші процеси, і все це буде відображатись на реалізації 
стратегії чи плану оптимізації, іноді унеможливлювати реалізацію певних заходів. Тому в документі 
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стратегії варто одразу прописати процедуру внесення змін до нього. Чітко визначити хто, через які 
проміжки часу та яким способом має їх вносити. В переважній більшості процедуру внесення змін 
готує комітет з впровадження, а їх затверджння проводиться рішенням сесії.

Пропозиції щодо змін комітет з впровадження може отримувати також від представників 
громадських організацій, профільних структурних підрозділів виконавчого комітету, депутатів та 
депутатських комісій, а, також, за результатами проведення періодичного анкетування/опитування 
мешканців громади. 

Звертаємо вашу увагу на те, що процес моніторингу та можливого коригування стратегії має 
супроводжуватися постійним інформуванням мешканців про проведену роботу, результати 
моніторингу за певний період і плани на майбутнє. Зважаючи на те, що всі люди по-різному 
сприймають інформацію, варто використовувати всі доступні канали її донесення: публікації в 
засобах масової інформації, розповсюдждення буклетів, інформаційних листівок, проведення 
публічних заходів (громадських слухань, засідань «круглого столу», інформаційні зустрічі тощо). 
Головна умова – максимальне залучення до діалогу всіх членів територіальної громади. 

При наближенні до завершення періоду реалізації наявного плану заходів стратегії розвитку 
освіти необхідно ініціювати створення нової групи стратегічного планування, яка приступить 
до розробки нового плану заходів стратегії на наступний період. Зазвичай підчас цієї роботи 
бачення та стратегічні цілі залишаються незмінними або зазнають незначних змін, а основні зміни 
полягатимуть у актуалізації операційних цілей і розробці нового плану заходів на наступний період 
в 3-5 років. 
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ДОСВІД УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ 
РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА3 

3.1 Правові засади функціонування системи освіти на рівні 
територіальних громад

Відповідно до ст. 70 частини 1 Конституції Польщі, кожна людина, що перебуває на території 
Польщі, має право на освіту. Базова освіта надається відповідно до чинного законодавства і є 
обов’язковою від 6 до 18 року життя, але статус обов’язкових закладів освіти мають лише початкова 
школа та наявні на етапі ліквідації гімназії. За неподання заявки на навчання дитини в школі, а також 
за невиконання дитиною обов’язку навчання в школі відповідальність несуть батьки, як юридичні 
опікуни, які можуть отримати за це штраф. Навчання в публічних школах є безкоштовним. 

Організація та діяльність системи освіти були детально визначені в Законі про освіту від 14 грудня 
2016 року, а також в багаторазово зміненому та модернізованому Законі про систему освіти від 78 
вересня 1991 року. Кардинальних змін ця система зазнала в 1999 та 2017 роках.

Зміни системи освіти в Польщі протягом останніх 50 років
Починаючи з 1968 до 1999 року першим етапом освіти в Польщі була 8-річна початкова школа, 

і після її закінчення можна було вступати до шкіл після початкового рівня (другий рівень освіти): 
середніх загальноосвітніх шкіл (4-річних), середніх професійних шкіл (5-річних) або професійних 
шкіл (3-річних).

Реформа системи освіти 1999 року після трьох років її впровадження призвела до переформатування 
дворівневої освітньої системи на трирівневий формат. У результаті реформ період навчання в 
початковій школі було скорочено з 8 до 6 років. Наступним етапом освіти стали обов’язкові 3-річні 
гімназії. Після їх завершення учні могли продовжити навчання в: 

- 3-річних загальноосвітніх ліцеях (ЛЗ);
- 3-4-річних професійних технікумах;
- 3-річних основних професійних школах (ОПШ).

Крім того, від 2012 до 2014 року існувала можливість отримання освіти і в 3-річних профільних 
ліцеях. 

Випускники ліцеїв і технікумів могли здобути атестат зрілості безпосередньо після закінчення 
школи, а випускники ОПШ – за умови закінчення 2-річного додаткового загальноосвітнього ліцею 
або 3-річного додаткового технікуму (які пізніше було переформатовано в загальноосвітні ліцеї для 
дорослих). 
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Графічно вищезазначену систему освіти представлено на схемі:

Рис. 3.1.1. Схема освітньої системи в Польщі після реформи 1999 року

1-го вересня 2017 року набули чинності нові закони, що впроваджують нову реформу системи 
освіти. Політичні партії, що знаходяться в керівництві держави від 2015 року, обґрунтовують необ-
хідність проведення реформ таким чином:

„Впроваджена в 1999 році структура шкіл не склала екзамену. Гімназії не виправдали себе, не 
зрівняли освітні можливості. Школи цього типу мали бути програмно пов’язані зі школами понад-
гімназійними як перший рівень середньої освіти. Але так не сталося. Гімназії і надалі перебувають 
у тісному зв’язку з початковою школою (часто їх об’єднують в один навчальний комплекс), і вони 
починають ставати подібними до початкової школи. На сьогодні близько 60% гімназій не досягли 
попередньо запланованої кількості учнів.

В актуальній моделі системи освіти ліцеї втратили свої загальноосвітні функції шляхом концен-
трації на обраних 2-4-х розширених предметах. На практиці вони стали механізмом підготовки до 
отримання атестату зрілості. Вищі навчальні заклади, розуміючи проблему, пов’язану з недостатнім 
рівнем підготовки випускників шкіл до вступної кампанії, почали впроваджувати так звані «ну-
льові курси», що мають на меті додатково підготувати своїх майбутніх студентів. У зв’язку з цим, 
необхідним є продовження періоду навчання в ліцеях до 4 років, а отже – ліквідація гімназій.

Професійні школи, особливо основні, є не дуже привабливими для значної частини молоді, і з них 
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виходить найбільше безробітних випускників (рівень безробітних випускників складає понад 40% у 
випадку основних шкіл і понад 30% для випускників технікумів і шкіл післяліцейних).

Демографічна криза – суттєвий виклик для освітньої системи. Кількість учнів початкових шкіл 
в 2016 році була меншою на 12% (308 тисяч учнів) в порівнянні з 2005 роком. Тим самим кількість 
учнів гімназій зі шкільного року 2005/2006 систематично спадає, зменшившись приблизно на 33% в 
шкільному році 2016/2017. Незважаючи на таке суттєве зменшення кількості учнів, кількість гімна-
зій постійно зростає. Без термінових змін ця ситуація може призвести до труднощів в фінансуванні 
гімназій”.

Актуальна реформа полягає у поступовій ліквідації впроваджених з 1999 року гімназій, повер-
ненні 8-річних початкових шкіл, 4-річних загальноосвітніх ліцеїв та 5-річних технікумів, а також у 
перетворенні основних професійних шкіл (ОПШ) в профільні школи І рівня:

Рис. 3.1.2. Схема системи освіти в Польщі
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Рис. 3.1.3 Схема системи освіти в Польщі
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Кінцевого стану системи освіти заплановано досягти до 1 вересня 2020 року, і він виглядатиме так:

Рис. 3.1.4 Схема системи освіти в Польщі, яку заплановано досягти до 1 вересня 2020 року

Класи І-IV (початковий рівень)

Класи V-VІІІ (гімназійний рівень)

ПОВСЮДНА ШКОЛА

ЦІЛЬОВА СТРУКТУРА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Загальноосвітній 
ліцей

Класи І-ІV Класи І-ІV Рівень І
Класи І-ІІІ

Рівень І
Класи І-ІІ

Технікум Профільна школа

До системи освіти в Польщі не включається вища школа, яка становить окремий відділ державної 
урядової адміністрації і має гарантовану конституцією автономність.

Організація актуальної системи освіти в Польщі

1) Рання освіта й опіка
a) Заклади для дітей віком 0-3 роки: 
- ясла
- дитячі клуби
Із формальної точки зору, ясла не є частиною системи освіти, оскільки підпорядковуються 

Міністерству родини, праці та соціальної політики. Відвідування ясел є необов’язковим. Опіка над 
дітьми в яслах здійснюється від закінчення 20-го тижня життя, а в дитячому клубі – від кінця першого 
року життя.

Ясла і дитячі клуби можуть створювати та утримувати: 
1) органи місцевого самоврядування (далі - ОМС) або інші інституції публічного права; 
2) фізичні особи; 
3) юридичні особи та організаційні підрозділи, що не мають статусу юридичної особи. 

Умовою створення такої установи є запис її в реєстрі, який веде громада, що здійснює над нею 
нагляд. Громада може також на умовах конкурсу передати управління такою установою іншому 
органу.
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В яслах та дитячому клубі (в якому може бути не більше 30 дітей) забезпечуються опіка над дітьми 
до 10 годин на день. Батьки зобов’язані здійснювати оплату за перебування та харчування дітей. 
Якщо така установа утворена ОМС, то розмір цієї оплати встановлюється рішенням ради громади. 
Установа може отримати цільову дотацію з бюджету громади, яка визначається в розрахунку на 1 
дитину. Ясла та дитячі клуби звільнено від оплати податку на нерухомість. 

б) Установи для дітей віком 3-6 років: 
- дошкільні заклади;
- дошкільні відділи в початкових школах;
- об’єднання дошкільного виховання;
- дошкільні пункти.
Останні дві форми дошкільного виховання призначено для невеликих груп дітей та створюються 

в населених пунктах, які розташовані на великій відстані від дошкільних закладів та початкових 
шкіл.

У 2017 році в Польщі було 11 762 дошкільних установ, в тому числі – близько 58% управлялися 
громадами та близько 25% управлялися фізичними особами. Протягом останніх 10 років кількість 
дошкільних закладів постійно зростає. 

Дошкільні заклади відвідують діти віком від 3 років (в окремих випадках від 2,5 років) до початку 
шкільного навчання. Дошкільна освіта є необов’язковою для дітей віком 3-5 років і обов’язкова для 
дітей віком 6 років. Кожна дитина має право отримати місце в дитячому садочку. Батьки 6-річних дітей 
мають право вибору: можуть обрати для своєї дитини зарахування до 1 класу початкової школи 
або продовжити навчання в установі дошкільного виховання. 7-річні діти обов’язково повинні 
розпочати навчання в 1 класі початкової школи. Станом на сьогодні в Польщі дошкільні заклади 
відвідують близько 50% 3-річних дітей, 65% 4-річних та понад 80% 5-річних. Створення та управління 
дошкільною установою є обов’язком громади. Мінімальний час навчання складає 5 годин щодня. В 
публічних дошкільних закладах опіка над дітьми є безкоштовною. Платними є тільки харчування 
дітей (в середньому 4-9 злотих, або 30-70 гривень щодня).

Публічні дошкільні заклади зазвичай фінансуються ОМС або громадою. В них визначається 
5 годин щодня на реалізацію базової програми, яка фінансується з бюджету громади, що дає 
можливість батькам відправляти дитину тільки на безкоштовні заняття і забирати дитину після 13 
години. Якщо перебування дитини в закладі становить більше 5 годин на день, то батьки сплачують 
1 злотий (7,5 гривень) за кожну годину додаткової опіки. 

Непублічні дошкільні заклади діють на подібних засадах, що й публічні заклади, з тією різницею, 
що управляються фірмами, спілками, товариствами, фундаціями, релігійним або громадськими 
організаціями, або навіть фізичними особами. Орган, що утримує такі заклади, може розраховувати 
на підтримку з державного бюджету шляхом отримання відповідної дотації. Дотація на одну дитину 
складає щонайменше 75% середніх коштів утримання цієї дитини в публічній школі в поточному 
році. Оплата в таких закладах є вищою (300-700 злотих / 2 250-5 250 гривень на місяць). Групи дітей 
в таких закладах значно менші. 

Формальні вимоги для створення приватних дошкільних закладів однозначно менш суворі, ніж 
щодо створення непублічних закладів. Крім того, що приватні дошкільні заклади, клуби та академії 
малюків не повинні пристосовуватись до певних вимог, які є обов’язковими для непублічних шкіл. 
Іноді вони можуть розраховувати на отримання дотації з громади (це залежить від рішення ради 
громади). У зв’язку з вищезазначеним, вартість перебування дитини в приватній школі значно вища 
(700-2 000 злотих / 5 250-15 000 гривень щомісяця). 

2) Початкова школа (повсюдна)
Навчання в 8-річній початковій школі включає 2 етапи: 
- класи 1-3 (освіта ранньошкільна, без поділу на окремі предмети)
- класи 4-8 (навчання з поділом на предмети). 
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Створення та утримання початкових шкіл є власним завданням громади. Такі школи можуть 
створюватись і утримуватись ОМС іншого рівня (наприклад, району) після підписання офіційної 
угоди з тим ОМС, для яких утримання таких закладів є власним завданням.

ОМС, які являються органом, що утримує школу, яка налічує не менше 70 учнів, можуть передати 
її утримання шляхом підписання угоди іншій юридичній особі, що не є ОМС, і має право на 
утримання такої школи, якщо ця школа не є єдиною школою такого типу, що утримується ОМС. 

Початкова школа може бути публічною (і в цьому випадку є безкоштовною) або непублічною 
з повноваженнями публічної школи. Юридичні та фізичні особи можуть створювати школи та 
непублічні установи після отримання запису в реєстрі, що ведеться ОМС відповідної громади.

Мережа публічних початкових шкіл повинна бути організована таким чином, щоб надавати 
можливість усім дітям отримати доступ до шкільних послуг. Доїзд дитини від дому до школи не може 
перевищувати:

- 3 км – у випадку учнів I–IV класів початкових шкіл;
- 4 км – у випадку учнів V–VIII класів початкових шкіл.
Якщо дорога дитини від дому до школи є довшою, то обов’язком громади є забезпечення 

безкоштовного транспорту та опіки під час перевезення дитини або компенсація коштів поїздки 
дитини наявним громадським транспортним сполученням, якщо підвезення дітей здійснюють 
батьки.

Обов’язком громади є забезпечення учнів з обмеженими можливостями безпечним транспортом 
та опікою під час перевезення до найближчої початкової школи, а маломобільних учнів, учнів з 
інтелектуальними порушеннями середнього або значного рівня – також і до найближчої школи 
після початкової, до кінця шкільного навчального року протягом календарного року, коли учню 
виповнюється 21 рік, або повернення коштів переїзду учня та його опікуна до школи, якщо довезення 
та опіку здійснюють батьки. 

Педагогічний нагляд над дошкільними закладами та школами здійснює куратор освіти від імені 
воєводи (тобто представника центральної влади в регіоні). Школою управляє директор, якого 
обирають в рамках конкурсу на термін 5 навчальних років. 

Публічна школа може бути ліквідована по закінченню шкільного року органом, що утримує 
школу, але за умови забезпечення цим органом учням, що в ній навчалися, можливості продовження 
навчання в іншій публічній школі аналогічного типу, а також спеціалізованій у такій або схожій 
професії. Орган, що утримує школу, зобов’язаний щонайменше за 6 місяців до терміну ліквідації 
школи, повідомити про намір такої ліквідації: батьків учнів, відповідного куратора освіти, а також 
виконавчий орган відповідного ОМС, що відповідає за утримання шкіл цього типу. Школа або 
установа, що утримуються ОМС, може бути ліквідована тільки після отримання позитивного 
висновка куратора освіти.  Школа або установа, що утримуються юридичною особою, а не ОМС, 
або фізичною особою, може бути ліквідована за згодою органу, який надав дозвіл на її створення.

Орган, що утримує школи різних типів/рівнів або освітні заклади, може їх сполучити в об’єднання. 
Орган, що утримує заклади, може сполучити в об’єднання початкову школу, яку утримує, з 
дошкільними закладами, які також утримує, і які розташовані на території освітнього округу цієї 
школи. Такий орган може сполучити в об’єднання кілька дошкільних закладів, що розташовані на 
території освітнього округу однієї початкової школи. 

У випадках, які обґрунтовані місцевими умовами, можуть створюватись початкові школи-філії, 
що включають класи I-III або класи I-IV. Початковій школі, що включає класи I-VIII, можуть бути 
організаційно підпорядковані не більше ніж дві школи-філії.

Це означає, що не можна сполучати в об’єднання кілька початкових шкіл.
Початковими формами дидактичної та виховної роботи є:
1) обов’язкові освітні заняття, до яких зараховуються освітні заняття в сфері загальної освіти і 

в сфері професійного навчання;
2) додаткові освітні заняття:
- вивчення сучасної іноземної мови, крім сучасної іноземної мови, що викладається як частина 
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обов'язкової освітньої діяльності, зазначеної в пункті а);
- заняття, для яких базовий навчальний план не був встановлений, але навчальний план цих 

класів був включений до шкільного навчального плану;
3) курси повторного навчання для студентів з інвалідністю;
4) заняття, що проводяться як частина кваліфікаційних професійних курсів;
5) заняття, що проводяться як частина психологічної та педагогічної допомоги;
6) класи, що розвивають інтереси і таланти студентів, зокрема, для формування їхньої діяльності 

й творчості;
7) класи професійного консультування.

Спеціальне навчання охоплює дітей та молодь з обмеженими функціональними можливостями, 
із соціальною непристосованістю або загрозою соціальної непристосованості, яка потребує 
відповідної спеціальної організації навчання та методів роботи. Таке навчання може відбуватись 
у формі отримання освіти в загальнодоступних дошкільних закладах та школах, в інтеграційних 
дошкільних відділах в початкових школах та школах або відділах, спеціальних дошкільних закладах 
і школах або відділах, а також в інших формах дошкільного виховання та навчальних осередках. 

3) Післяпочаткове навчання 
Післяпочаткове навчання включає:
- 4-річні загальноосвітні ліцеї;
- 5-річні технікуми;
- 3-річні професійні школи І рівня;
- 3-річні спеціальні школи пристосування до праці; 
- 2-річні професійні школи ІІ рівня;
- післяліцейні школи для осіб, що мають середню освіту або середню професійну освіту з 

періодом навчання довшим ніж 2,5 роки.
Спеціальна освіта – це спеціальна школа, призначена лише для студентів із поміркованим 

або важким інтелектуальним порушенням та для студентів з обмеженими функціональними 
можливостями.

Умовою можливості навчання є отримання сертифікату про закінчення середньої школи після 
складання екзамену на отримання атестату зрілості, що є можливим у випадку закінчення ліцею, 
технікуму або професійної школи ІІ рівня. Після закінчення технікуму та професійної школи можна 
також отримати диплом, який підтверджує професійну кваліфікацію після складання іспитів, що 
підтверджують кваліфікацію у професії.

Заснування та утримання публічних початкових спеціальних шкіл, шкіл післяпочаткових, 
спортивних шкіл та шкіл спортивної майстерності є завданнями повіту (району).

Школи, що здійснюють професійне навчання, передають роботодавцям, у яких реалізується 
практичне професійне навчання у формі професійної практики, кошти для покриття надбавок і 
премій, що сплачуються працівникам за виконання обов'язків опікунів із виховання учнівської 
молодшої школи та внесків із соціального страхування, що сплачуються з них. Роботодавці, які 
уклали трудову угоду з молодими працівниками з метою професійного навчання, мають право на 
співфінансування витрат на освіту.

Сума співфінансування витрат на навчання для одного молодого працівника становить:
- у випадку професійного навчання – до 8 081 злотого (61 000 грн.) за умови навчання, що 

триває 36 місяців;
- у випадку стажування для виконання визначеного виду робіт – до 254 злотих (1 900 грн.) за 

кожний повний місяць навчання.
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3.2 Фінансові аспекти управління освітою 

   Ясла та дошкільні заклади
Ясла не фінансуються з державного бюджету в формі субвенції, як це відбувається на подальших 

етапах отримання освіти. До 2015 року в понад 70% громад не було жодних форм опіки над 
маленькими дітьми. Від 2015 року уряд Польщі призначає на це щороку близько 151 мільйона злотих 
(1 132,5 млн. грн.) Це кошти одночасно як для створення нових місць (максимум 20 000 злотих / 150 
000 грн. на одне місце), так і на поточне утримання закладів протягом 3 років. Упроваджуються 
також спрощення процедур створення та утримання таких закладів. Це завдання фінансується в 
рамках програми «Малюк+». Завдяки підтримці коштами з державного бюджету в період від 2016 
року кількість місць в яслах суттєво зросла – до близько 5,6 тисяч місць у 2016 році і 12 тисяч місць 
у 2017 році. 

Бар’єром для батьків часто є кошти за перебування дітей. Громада не має обов’язку створювати 
ясла або доплачувати приватним яслам. Громада чинить так лише тоді, якщо в неї вистачає на це 
коштів. 

Вартість перебування в яслах, що утримуються громадою, суттєво відрізняється в різних місцях, 
і переважно становлять від 200 до 400 злотих на місяць (1 500-3 000 грн.). У Варшаві, в свою чергу, 
ставка нараховується погодинно і складає 1,78 злотого (13,35 грн.) за кожну розпочату годину 
перебування. До цих коштів треба ще дорахувати – також встановлену громадою – денну ставку 
за харчування. Вона зазвичай становить від 4 до 6 злотих (30-45 грн.) на день і включає 4-разове 
харчування.

Залежно від громади ціни на приватні ясла без дотації починаються від близько 650 злотих 
(4 875 грн.) і можуть доходити до 1 500 злотих (11 250 грн.) на місяць. Кошти після отримання 
дофінансування з програми «Малюк+», дозволяють суттєво зменшити вартість ясел, і в деяких 
місцях вартість перебування в приватних яслах практично зрівнюється з вартістю перебування в 
публічних яслах. 

Якщо ж йдеться про дошкільні заклади, то громада має обов’язок забезпечення місць для всіх 
бажаючих дітей віком від 3 років, або покрити кошти перебування дитини в іншому не публічному 
дошкільному закладі на території громади або навіть на території іншої громади. Громада отримує 
дотацію на це з державного бюджету, за умови, що вона має цільовий характер і може бути 
використана виключно на покриття поточних видатків утримання цього закладу. Розмір такої 
дотації вираховується в тому числі за кількістю дітей в дошкільних закладах у певній громаді, але 
вона призначається на виконання завдання в цілому, а не на 1 дитину. В 2018 році квота дотації 
на 1 дитину становила в середньому 1 370 злотих (10 275 грн.) Незважаючи на це, загальна сума 
отриманої дотації часто складає лише близько 10% фактичних коштів, які витрачає громада на 
утримання закладів дошкільної освіти. Всі інші кошти походять з таких джерел:

- власні кошти громади з інших надходжень, переважно – податкових;
- оплата за харчування;
- оплата за перебування дитини більше 5 годин в день;
- кошти, що переказуються іншими громадами за своїх дітей, що відвідують дошкільні заклади 

в цій громаді;
- коштів з європейських джерел – за умови подачі відповідної заявки та отримання 

фінансування, причому кошти можна отримати на т. з. «м’які» (неінвестиційні) заходи – до 85%, що 
пов’язані зі створенням нових місць в дошкільних закладах.

Якщо не брати до уваги інвестиції, то часто виявляється, що громада з власних коштів покриває 
аж до 85% усіх видатків на дошкільну освіту. 

На думку громад, головною проблемою в утриманні дошкільних закладів є відсутність субвенції 
на утримання закладів дошкільної освіти, а отримувана дотація в 4 рази менша від субвенції для 
шкіл. 
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Початкові і післяпочаткові школи
Основою функціонування шкіл у Польщі є освітня субвенція, що отримується всіма рівнями 

місцевого самоврядування. В 2018 році загальна сума освітньої субвенції становила близько 43 
мільярдів злотих (322,5 млрд. грн.), в тому числі для:

- громад – 27,8 мільярдів злотих (208,5 млрд. грн.), або 64,9%;
- повітів (районів) – 14,5 мільярдів злотих (108,75 млрд. грн.), або 33,7%;
- воєводств (областей) – 607 мільйонів злотих (4,55 млрд. грн.), або 1,4%.
Загалом освітня субвенція становить близько 90% всіх видатків державного бюджету, пов’язаних 

із виконанням освітніх завдань. Кошти цієї субвенції розподіляються між окремими органами 
місцевого самоврядування на підставі так званого алгоритму розподілу освітньої субвенції, який 
щороку детально описується в розпорядженні міністра освіти.

Розмір субвенції для кожного окремого ОМС залежить від розрахункової кількості учнів (що 
отримується із застосуванням різноманітних питомих ваг і показників для окремих вибраних 
категорій учнів), визначених типів та видів шкіл, а також від коригуючого показника, який враховує 
рівень професійної успішності вчителів (чим вищі професійні досягнення, тим вищою є зарплатня). 
Підвищена субвенція нараховується, наприклад, для:

- учнів з обмеженими можливостями;
- малих шкіл (середня кількість учнів в класі не може бути більшою 12);
- шкіл у сільській місцевості та в містах з населенням до 5 тисяч мешканців;
- спортивних і художніх шкіл.
У випадку професійних шкіл більше дофінансовується навчання обраним професіям (переважно 

технічним). Гроші для дорослих шкіл та професійних шкіл залежать від досягнених результатів цими 
закладами – чим вищий відсоток учнів складає підсумковий іспит, тим більше отримується коштів. 

У перерахунку на 1 учня в 2018 році субвенція склала 5 436 злотих (40 770 грн.) Необхідно звернути 
увагу, що громади не отримують коштів на організацію та утримання підвезення учнів, утримання 
актових залів та їдалень. Немає також ніяких окремих коштів на інвестиційні видатки в освіті, які 
громада фінансує самостійно з можливим дофінансуванням із коштів ЄС.

У реальності алгоритм визначення суми коштів, яку буде призначено кожній окремій громаді, не 
є механізмом нарахування субвенції, а є механізмом поділу цієї субвенції. Загальна квота освітньої 
субвенції визначається державним бюджетом, а алгоритм визначає, яка її частина потрапить до 
певного окремого ОМС. 

Додатковою проблемою є наявна на сьогодні демографічна криза. Субвенція нараховується 
відповідно до розрахункової кількості учнів, отже, якщо ця кількість зменшується на рівні країні, 
то й зменшується загальна сума коштів для поділу.

У сільських громадах видатки на освіту часто перевищують 60% усього бюджету (через меншу 
кількість учнів та значні кошти довезення учнів), водночас у великих громадах цей показник складає 
25-40%.

Переважна більшість громад на освіту витрачає значно більше коштів, ніж отримує у вигляді 
освітньої субвенції з державного бюджету. Наприклад, у Варшаві до отриманої освітньої субвенції з 
міського бюджету докладається ще стільки ж. Найважливішою причиною є «розбудова» освітньої 
системи, тобто того, що безпосередньо пов’язано з навчальним процесом, з психологічно-
педагогічною, логопедичною, виховною опікою, тобто допомогою в розвитку дитини. З поточних 
коштів утримання освітньої мережі місто видає кошти також і на ремонти цих об’єктів. 

Якщо йдеться про фінансування освітніх завдань, що реалізуються повітами (районами), то тут 
освітня субвенція покриває близько 95% видатків, що призначені на реалізацію цієї мети. Залишок 
видатків покривається за рахунок інших доходів району – цільових дотацій та власних доходів.

Як і у випадку з дошкільними закладами, існує можливість отримання європейських коштів для 
шкіл як громадами, так і районами, причому як на фінансування інвестиційних заходів, так і на 
«м’які» заходи. «М’які» заходи переважно стосуються організації додаткових (позалекційних) 
занять, а також професійного навчання. Необхідно підкреслити, що отримання такого грантового 
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фінансування є непростим процесом, як через велику кількість формальних вимог і складну 
процедуру підготовки заявки, так і через значну конкуренцію між ОМС.

Крім того, в Польщі реалізуються й інші, урядові (окрім згадуваних вище) програми підтримки 
освіти. Вони стосуються як самих ОМС, як, наприклад, дотація на виплату соціальних стипендій 
учням, так і самих дітей. 

Однією з форм підтримки є дофінансування закупівлі підручників та навчальних матеріалів 
для практичних занять учнів початкової школи. Міністерство національної освіти відмовилося 
від розробки урядових підручників (які часто були менш змістовними і гіршої якості) і повернуло 
можливість вибору підручників самим вчителем серед різних видань, підготовлених професійними 
видавцями. Квота такої дотації, в залежності від класу, може становити від 75 до 250 злотих (560-1 
875 грн.)

Впроваджувана зараз освітня реформа включає також дофінансування закупівлі нових 
технологій для шкіл. Протягом 2017-2019 років функціонує урядова програма «Активна таблиця». 
Вона передбачає дофінансування в розмірі 14 тисяч злотих (105 тис. грн.) на закупівлю сучасних 
технологій, таких як:

- інтерактивні таблиці;
- інтерактивні монітори;
- сучасні проектори;
- звукопідсилення.
У 2017 році лише 10% шкіл та освітніх закладів Польщі мали доступ до мережі Інтернет з такими 

параметрами, які б дозволяли використання його для навчання та проведення лекцій. Серед 30,5 
тисяч шкіл та освітніх закладів Польщі лише близько 3 тисяч мали доступ до Інтернету зі швидкістю 
принаймні 100 Mb/s.

Загальнопольська освітня мережа – це програма публічної телекомунікаційної мережі, яка надає 
школам (за винятком шкіл для дорослих) доступ до швидкісного (понад 100 Mb/s), безкоштовного та 
безпечного інтернету, спроектованого Міністерством цифрових технологій спільно з Міністерством 
національної освіти. Всі школи мають бути підключені до цієї мережі до 2020 року.

Від 1 червня 2018 року функціонує урядова програма «Добрий старт». Вона полягає у виплаті 300 
злотих (2 250 грн.) на шкільні потреби учнів, яким не виповнилося 20 років, якщо вони продовжують 
навчатися в тій самій школі, в якій вчилися до 18-річчя. У випадку дітей з обмеженими можливостями 
така допомога буде виплачуватися до закінчення 24 року життя.

3.3. Наявні проблеми та виклики в сфері освіти 

   Фінансова сфера
Якщо йдеться про фінансові справи, то для ОМС (особливо громад) однозначно найбільшою 

проблемою є призначення державою дуже малих коштів на утримання освіти. Це стає причиною 
необхідності здійснення дуже високих видатків на освіту з власних бюджетів ОМС, що в свою чергу 
спричиняє обмеження у використанні коштів на інші потрібні цілі, передусім – на інвестиції. 

У період 2004-2016 років ОМС видали на субвенційні завдання в сфері освіти (без дошкільних 
закладів, коштів довезення дітей та видатків на утримання нерухомості, та крім видатків, які 
фінансувалися з позабюджетних надходжень) квоту 547,4 мільярда злотих (4 105,5 мільярда грн.), в 
тому ж періоді отримавши з державного бюджету у вигляді субвенції тільки 442,45 мільярда злотих 
(3 318,4 мільярда грн.). Отже, ОМС були змушені до цих отриманих коштів субвенції додати квоту в 
105 мільярдів злотих (787,5 мільярда грн.) із власних доходів. Окрім того громади, райони і області 
інвестували в освіту протягом 2004-2016 років кошти в сумі 35 мільярда злотих (262,5 мільярда 
грн.), що становило 5,12% сукупних видатків на освіту.

У середньому ОМС докладали до освітньої субвенції 27% коштів, але найбільше докладали міські 
громади з населенням більше 5 тисяч мешканців (близько 40%).

Найважливіші аспекти, пов’язані з фінансами в освіті, представлено в попередньому пункті.
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Демографічна ситуація
У 1980 році в Польщі народилося 695,8 тисяч дітей, в той час як у 2017 році – лише 402 тисячі. 

Показник народжуваності (кількість народжених дітей, що припадають на одну жінку в дітородному 
віці, тобто 15-49 років), знизився з 2,28 до 1,45. Для того, щоб забезпечити спадковість поколінь, 
цей показник повинен становити 2,1-2,2. Тільки протягом останніх 10 років кількість осіб віком 
0-18 років зменшилася на 755 тисяч. Можна зробити висновок про катастрофічне зменшення 
кількості учнів, що змушує громади закривати школи, особливо на сільських територіях. Тільки 
протягом періоду від 2007 до 2014 року в Польщі закрили близько 2,5 тисяч шкіл першого рівня. На 
сьогодні в Польщі залишилося близько 13,5 тисяч початкових шкіл. Треба пам’ятати, що освітня 
субвенція отримується в розрахунку на 1 учня, а отже – чим менше учнів, тим менше загальна сума 
субвенції, але в той же час існують суттєво обмежені можливості зменшення коштів освіти (вчителі, 
приміщення і т. і.)

Протягом останніх 2-х років можна відзначити деяке зростання кількості народжених дітей, але 
тенденція в поточному році вже почала пригальмовувати. Відповідно до всіх чотирьох можливих 
стратегічних сценаріїв (низький, середній, високий, дуже високий) відповідно до прогнозу Головної 
статистичної адміністрації на період до 2050 року, кількість мешканців Польщі буде постійно 
зменшуватися. На кінець 2016 року кількість мешканців Польщі становила 38,4 мільйона осіб. До 
2050 року вона зменшиться до 33,9 мільйонів, в тому числі дітей і молоді (віком до 24 років) стане 
менше на 3,5 мільйона осіб. Відсоток дітей до 14 років зменшиться з 15% аж до 11,3%. Висновок – 
кількість потенційних учнів та закладів освіти теж буде зменшуватись. 

Розрахунки вказують, що доходи з освітньої субвенції можуть покрити поточні видатки на 
функціонування шкіл тільки в ситуації, коли кількість учнів в класі становитиме у сільських 
територіях щонайменше 18-24 учні, а в містах із населенням більше 5 тисяч мешканців – приблизно 
на 5 учнів більше в кожному класі, тобто не менше ніж 23-29 учнів. Водночас середня по Польщі 
кількість учнів в одному класі початкової школи становить 18 учнів і постійно зменшується. 

Сфера компетенцій
Надзвичайно вагомою проблемою для ОМС є дуже значний розрив між обов’язками ОМС та 

їхніми компетенціями в сфері освіти. З одного боку – освіта є власним завданням місцевої влади, а з 
іншого – центральні органи влади ухвалюють рішення про багато питань у цій сфері, як, наприклад, 
детальні навчальні плани, рівень винагороди для вчителів або можливість ухвалення рішень про 
формування мережі освітніх закладів. Для багатьох заходів існує необхідність отримання згоди 
куратора освіти, який здійснює педагогічний нагляд.

ОМС вважають, що однією з «хвороб» в управлінні освітою є так звана «Карта вчителя» – Закон 
від 1982 року (багаторазово змінений), що регулює права і обов’язки вчителів. На думку ОМС, він 
дає вчителям багато привілеїв, які абсолютно не відповідають сучасній реальності, наприклад, дуже 
малі мінімальні норми роботи «біля дошки», доплати за роботу у сільських територіях, відпустки 
на відновлення здоров’я  або автоматичний ріст рівня заробітної платні при отриманні вищого 
кваліфікаційного рівня, який можна отримати, склавши відповідний іспит, а не за підсумками 
гарної роботи.  Відпустка на відновлення здоров’я – це можливість для кожного вчителя  на підставі 
формальної медичної довідки протягом роботи двічі отримати річну відпустку на відновлення 
здоров’я, під час якої за ним зберігається зарплатня і робоче місце. Фактично часто вчителі в цей 
час не відпочивають, а займаються родинними справами, бізнесом чи навіть їдуть на заробітки за 
кордон. Водночас громада має проблему знайти підмінного вчителя на 1 рік, що спричиняє додаткові 
видатки на освіту.

Тобто, держава впроваджує закони і норми, а ОМС повинні за них платити.
Приведення «Карти вчителя» до сучасного стану на початку 2018 року призвело до багатьох 

істотних змін, з які принаймні частково задоволені самоврядці, на відміну від самих вчителів, а саме:
- ліквідація часини привілеїв – вчителі були позбавлені частини соціальних привілеїв, що 

стосуються забезпечення їхнього проживання – від нового року вони вже не зможуть отримати 
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додаткової виплати на заселення та утримання житла, а також втрачають право на шкільне житло 
та земельні ділянки;

- підвищення нормативного часу праці вчителя до 22 годин на тиждень;
- відпустка для відновлення здоров’я – буде надаватися тільки у випадку серйозних 

захворювань, що є істотним. Рекомендацію про таку відпустку має надати медичний лікар (раніше 
тільки родинний лікар);

- оцінка роботи – чинна до цього часу оцінка професійних досягнень відповідно до стажу 
буде замінена на оцінку роботи. Така оцінка може бути проведена в будь-який час (але не раніше 
ніж через рік після проведення попередньої оцінки) за ініціативою директора школи або за заявою 
самого вчителя, або органу, що здійснює педагогічний контроль, або органу, що утримує школу, або 
ради школи, або батьківської ради. Оцінка також здійснюватиметься кожні три роки роботи в школі 
з дня отримання рівня вчителя на контракті, номінованого або дипломованого вчителя.1

Дипломований учитель, статус якого підтверджується щонайменше трирічним періодом роботи в 
школі з дня отримання цього статусу, протягом якого він має відмінну оцінку роботи, отримуватиме 
додаткову доплату. Водночас, отримання чергової, нижчої оцінки роботи, означатиме втрату цієї 
доплати.

Громади позбавлені повноважень у сфері формування шкільної мережі. Вони не можуть 
ліквідувати жодної школи без позитивного висновку куратора освіти. На рішення куратора освіти 
громада можна подати протест до міністра освіти. На жаль, не визначено чітких параметрів, яким 
має відповідати школа, щоб таке рішення було позитивним. Чинна система фінансування освіти не 
відповідає реальності, бракує стандартів, які б визначали кількість учнів у класі.

Крім того, спроби реорганізації мережі шкіл найчастіше призводять до рішучих протестів з боку 
вчителів і батьків учнів, через що голови громад та депутати рад часто просто не відважуються на 
ухвалення такого складного рішення, побоюючись втратити голоси під час наступних виборів.

Програмна сфера
Крім багатьох позитивних змін у польській системі освіти, що полягають у постійному покращенні 

матеріальної бази (приміщень, оснащення), привабливих формах навчання, кращому підходу 
вчителів до навчального процесу, що призводить до гарних результатів у порівнянні з більшістю 
країн ЄС, продовжується критика системи через:

- Високий рівень централізації та ієрархічності системи (відносини учень-вчитель, вплив 
авторитетів).

- Існує замалий рівень індивідуальних підходів до учнів та «прирівнювання» до найслабших 
(схеми «Виправлення помилок – це погано», «На кожне запитання є лише одна правильна відповідь», 
всі мають знати те саме і вчити те саме однаковим способом).

- Неправильною є система оцінки рівня знань та поведінки (головною метою залишається 
отримання гарних оцінок, а не навчання і процес пізнання світу). Водночас вимоги щодо необхідного 
рівня знань в окремих предметах та результати іспитів стають щоразу нижчими. Наприклад, сьогодні 
для отримання атестату зрілості достатньо отримати 30% від максимальної суми балів.

- Ієрархія предметів (відповідно до чинної системи, найважливішими темами є ті, які 
найбільш корисні для функціонування в сучасному суспільстві з точки зору сучасної економіки, 
тобто вузькоспеціалізовані теми).

 1 Професійні категорії вчителя в Польщі: стажер (з першого дня роботи в школі), вчитель на контракті 
(стаж роботи в школі 1 рік і 9 місяців і складання кваліфікаційного іспиту), вчитель номінований (стаж 
вчителя на контракті від 2 років і 9 місяців і складання кваліфікаційного іспиту) та вчитель дипломований 
(стаж номінованого вчителя від 2 років і 9 місяців і складання кваліфікаційного іспиту).
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- Пропуск ключових та соціальних навичок, необхідних для життя в сучасному світі (напри-
клад, емоційний інтелект, побудова стосунків, спілкування між людьми, підприємництво, вирішен-
ня проблем, управління часом);

- Навчання часто є нудним і нецікавим.
- Студенти занадто обтяжені навчанням через велику кількість предметів, особливо у формі 

домашньої роботи.
- Рівень вивчення іноземної мови залишається низьким.
Результати роботи традиційних шкіл діагностуються у випускників цих шкіл:
- відсутність віри у власні сили;
- невміння співпрацювати в колективах;
- відсутність соціальної відповідальності;
- різноманітні емоційні проблеми.

3.4 Аспекти оптимізації освіти

        Постулати змін у законодавстві, які вносяться органами місцевого самоврядування
ОМС постійно вносять постулати змін у сфері освіти. Частина з них була впроваджена і надалі 

впроваджується на державному рівні, як, наприклад, фінансова підтримка для ясел і дошкільних 
закладів або обмеження певних привілеїв, пов’язаних з «Картою вчителя». Найважливіші пропозиції 
однак і досі не ухвалюються, і ми опишемо їх далі.

Постулати змін на системному рівні:
- Визначення стандартів реалізації основних освітніх завдань, на основі яких можливо було б 

детально визначити квоти освітньої субвенції у співвідношенні до фактично понесених громадами 
коштів. На сьогодні неможливо оцінити рівень видатків держави на освіту в співвідношенні до 
потреб. У світлі обов’язкових до виконання нормативів немає безпосереднього зв’язку між освітньою 
субвенцією та фактичними видатками ОМС на освіту. 

- Впровадження освітньої субвенції на дошкільну освіту – сьогодні є тільки дотація і 
однозначно дуже мала.

- Ліквідація ліміту в 25 учнів в одному класі в публічних дошкільних закладах.
- Зміни в сфері ліквідації шкіл, наприклад, визначення кількості учнів, при якій ОМС може 

закрити школу.
- Зміни в принципах об’єднання шкіл (наприклад, кілька початкових шкіл в одному об’єднанні) 

– сьогодні можна об’єднувати тільки заклади різних типів.
- Ліквідація лімітів щодо відстаней, що зобов’язують ОМС забезпечити підвезення дітей в 

школу і назад.
- Забезпечення можливості передачі іншим організаціям шкіл, у яких навчається більше ніж 

70 учнів.

Постулати в сфері працевлаштування
- Обмеження дії «Карти вчителя» тільки для так званих «табличних» вчителів (тобто тих, що 

працюють біля «таблиці» - класної дошки, тобто проводять уроки).
- Заробітна платня працівників, що працюють у школах має фінансуватися безпосередньо з 

державного бюджету в ситуації, якщо держава визначає розміри такої зарплатні.
- Впровадження 40-годинного робочого тижня (визначення часу без проведення уроків на 

приготування, перевірку робіт учнів, навчання, конференції і т. і.).
- Обмеження кількості днів відпустки.
- Відмова від принципу середньої заробітної платні (коли вчитель у маленькому закладі не має 

забезпеченого рівня роботи в повноцінному вимірі годин, але все одно отримує повну винагороду).
- Фінансування відпусток на відновлення здоров’я з Фонду соціального страхування, а не з 

бюджету ОМС.
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Можливі місцеві ініціативи, що сприяють оптимізації освіти в ОМС
Незважаючи на всі вищезазначені правові перешкоди, польські ОМС мають досить широкі 

можливості в раціоналізації і оптимізації управління освітою на своїй території. 
Щоб їх реалізувати, потрібна передусім політична воля і бажання з боку влади громади. Можливі 

проблеми щодо наявних знань про способи вирішення таких проблем, які можна легко нівелювати 
шляхом залучення зовнішніх експертів.

Теоретично найпростішим рішенням є закриття шкіл, у яких вартість навчання є дуже високою 
через малу кількість учнів. Тим не менш, у Польщі таке рішення є останнім із можливих кроків 
через такі причини:

- суспільний супротив – головним чином з боку вчителів, потім батьків і лише в останню 
чергу учнів, через що маємо справи з багаточисельними петиціями або навіть демонстраціями і 
страйками;

- школа – це часто (особливо в сільських територіях) осередок культурного та спортивного 
життя, без неї суспільна активність у населеному пункті зменшується;

- обов’язок забезпечення коштів для підвозу дітей до іншої школи;
- обов’язковість виплат компенсацій для звільнених вчителів (найчастіше вчителів просто 

переводять до інших шкіл).
На думку віце-міністра освіти, процедуру ліквідації проходять в переважно порожні школи (з 

мінімальною кількістю учнів), школи з кількістю учнів, що не дає можливість формування окремих 
класів в кожному навчальному році (що змушує організовувати навчання в об’єднаних класах) 
або школи, що функціонують у будинках у критичному технічному стані. Нерідко громади замість 
рішення про закриття школи, ухвалюють рішення про їх переформатування, наприклад, у школи з 
неповною організаційною структурою або в школи-філії та злиття шкіл в об’єднання. 

Нижче представлено можливі і фактично використовувані методи оптимізації освітньої сфери в 
ОМС, що походять із досвіду експерта проекту під час співпраці з ОМС в період розробки аналізу 
та освітньої стратегії. 

- Об’єднання всієї адміністрації освітньої сфери (бухгалтерія, кадри, ремонти, утримання і т. 
і.) в один, спеціалізований, орган або відділ в адміністрації громади замість утримування кількох 
окремих структур у кожній школі і садочку. Це дозволяє досягти суттєвої економії за рахунок 
управлінських видатків.

- Організаційне об’єднання шкіл (наприклад, головна школа і максимум дві філії, об’єднання 
шкіл, що складається з дошкільного закладу і школи) або пониження організаційного рівня школи 
до класів І-ІІІ і забезпечення підвезення дітей старших класів до іншої школи. Результатом є 
зменшення працівників дирекції школи та персоналу, а також оптимізація кількості і структури 
працівників у випадку, коли частина вчителів працює неповну кількість годин.

- Передача громадою (шляхом підписання угоди) прав на утримання школи фізичній або 
юридичній особі, яка не є ОМС, у випадку, якщо дана школа не є єдиною школою даного типу в 
громаді, яка знаходиться в управлінні даним ОМС. Це стосується виключно шкіл, що налічують 
не більше 70 учнів. Умовою успішного підписання угоди в справі передачі школи є отримання 
позитивного висновку відповідного куратора освіти.

- Стимулювання організацій, інших ніж ОМС, до відкриття публічної школи шляхом надання 
в оренду приміщень на пільгових умовах приміщень ліквідованого освітнього закладу з метою 
створення і утримання школи суб’єктом іншим, ніж ОМС. Таким чином на базі комунального 
майна в Польщі часто функціонують публічні школи, тобто безкоштовні і повсюдно доступні, які 
утримуються батьківськими комітетами, фундаціями або іншими громадськими організаціями.

- Намагання повного використання наявних кадрів для проведення як основних, так і 
додаткових занять, щоб не платити окремо за позаурочні заняття.

- Намагання з боку директорів сільських шкіл, щоб усі діти з освітнього округу цієї школи 
ходили саме до «своєї» школи.
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ходили саме до «своєї» школи.
- Зміна меж шкільних освітніх округів таким чином, щоб оптимізувати кількість учнів в 

окремих школах та маршрути підвезення дітей.
- У випадку, коли школа не має можливості досягнути повноцінного набору в І клас – мінімум 

10 учнів – не відкривати І клас, а дітей довозити до іншого найближчого закладу.
- Впровадження більш обмежених правил для набору студентів до І класів. Необхідно 

намагатися, щоб учні з-поза території освітнього округу були допущені до цієї школи лише в тому 
випадку, якщо це не викликає необхідності відкриття додаткових класів або поділу класів на групи.

- Зменшення, наскільки це можливо, кількості класів в одному році шляхом збільшення 
до максимально можливої кількості учнів у кожному окремому класі. Польське право визначає 
максимально можливу кількість учнів – 25 осіб, але тільки для I-III класів.

- У випадку сільських шкіл з малою кількістю учнів – об’єднання класів на артистичних, 
релігійних предметах, фізичній культурі, а у випадку малої кількості учнів у сусідніх навчальних 
роках – об’єднання класів і на інших предметах.

- Обмеження довезення учнів за кошти громади до шкіл, що розташовані за межами освітнього 
округу і до шкіл, що розташовані в його межах із відстанню від місця проживання учня меншою, 
ніж 3 і 4 км.

Якщо розглянути питання професійної освіти в Польщі, то аспектом, що більш за все критикується, 
є слабкий рівень практичного навчання учнів. Тому гарним рішення є включення роботодавців у 
співпрацю зі школами і їхня участь у процесі професійного навчання. Це потребує налагодження 
співпраці між трьома групами партнерів: ОМС, професійні школи і роботодавці. Завдяки утворенню 
партнерства можна отримати:

- інструмент координації дій у сфері місцевої професійної освіти;
- використання потенціалу інституцій, що оточують школи (ефект синергії).
Сфера і завдання партнерства повинні бути спільно напрацьовані й оформлені в карті партнерства–  

документі, що становить формальну основу функціонування такого партнерства.
Використання в практиці такого механізму може включати:
- Створення різнофахових класів для молодих працівників.
- Підписання угод про патронат. Школи співпрацюють із роботодавцями, однак часто 

така співпраця є неформальною. Підписання угоди про патронат дає можливість забезпечити 
довготривалу співпрацю та врегулювати сфери та форми такої співпраці. Її ініціатором або 
партнером можуть виступати ОМС (громади або райони).

- Реалізація проектів за рахунок отримання зовнішнього фінансування (наприклад, із 
фондів ЄС) на реалізацію заходів, що розширюють можливості шкіл у використанні потенціалу 
роботодавців (практики і стажування учнів та вчителів).

Вищезазначені рішення є важливими, особливо в наявній на сьогодні в Польщі ситуації, коли 
є значний дефіцит фахових працівників у багатьох галузях. Відповідно до офіційних даних, зараз 
такий дефіцит складає близько 150 тисяч осіб і постійно збільшується.

Процес оптимізації освітньої сфери
Основою дій, що стосуються оптимізації освітньої сфери є, звісно, створення гарного, реального 

плану заходів, якому повинно передувати створення детального аналізу існуючої ситуації (діагнозу). 
Такий діагноз має включати:

- детальні обрахунки фактично витрачених коштів із поділом на категорії та окремі освітні 
заклади та їхнє порівняння з отримуваною освітньою субвенцією;

- аналіз використання наявних місць у школах;
- аналіз відвідування учнями, що проживають на території громади, шкіл, що розташовані за 

межами громади;
- аналіз відвідування учнями, що проживають за межами території громади, шкіл, що 

розташовані в громаді;
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- демографічний прогноз, який має відповісти на запитання, якою буде потреба на освітні по-
слуги протягом наступних років у розрізі окремих населених пунктів на території громади.

Розроблений діагноз має бути вихідним пунктом для створення освітньої стратегії, яка має вка-
зати конкретні рішення, тобто відповісти на запитання, що і коли треба зробити, для того, щоб 
зменшити вартість утримання освіти за умови використання мінімально можливих громадських 
коштів.

Найчастіше такий діагноз та план дій готують зовнішні експерти, оскільки:
- мають необхідні знання і досвід;
- не підлягають внутрішнім умовностям, що сформувалися в громаді, і завдяки цьому можуть 

об’єктивно оцінити ситуацію і запропонувати сміливі рішення;
- приймають від влади громади на себе відповідальність за складні і непопулярні пропозиції 

щодо рішень.

3.5 Кращі практики та досвід в оптимізації системи освіти
на локальному рівні

Протягом практично 30 років функціонування сучасної системи організації місцевого 
самоврядування в Польщі десятки, а може й сотні ОМС розробили багато власних рішень у сфері 
освіти, які можна оцінити як гарні практики, тобто як такі, що увінчались успіхом і можуть слугувати 
прикладом для інших. 

База гарних практик (Режим доступу: www.dobrepraktyki.pl) є спільним проектом трьох асоціацій 
ОМС Польщі – Асоціації сільських громад Польщі, Асоціації міст Польщі та Асоціації районів 
Польщі, який реалізується від 2007 року. Ця база є місцем накопичення гарних та перевірених рішень 
у сфері вдосконалення управління публічними послугами і розвитку територіальних громад, в тому 
числі – в сфері інституційного розвитку. На сьогодні база включає понад 400 стандартизованих 
і відповідних прийнятій методології описів практик, що структуровані в кілька розділів. Описи 
практик постійно перевіряються і актуалізуються з точки зору практичних аспектів та контактних 
даних.

55-ть практик із цієї бази стосуються сфери освіти. Далі у цьому розділі представлено кілька з 
них, пов’язані з оптимізацією управління освітою.

Найбільша кількість гарних практик стосується передачі громадою дошкільних закладів та шкіл на 
утримання громадським організаціям. Відповідно до законодавства про систему освіти, є можливим 
передача ОМС прав утримання школи фізичній чи юридичній особі, іншій ніж ОМС, на підставі 
угоди. Передані школи є школами публічними, безплатними для учнів та повсюдно доступними. 
Нагляд за якістю навчання в них здійснює куратор освіти, а власником шкільного об’єкта і надалі 
залишається ОМС.

Далі представлено кілька прикладів із досвіду експерта проекту та групи консультантів, які з 
ним працювали, в рамках співпраці з ОМС при оформленні діагнозів і розробці освітніх стратегій 
громад.

Громада Мурована Госліна
Мурована Госліна – місько-сільська громада (місько-сільська громада – в центрі громади 

розташоване місто, навколо – сільські території), розташована в Познанському районі (22 км від 
обласного центру Познань) Великопольського воєводства. Площа громади – 172,08 км2 (45% – 
сільськогосподарські території, 46% – ліси), населення – 16 794 особи. Громада включає 38 населених 
пунктів, що складають 20 солецтв (солецтво - аналог українських старостинських округів).

У громаді, завдяки оптимізації і приватизації мережі дошкільних закладів, вдалося забезпечити 
всім дітям дошкільного віку місця в дошкільних закладах або доступ до інших форм дошкільного 
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виховання. Сьогодні на території громади функціонує 5 публічних дошкільних закладів, 2 
непублічних заклади та 4 дошкільних клуби. Попри те, що всі дошкільні заклади утримуються не 
ОМС, вони і надалі залишаються публічними, а також безоплатними (якщо в них реалізується 
базова програма).

Громада шукала різні форми та рішення, які б могли забезпечити всім дітям дошкільні опіку і 
виховання. Свою діяльність громада зосередила на забезпеченні дошкільної освіти для дітей, що 
проживають у сільських територіях та підвищенні якості управління дошкільними закладами, 
розташованими на території громади. Приватизацію дошкільних закладів було розпочато в 2001 
році. 

В результаті утримання 3-х публічних дошкільних закладів було передано фізичним особам, а ще 
один (також публічний) – Фундації «Допомога сільським дітям». Наступним кроком стала розробка 
в 2004 році проекту з назвою «Якщо немає садочка», в рамках якого передбачалося створення 
дитячих дошкільних клубів у 4 селах. Протягом 2007-2008 років було реалізовано за рахунок коштів 
з європейських фондів і у співпраці з Фундацією «Родинна Познань» проект «Наш садочок», метою 
якого було відкриття дошкільного клубу в селі Раковня, який працював протягом 12 місяців. Після 
завершення проекту організацією дошкільної опіки в селі Раковня зайнялася місцева громадська 
організація – Товариство друзів Раковні. Фундація «Родинна Познань» долучилася також і в 2009 
році до реалізації проекту «Твій садочок», що також отримав європейське фінансування. Ефектом 
від такої співпраці стало відкриття дошкільних клубів у трьох селах: Бодушево, Бяленжин, Ухорово. В 
2009 році було відкрито публічний дошкільний заклад в селі Длуга Госліна з філіалом, розташованим 
у селі Бяленжин, який від 1 вересня 2009 року утримує Товариство «Маленьке – прекрасне», яке 
було створено представниками громадськості обох сіл. 

Мурована Госліна як ОМС сьогодні не утримує жодного дошкільного закладу, але забезпечує 
повсюдний доступ до дошкільної освіти. Громада є організатором освітніх послуг, а відповідно до 
принципів субсидіарності ці послуги реалізовують різноманітні інституції. Ефектом від таких змін 
є забезпечення повсюдного доступу до дошкільної опіки та краща якість послуг. 

Громада Скокі
Скокі – місько-сільська громада, розташована у Вангровецькому районі (42 км від обласного центру 

Познань) Великопольського воєводства. Площа громади – 198,52 км2 (55% – сільськогосподарські 
території, 35% – ліси), населення – 9 425 осіб. Громада включає 44 населених пунктів, що складають 
27 солецтв.

У 2004 році громада одночасно передала 5 сільських шкіл (після проведення обов’язкового з 
юридичної точки зору ліквідаційного процесу) громадській організації – Фундації «Допомога 
сільським дітям» з офісом в селі Бліжичі. На таке рішення вплинула кількість учнів цих шкіл, яка 
постійно зменшувалася та фінансовий аспект – збільшення вартості утримання об’єктів при тому, 
що освітня субвенція зменшувалася. Якщо б ці 5-ть шкіл залишалися на утриманні громади, то в 
2005 році було б необхідно дофінансувати їх і з бюджету громади на 441 752 злотих (3,3 мільйона 
гривень). 

Громада передала в оренду на пільгових умовах нерухомість (приміщення ліквідованих шкіл, 
ділянки навколо них) одночасно з дооснащенням Фундації, яка утворила з цих об’єктів об’єднання 
непублічних шкіл із правами публічної школи, тобто за умови неможливості стягування оплати за 
навчання. До складу цього об’єднання увійшли також і дошкільні заклади. Таким чином громада 
забезпечила 339 учням, що навчалися в ліквідованих школах, можливість продовження навчання 
в тому ж самому місці, неподалік дому. Передача шкіл громадській організації дала можливість 
працевлаштування на нових умовах (на основі Трудового кодексу, а не «Карти вчителя») всіх 
учителів, які цього хотіли, та співробітників персоналу, які раніше працювали в цих закладах, що 
утримувались ОМС. У школах, що утримуються Фундацією, покращились умови навчання, оскільки 
громадські організації мають значно більші можливості на отримання зовнішніх грантових коштів. 
У невеликих навчальних закладах вчителі мають більш тісний контакт із дітьми, можуть кожному 
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з них присвятити більше часу. Учні таких малих шкіл менше наражаються на такі загрози, як 
залежність або насильство. 

Таким чином громада заощадила кошти, які потрібно було б витратити на забезпечення підвезення 
дітей до школи в центрі громади – місті Скокі, на створення додаткових класів та дошкільного 
відділу. Заощаджені кошти дозволили розширити опіку дітей віком 3-5 років (сьогодні всі діти, що 
проживають на території громади, відвідують дошкільні заклади), профінансувати відпочинок дітей 
під час зимових канікул, покращити розвиток фізичної культури і спорту, підтримати проведення 
розважальних заходів для дітей і молоді.

 Кошти, витрачені на реалізацію цієї діяльності, включали компенсації для звільнених вчителів 
ліквідованих шкіл, а також величезний об’єм робочого часу управлінських кадрів громади, який 
було витрачено на зустрічі і переговори з вчителями і батьками, а також залучення спеціалістів, які 
провели низку демографічних і фінансових аналізів.

Громада Ярочин
Ярочин – місько-сільська громада, центр Ярочинського району (73 км від обласного центру 

Познань) Великопольського воєводства. Площа громади – 200,23 км2 (64% – сільськогосподарські 
території, 26% – ліси), населення – 45 623 особи, з яких 26 353 – мешканці міста Ярочин. Громада 
включає в себе 24 населених пункти, що складають 23 солецтва.

Проект «Від освіти бюрократів – до освіти мешканців» полягав у коригуванні мережі шкіл, що 
утримувались ОМС, шляхом їх передачі в утримання громадським організаціям, що призвело до 
раціоналізації і оптимізації освітніх видатків громади. В Ярочині від 2003 року було впроваджено 
власну систему фінансування освіти (в тому числі так званий «освітній бонус»), ринкові механізми 
та принципи конкуренції в сфері освітніх послуг та дошкільного виховання. Було визначено, що 
освіта може значно ефективніше реалізовуватись через непублічні (громадські) інституції, ніж 
через публічні (органи влади), тому замість того, щоб ліквідувати школи, їх передали в управління 
громадським організаціям, в яких провідну роль відігравали батьки учнів. 

У громаді було створено 10 непублічних дошкільних закладів (9 – на утриманні громадських 
організацій) та 7 – на утриманні громади, 4 непублічних гімназії (3 – на утриманні громадських 
організацій) та 6 – на утриманні громади. На працюючих в непублічних закладах учителів не 
розповсюджується дія «Карти вчителя», що дозволяє директорам проводити диференціацію їхньої 
зарплатні в залежності від обсягу роботи, що значно підвищує стандарти навчання. Участь батьків 
в освітньому і виховному процесі, особливо на сільських територіях, призводить до того, що школа 
стає невеликим осередком культури, спорту або освіти для дорослих. 

Результатом впровадженого рішення стало зниження поточних коштів на освіту, що дозволило 
реалізувати додаткові, необов’язкові заняття, підвищити до 80% кількість дітей віком 3-5 років, що 
отримують послуги з дошкільної опіки, провести низку заходів з модернізації наявних і будівництва 
нових освітніх об’єктів (в тому числі – 4 нових повнорозмірних гімнастичних зали, термомодернізація 
будинків, будівництво стадіону). Кошти, витрачені на виплату компенсацій звільненим вчителям у 
випадку кожної ліквідації школи, поверталися протягом 1-2 років.

Із вищенаведених прикладів зрозуміло, наскільки важливу роль, особливо в малих сільських 
населених пунктах, відіграє співпраця органів місцевого самоврядування громад та громадських 
організацій в процесі передачі їм утримання так званих малих шкіл, що убезпечує такі школи від 
закриття, а також в підтримці таких організацій в формі місцевих дотацій.

 Наявний рівень діяльності громадських організацій в Польщі як суспільного оточення шкіл є 
таким:

- У Польщі зареєстровано понад 80 тисяч громадських організацій: 11 тисяч фундацій та 
72 тисячі товариств (без врахування осередків Добровільних пожежних дружин). Добровільні 
пожежні дружини – це форми громадських організацій, що займаються ліквідацією пожеж, 
катастроф та інших місцевих загроз. Широко поширені в Польщі – зареєстровано 15 785 осередків, 
мають давні історичні корені та часто відіграють роль центрів місцевої громадської активності як 
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серед чоловіків, так і серед жінок (Клуби домогосподарок, Клуби активних жінок) та дітей і молоді 
(Молодіжні та Дитячі пожежні дружини). Часто осередки ДПД є практично в кожному населеному 
пункті громади).

- Близько 75% із зареєстрованих ГО є активними, з яких близько двох третин організацій 
реалізують свою діяльність на локальному рівні – громада або район.

- Сфера діяльності організацій – переважно спорт, на другому місці – освіта та виховання 
(43%).

- Місцевим розвитком займається близько 5% організацій.
- Співпрацю з ОМС декларує 85% організацій.
У Польщі фундації і товариства утримують 8% від загальної кількості шкіл, у яких навчається 

близько 4% молоді (у більшості випадків це малочисельні школи). Дані показники залежать від 
місця проживання. Наприклад, у Варшаві частина непублічних закладів освіти в загальній кількості 
становить: для дошкільних закладів – 37%, для початкових шкіл – 28%. Приватні особи утримують 
52% таких закладів, громадські організації – 24%, спілки торгового права – 15%, релігійні організації 
– 8%, вищі навчальні заклади – близько  1%.

Громада Колачково 
Колачково – сільська громада, розташована в Вжесінському районі (65 км від обласного центру 

Познань) Великопольського воєводства. Площа громади – 115,95 км2 (86% – сільськогосподарські 
території, 7% – ліси), населення – 6 080 осіб. Громада складається з 17 солецтв.

У 2011 році в громаді було здійснено аналіз та опрацьовані пропозиції реорганізації мережі 
освітніх закладів. Водночас на території громади діяли такі шкільні заклади:

1) Об’єднання шкільно-дошкільне в Колачкові.
2) Філія об’єднання в Божикові;
3) Філія об’єднання в Вшембожі;
4) Початкова школа в Грабові Крулевскім;
5) Початкова школа в Беганові;
6) Початкова школа в Сокольніках;
7) Гімназія в Колачкові.
Сума отримуваної освітньої субвенції не покривала видатків громади навіть на фінансування 

тієї частини освітніх завдань, які повинні бути профінансовані з цього джерела, а загальна сума 
дефіциту на діяльність освіти становила практично 3 мільйони злотих (21,5 мільйона грн.). Громада 
була змушена покривати цей дефіцит із власних коштів, суттєво обмежуючи свої інвестиційні 
можливості в усіх інших сферах.

Розрахунки показували, що за умови невпровадження реформ у системі освіти громади, впродовж 
наступних 2-3 років рівень фактично витрачених видатків громади на освіту у співвідношенні 
до отримуваної освітньої субвенції зросте до розміру, що становитиме загрозу для ухвалення 
зрівноваженого бюджету громади, а далі – загрожуватиме «банкрутством» громади. Аналізуючи 
рівень доходів та видатків бюджету громади, було зроблено висновок, що практично єдиним полем 
для маневру є освіта. Фінансування освіти з року в рік усе більше впливало на бюджет громади, 
причиною чого була передусім кількість учнів у школах, яка постійно зменшувалася (від 900 до 652 
упродовж 2005-2011 років). Видатки на освіту становили вже більше 53% річного бюджету громади.

Враховуючи кількість учнів в класах та кількість дітей, що припадали на 1 ставку вчителя, було 
визначено, що найгірша ситуація в порівнянні з іншими склалася в школі в Божикові (22 учні, в 
середньому 7,3 учня в класі) та в Вшембожу (42 учні, 10,5 в класі). В інших школах ситуація була 
незначно кращою, оскільки кількість дітей, що припадала на один клас була суттєво меншою, ніж 
кількість учнів, яку Міністерство освіти визначило як «оптимальну» і враховує як основу під час 
визначення суми освітньої субвенції. 

Школи в громаді Колачково були дуже дороговартісними в розрахунку до кількості учнів, які в 
них навчались, а крім того, велика кількість працюючих вчителів призводила до того, що громада 
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змушена була нести додаткові витрати на виплату коштів, які вирівнювали зарплатню вчителів до 
так званої «середньої». Така ситуація має місце, коли вчителі окремих кваліфікаційних категорій 
працюють без понаднормових годин або з невеликою кількістю понаднормових годин.

Результати проведеного аналізу показали, що крім впроваджених дещо раніше змін (ліквідація 
щорічно 1 класу в гімназії та об’єднання класів у початковій школі), а також збільшення кількості 
учнів через початок обов’язкового шкільного навчання 6-річних дітей унаслідок правових змін 
на державному рівні, дефіцит коштів на реалізацію завдань в сфері освіти громади Колачково 
залишатиметься впродовж наступних років на рівні 2,8-3,6 мільйона злотих на рік (21-27 мільйони 
грн.). Освітня субвенція, попри збільшення кількості учнів, і надалі не дозволить покрити хоча б 
поточні видатки на утримання початкових шкіл та гімназій, а така рівновага видатків повинна бути 
пріоритетом при управлінні фінансами освіти в громаді.

Консультанти запропонували більш радикальні зміни, що полягали в:
1) Ліквідації філії у Вшембожу (продовження навчання в Колачкові);
2) Ліквідації філії у Божикові (продовження навчання в Колачкові);
3) Створенні Об’єднання шкільно-дошкільного в Колачкові (початкова школа + гімназія + 

дошкільний заклад).
Сума отриманих таким чином заощаджень становила б близько 700 тисяч злотих на рік (5,25 

мільйона грн.) Завдяки такому рішенню вдалося б реалізувати основні видатки в сфері освіти, 
які покриваються освітньою субвенцією, – субвенція покрила б необхідні видатки на утримання 
початкових шкіл та гімназії, без фінансування довозу дітей, дошкільних закладів та їдалень.

У реаліях громада дійсно впровадила вищевказані заходи. Крім того, громада ліквідувала Групу 
фінансово-адміністративного управління шкіл та переформатувала її у Відділ освіти в адміністрації 
громади, що призвело до додаткових заощаджень. 

Громада Свіенціхова
Свіенціхова – сільська громада, розташована в Лещинському районі (100 км від обласного центру 

Познань) Великопольського воєводства. Площа громади – 134,94 км2 (61% – сільськогосподарські 
території, 32% – ліси), населення – 7 835 осіб. Громада складається з 12 населених пунктів.

У 2015 році в громаді було опрацьовано аналіз та пропозиції реорганізації мережі освітніх закладів. 
На той момент на території громади діяли такі шкільні заклади:

1) Об’єднання шкіл в Свіенціхові, до складу якого входили:
- Початкова школа в Свіенціхові;
- Гімназія в Свіенціхові;
2) Об’єднання шкіл в Ласочіцах:
- Початкова школа в Ласочіцах;
- Гімназія в Ласочіцах;
3) Об’єднання шкіл в Длугім Старим:
- Початкова школа в Длугім Старим;
- Гімназія в Длугім Старим;
4) Дошкільний заклад в Свіенціхові, до якого входило:
- 5 груп в селі Свіенціхова;
- 2 групи в селі Ласочіце;
- 2 групи в селі Длугіе Старе;
- 1 група в селі Голаніце;
- 1 група в селі Ніехлод.
Обслуговуванням закладів освіти займалася Група економічного та адміністративного 

обслуговування освіти громади.
Під час проведення аналізу визначеного періоду було ідентифіковано швидке зростання видатків 

на освіту – від 7,5 мільйонів злотих (56,25 мільйона грн.) у 2012 році до понад 9 мільйонів злотих 
(67,5 мільйона грн.) у 2015 році. Отримуваної з державного бюджету освітньої субвенції вистачало 
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на покриття близько 60% видатків на освіту в 2012 році і лише 54% – видатків у 2015 році. Таким 
чином зафіксовано 30% зростання видатків на освіту при зростанні розміру субвенції лише на 
13%. Вплив на цю ситуацію, крім зрозумілого здорожчання вартості утримання шкільних закладів, 
мала передусім зміна в структурі педагогічних кадрів в громаді – 50% кадрів отримали професійну 
кваліфікацію найвищого рівня, тобто вчителі дипломовані. Високі затрати виникали також через 
малу чисельність учнів у класах у цих закладах. У зв’язку з тим, що в освітніх закладах головну 
частину витрат становлять постійні видатки, незалежно від кількості учнів, то при низькій 
чисельності учнів у класах, з одного боку, вартість утримання закладу в розрахунку на одного 
учня є високими, а з другої – до бюджету громади не надходять кошти з освітньої субвенції, які 
розраховуються відповідно до кількості учнів, що проживають на території громади і навчаються в 
школах на її території.

Запропоновані консультантами зміни були такими:
1) Приєднання до Об’єднання шкіл в Ласочіцах і в Длугім Старим дошкільних закладів 

(перенесення їх до приміщень шкіл) – таким чином створення Об’єднань шкільно-дошкільних 
(заощадження близько 30 тисяч злотих (225 тисяч грн.) щороку).

2) Замість трьох наявних гімназій створити одну потужну гімназію (заощадження близько 350 
тисяч злотих (2,625 мільйона грн.) щороку).

3) Вирішення проблеми передбачуваного протягом наступних років дефіциту в утримуваних 
громадою дошкільних закладах на рівні до 70 місць – через розбудову дошкільного закладу в 
Свіенціхові або будівництво нового закладу, або оголошення про конкурс на утримання публічного 
дошкільного закладу приватним оператором та відкриття по одній новій групі в Ласочіцах та Длугім 
Старим. Це створить заощадження в оплаті іншим громадам за відвідування дітьми з громади 
дошкільних закладів на їхній території (близько 400 тисяч злотих (3 мільйона грн.) щороку).

4) Реорганізація чинної Групи економічно-адміністративного обслуговування освіти громади 
шляхом його включення в структуру адміністрації громади. 

5) Впровадження спільного інформаційного інструменту для управління освітою. Приведення 
до єдиного формату системи управління дозволить більш ефективно управляти та проводити дієвий 
аналіз і оптимізацію коштів функціонування різних закладів освіти. Електронна інформаційна 
система спрощує аналіз табелів відпрацьованого часу, автоматично правильно фіксує робочі години, 
перевіряє правильність записів у документах. Система дозволяє також легше впроваджувати зміни 
протягом шкільного року у формі додатків до табелів. Цей інструмент спрощує також і моніторинг 
видатків та встановлення зв’язків між організаційними табелями з фінансовими планами та дозволяє 
в оперативному поточному режимі визначати можливі фінансові ефекти від впровадження тих чи 
інших змін в організації роботи певного закладу чи системи освіти громади в цілому.

Впроваджена реформа системи освіти в державі призвела до необхідності скасування частини 
запланованих заходів, оскільки ліквідація гімназій призвела до переформатування трьох Об’єднань 
шкіл в три початкових школи.

Тим не менш, було реалізовано такі зміни:
1) Збудовано новий дошкільний заклад в Свіенціхові (завдяки отриманим коштам з європейських 

джерел) і переведено до нього (від 1 вересня 2018 року) дітей з усіх інших дошкільних закладів. 
Одночасно з цим громада забезпечить підвезення дітей з інших населених пунктів. На початку така 
пропозиція викликала супротив батьків дошкільнят, однак, завдяки проведеним інформаційним 
зустрічам, батьки зрозуміли, що краще відправляти дітей до сучасного, добре оснащеного садочка. 

2) Було здійснено реорганізацію Групи економічно-адміністративного обслуговування освіти 
громади шляхом переформатування його в Центр спільних послуг, який займається також і 
справами Центру соціальної допомоги громади, що також принесло серйозні заощадження.

3) Закуплено та впроваджено інтегровану інформаційну систему «Вулкан», яка дозволяє більш 
якісно і ефективно управляти освітою (про що йшлось в п. 5 попередньої частини розділу).



76

3.6 Методи вирішення або зменшення проблем, пов’язаних з 
оптимізацією освіти

Впровадження змін в освіті або навіть дискусія про такі зміни, часто викликають соціальну 
напругу в громадах. Вчителі побоюються звільнення, а батьки – необхідності змінити школу їхніми 
дітьми і доїзду до інших закладів. Окрім того, в маленьких населених пунктах виникає занепокоєння, 
що ліквідація школи означатиме пониження статусу села і позбавлення мешканців важливого 
культурного центру.

Часто ці побоювання мало обґрунтовані, оскільки:
- вчителі будуть працевлаштовані в інших школах громади;
- діти будуть задоволені можливістю навчання в кращих умовах, а час переїзду до і зі школи 

можна розглядати як додаткову можливість поспілкуватися з ровесниками;
- маленькі школи часто раніше закінчують роботу і закриті після обіду, і у вихідні дні.
Із точки зору заспокоєння побоювань мешканців найважливішим є детальне інформування 

мешканців щодо пропонованих змін і таким чином заохочення їх вносити пропозиції щодо найкращих 
рішень. Для цього необхідно організовувати інформаційні зустрічі, які поєднувати з відкритими 
дебатами, в яких повинні брати участь вчителі, батьки, депутати, місцеві лідери. 

Зрозуміло, що на таких зустрічах, у першу чергу, повинні бути представлені результати проведеного 
аналізу, а також демографічний і фінансовий прогнози, а далі – пропоновані варіанти змін. 

Як уже згадувалося раніше, рекомендується, щоб ці документи готували зовнішні експерти, 
оскільки:

- мають необхідні знання і досвід;
- не підлягають внутрішнім умовностям, що сформувалися в громаді, і завдяки цьому можуть 

об’єктивно оцінити ситуацію і запропонувати сміливі рішення;
- приймають від влади громади на себе відповідальність за складні і непопулярні пропозиції 

рішень.
Частина громад (на жаль, незначна) створює Освітню раду при органі місцевого самоврядування 

громади. Відповідно до положень Закону про освіту, до завдань таких Освітніх рад належать:
- дослідження освітніх потреб на території діяльності ОМС та приготування проектів для їх 

задоволення;
- внесення пропозицій щодо формування бюджету громади в частині, що стосується видатків 

на освіту;
- внесення пропозицій щодо проектів формування мережі публічних шкіл та закладів освіти;
- внесення пропозицій щодо проектів актів місцевого права в сфері освіти;
- погодження та внесення зауважень в інших справах, що стосуються освіти.
Відповідний ОМС зобов’язаний представити Освітній раді проекти актів, про які згадується 

вище.
Із упевненістю можна зазначити, що створення такого органу є потрібним кроком, особливо в тих 

громадах, які планують реалізовувати значні зміни в сфері освіти.
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ДОСВІД УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ ЧЕСЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ4 

4.1 Розвиток системи освіти Чеської Республіки

Для того, щоб зрозуміти радикальні зміни, які відбулися в галузі освіти в Чехословаччині/
Чехії, необхідно нагадати деякі факти про колишнє середовище в централізовано-плановій 
недемократичній політичній системі. У цьому розділі окреслено деякі модифікації освітніх 
підходів у новій ліберально-демократичній державі, яка делегувала основні обов'язки регіонам, 
муніципалітетам та керівникам шкіл.

Освіта за часів комуністичного режиму 
До 1989 року управління Чехословацькою системою освіти було високо централізованим. Освіту 

контролювали декілька міністерств, тоді як комуністична партія прямо чи опосередковано впливала 
на освітню політику. Система освіти Чехословаччини була схожою на ті, які існували в інших країнах 
комуністичного блоку.

Ядро комуністичної системи освіти полягало в обов'язковій базовій освіті, яка включала 
початкову і неповну середню освіту та тривала від 9 до 10 років. Всі школи мали слідувати 
уніфікованим навчальним планам, включаючи військову підготовку, і повинні були підготувати 
учнів до однакового ставлення та поведінки. Роль шкіл як соціальних та освітніх центрів була дуже 
обмеженою, оскільки їхнім завданням було лише оцінити учнів та видати сертифікати. Як правило, 
середні школи управлялися державними підприємствами. Їхня мета полягала у формуванні 
громадян, які б зробили свій внесок у соціалістичне суспільство. Крім того, досягнутий рівень освіти 
(професійний, загальний, технічний або вищий) повинен був сприйматися як рівний, з таким же 
соціальним статусом.

Перехід до демократичної системи освіти 
На шляху до демократії системи освіти було зроблено акцент на двох основних ідеях: модифікація 

цінностей та скасування державної монополії на освіту. Головним завданням для політичних 
лідерів було створення децентралізованої системи освіти, яка забезпечувала б як соціальну, так і 
продуктивну цілісність.

Одним із перших кроків було затвердження Закону №564/1990 «Про державну адміністрацію та 
самоврядування в освіті», який створив «Шкільні відділи» в 76 регіонах, що виконували функції 
посередника між Міністерством освіти, муніципалітетами та школами. Крім того, існувала нагальна 
потреба в розробці нового загального закону про освіту – Закону «Про шкільну освіту». Ця дискусія 
тривала понад 15 років та привела до ухвалення нового Закону «Про шкільну освіту» у 2004 році. 
До цього часу базову та середню освіту регулював Закон «Про шкільну освіту» від 1984 року, який 
кілька разів змінювався, тоді як три поправки були найбільш значними:

1. Свобода створення приватних та парафіяльних шкіл була гарантована Законом №161/1990, що 
дало нові можливості та різноманітність.

2. Згідно змін у 1990 р. (171/1990) більшість шкіл (всі середні та деякі початкові) набули статусу 
юридичних осіб, що гарантувало їхню автономію в фінансових, кадрових і адміністративних 
аспектах та змусило керівника школи повністю відповідати за якість та ефективність освіти у своїй 
школі.

3. Внесені зміни у 1995 р. (138/1995) розділили обов'язкову (базову) освіту на початковий 
рівень та неповний середній рівень і впровадила нові форми освіти, наприклад, вищу середню 
загальноосвітню школу (гімназія) з тривалістю 4 і більше років, а також вищі професійні школи. Всі 
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інші форми після середньої освіти, якими управляла держава, були усунені. Університети отримали 
ще більшу автономію. Зрештою, щоб дозволити суспільству брати участь в освітніх справах, 
засновникам було запропоновано створити Шкільні Ради у своїх школах. Пізніше Шкільна Рада 
стала обов'язковим органом для всіх шкіл. Крім того, школи повинні були публікувати річні звіти, 
посилюючи контроль з боку батьків та учнів. Нарешті позиція Чеської Шкільної Інспекції стала 
незалежною. У 2005 році вона була створена як окремий адміністративний орган держави.

Лібералізація системи освіти 
Ранні 1990-ті роки відзначилися загальним ліберальним підходом та метою створити умови 

для різноманітності з боку пропозиції. Наприклад, це означало нові можливості для заснування 
приватних або парафіяльних шкіл та розширення мережі шкіл, щоб учні могли відвідувати школи 
навіть у маленьких селах. Протягом перших років лібералізації спостерігалося найбільш значне 
збільшення кількості приватних шкіл, особливо середніх технічних (від 3-х у 1990 році до 245 у 1994 
році).

Школи конкурували, оскільки школярам було надано право на місце в школі у своєму районі та 
право вільно вибирати школу, яку вони хотіли б відвідувати. Крім того, вчителі отримали більшу 
свободу після розширення навчальних програм та усунення політичного втручання.

Фінансування системи освіти
Система перейшла на «метод стандартних витрат», яка також називається «нормативним 

фінансуванням». Це означає, що школи отримують кошти відповідно до кількості зарахованих 
учнів та середніх витрат на одного учня. Тому школи отримують субсидію на одного учня, яка 
розраховується відповідно до типу і рівня освіти та економічного стану в регіоні. Також повертаються 
надзвичайні витрати для учнів з обмеженими можливостями. Варто зазначити, що ця система 
не зазнала серйозних змін протягом 25 років демократії і буде відхилена до 2019 року. Крім того, 
нормативне державне фінансування використовувалося не лише для "державних" шкіл, але й також 
для приватних та парафіяльних шкіл, чисельність яких постійно зростала. Роль приватних шкіл, 
що фінансувалася головним чином за рахунок державних коштів, все ще обговорюється під час 
публічних дебатів.

Оцінка та стратегії розвитку систем освіти
Метою переходу було ослаблення ролі держави, заохочення місцевих та окремих ініціатив. Тим 

не менше, уряду було запропоновано представити комплексний погляд на майбутнє системи освіти 
в Чеській Республіці. Міністерство освіти зіткнулося з деякими проблемами, такими як часті зміни 
на посаді Міністра, нестача даних та/або відсутність поглибленого аналізу наявної ситуації. Перша 
національна оцінка відбулася у 1994 році з такими висновками:

- надмірна спрямованість шкіл на фактичні знання, а не на навички та вміння;
- виникнення значних регіональних відмінностей;
- значні відмінності в навчальних напрямках – успішність у середніх технічних навчальних 

закладах була в чотири рази нижча, ніж у середніх загальноосвітніх школах (гімназіях), особливо 
щодо іноземних мов.

Окрім того, слід зазначити, що ключову роль у набутті відповідних даних відігравали міжнародні 
організації, такі як Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Сильні позиції і 
діяльність Чеської шкільної інспекції також зробили значний внесок.
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Короткострокові наслідки децентралізації системи освіти
У 1997 та 2004 роках експертами було представлено такі коментарі щодо процесу децентралізації 

через кілька років після «Оксамитової революції»:
- освітня децентралізація може розглядатися як радикальна, спонтанна та керована з нижчих 

рівнів збоку окремих осіб / малих груп.
- це була широкомасштабна реформа, яка враховувала модифікації щодо встановлених цілей 

освіти, законодавства, навчальних планів, моделей фінансування та стратегій.
- найбільш складним аспектом можна вважати усунення пасивного ставлення всіх зацікавлених 

сторін, особливо педагогів. Лідери повинні враховувати необхідність зміни парадигми суспільства, 
оскільки ринкові сили самостійно не можуть подолати централістичні підходи. Часткові кроки, такі 
як запровадження шкільних рад та інші види підтримки інноваційних ідей виявилися корисними.

- окрім дитячих садків, зросла кількість шкіл, і було наголошено на доступній освіті навіть у 
маленьких селах. Це призвело до скорочення кількості учнів у класах та співвідношення кількості 
учнів до вчителів. На жаль, побічним ефектом стало поглиблення регіональних розбіжностей, що 
супроводжувалося фінансовими проблемами. Чехія все ще зіштовхується з цією проблемою.

- оскільки заробітна плата вчителів залишалася низькою порівняно з іншими галузями, система 
зіткнулася зі швидким відтоком кадрів, тобто високопрофесійні педагогічні працівники вирішили 
залишити професію, що негативно позначилося на якості освіти. Наслідки відчуваються й сьогодні.

- більше молодих людей віком від 15 до 19 років могли обрати навчання замість роботи. Цей ефект 
був підкріплений розширенням вищої освіти у кінці 1990-х. В результаті чого на початку нового 
тисячоліття збільшився відсоток населення 25-64-річного віку з вищою освітою (10% у 1994 р., 13% 
у 2005 р., 22% у 2015 році).

Кульмінація процесу децентралізації системи освіти: новий Закон «Про шкільну освіту» 2004 р. 
та навчальна реформа

Необхідною умовою реформи 2004 року була реформа державного управління 2000 року. 
Новостворені регіони повинні були керувати загальноосвітніми та вищими професійними школами, 
а муніципалітети – базовими школами та дитячими садочками. Лише десятки шкіл залишалися в 
державному управлінні, порівняно з тисячами шкіл, які перейшли до управління муніципалітетів 
чи регіонів. Ключову роль в управлінні та адмініструванні шкільних офісів, які служили зв'язком 
між муніципальним та державним рівнями, було замінено регіонами. Таким чином, відстань між 
центральним та місцевим рівнем була розширена, коли відбувалася реформа навчальних програм. 
Такий розрив породив плутанину та невдоволення між регіонами, муніципалітетами і школами та 
поглиблення регіональних відмінностей – проблема, з якою досі зіштовхується Чехія.

Тому був ухвалений новий Закон «Про шкільну освіту» (Закон №561/2004), який охопив дошкільну, 
початкову, середню та вищу професійну освіту (разом – «Регіональна освіта»). Створення реформи 
супроводжувалося тривалими дискусіями на основі рекомендацій міжнародних організацій та 
спостережень за європейськими тенденціями. Результатом були такі найважливіші зміни:

- нове визначення кола прав та обов'язків дітей, учнів та їхніх представників;
- базові та дошкільні навчальні заклади створюються муніципалітетами; загальноосвітні та вищі 

професійні навчальні заклади залишаються у відповідальності регіонів;
- завдяки новому Закону школи є більш автономними. Обов'язкове створення Шкільних рад є 

одним із заходів самооцінки;
- Закон запровадив новий випускний іспит, що має назву "maturita" та складається із загальної та 

спеціалізованої частини;
- останній рік дошкільної освіти повинен бути безкоштовним;
- Закон визначив новий підхід до результатів освіти шляхом запровадження наступних норм:
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1. Ключові компетенції (КК)
Поняття «ключові компетенції» означає «знання, навички та ставлення, які необхідні всім для 

особистого розвитку, працездатності, соціальної інтеграції та активного громадянства». Ключові 
компетенції отримали вирішальне значення для визначення цілей певного рівня освіти. Вони більше 
не розглядаються як пакет знань, яких повинен набувати учень, вони швидше розуміються як 
навички (наприклад, робота в команді, вміння вчитися, вираження думки, громадянська, соціальна 
та комунікативна компетенція, компетенція роботи тощо).

Проте описана зміна підходу не означає погіршення змісту – учні повинні знати факти та 
принципи, щоб вирішувати проблеми або бути активними як громадяни. Мета реформи – навчити 
учнів працювати, ефективно й продуктивно об'єднувати фактичні знання.

2. Рамкові освітні програми (РОП)
Рамкові освітні програми, які були створені та надалі розвинені Міністерством освіти, молоді 

та спорту, замінили жорсткі навчальні плани. Вони визначають загальну обов'язкову основу для 
створення шкільних програм (шкільних освітніх програм) для шкіл на всіх рівнях Регіональної 
Освіти. Крім того, вони встановлюють стандарти для цілей, форм, тривалості та змісту наданої 
освіти.

3. Шкільні освітні програми (ШОС)
Школи набагато автономніші, коли справа доходить до того, чого і як вони повинні навчати. З 

іншого боку, вони зобов'язані розробляти власні навчальні плани – шкільні освітні програми, які 
повинні відповідати Рамковим освітнім програмам та Національній освітній програмі, яка визначає 
освіту в Чеській Республіці в цілому.

4. Інтеграція контенту – наскрізні теми
Наскрізні теми – це інше нововведення, яке було запроваджено в результаті реформи. Вони 

включають теми, що стосуються актуальних проблем, таких як демократична громадянська освіта, 
засоби масової інформації, багатокультурна або екологічна освіта. Школи зобов'язані проводити 
заняття за цими темами окремо або як частину інших уроків. Мета – сприяти особистому розвитку 
учнів, обговорюючи з ними актуальні проблеми.

На відміну від першої частини освітньої трансформації, ця реформа готувалася протягом 
тривалого періоду часу. Вона спрямована на комплексну зміну педагогічних методів. Проте думки 
щодо її результатів відрізняються, особливо коли мова йде про реалізацію. Є скарги щодо поганої 
методологічної, фінансової та кадрової підтримки. Нове зобов'язання щодо створення шкільних 
освітніх програм було дуже заплутаним і вимогливим для шкіл, оскільки у них не було методологічних 
посібників та можливостей дізнатися про нові підходи. Викладачі розуміли, що їх не запитували і не 
готували до необхідних змін. Ці помилки, зокрема щодо спілкування із зацікавленими сторонами, 
призвели до того, що основні гравці не відчували ототожнення з поставленими цілями. Тому 
мотивація зміни педагогічних методів була мінімальною.

Комунікації з громадськістю на місцевому рівні щодо реалізації реформи
Крім вчителів, була ще одна ключова цільова група, про яку, очевидно, забули у процесі реалізації 

реформи – батьки. Деякі автори вважають, що це було однією з причин, через які реформа, яка 
прагнула досягти бажаних результатів, отримала досить бідне громадське визнання (Reforma školství 
v České republice 2006).

На підставі чеського досвіду рекомендується включити батьків до матриці комунікацій при 
застосуванні структурних змін у сфері освіти. Держава та засновники повинні заохочувати школи 
до розробки ефективних комунікаційних стратегій із батьками, щоб мати можливість пояснити 
їм ці модифікації. Метою є поглиблення участі та збалансованості відносин між постачальниками 
послуг (вчителями, керівниками) та їх отримувачами (батьками, учнями). Незважаючи на те, що 
держава недостатньо співпрацювала з батьками під час здійснення реформи, деякі школи розуміли, 
що діалог між школою та батьками є вирішальним для високоякісної освіти.

Оскільки школи є засобами інтерпретації того, які зміни та діяльність відбуваються, важливо 
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сприяти партиципативному ставленню до школи. Ось деякі рекомендації щодо спілкування між 
школами та батьками:

- школа повинна зробити перший крок до гармонійного спілкування з батьками, а потім працювати 
над його розвитком (наприклад, інформаційні буклети, інформація електронною поштою);

- партиципативна школа сприймає свою діяльність як громадські послуги для батьків та учнів;
- активна школа вирішує спілкуватися з батьками за допомогою декількох каналів: електронної 

пошти, телефону, особисто.
- вчителі можуть особисто проводити консультації та зустрічі з батьками для адресного 

спілкування.
- активна школа повинна організувати кілька заходів на рік для батьків та дітей (загальні вечері, 

спортивні заходи тощо). Тому школа сприймається як гарне місце для зустрічі в селі/селищі/місті 
(Reforma školství v České republice 2006). 

4.2  Поточна ситуація в управлінні системою освіти у Чеській Республіці

Після повного впровадження нового Закону «Про шкільну освіту» освітня система в Чехії стала 
однією з найбільш децентралізованих серед країн ОЕСР. Дошкільна, базова/обов'язкова освіта 
забезпечується 6000 муніципалітетами, в той час як середню та вищу професійну освіту надають 14 
регіонів.

Учасники процесу управління системою освіти
Закон «Про шкільну освіту» описує обов'язки кожного ключового учасника в системі освіти 

(Закон №561/2004, 2004 р.):

Міністерство освіти, молоді та спорту (МОМС):
- несе відповідальність за законодавчу базу та довгострокову освітню політику, концепції і 

стратегії; наразі чинний стратегічний документ «Стратегія освітньої політики Чеської Республіки 
до 2020 року» (далі – «Стратегія 2020»);

- встановлює Довгостроковий план розвитку освітньої системи Чеської Республіки (Закон 
№561/2004, 2004 р.). Цей документ визначає основні завдання регіональної освіти, зокрема: 
підвищення доступності дошкільної освіти (запроваджує обов'язковий останній рік дошкільної 
освіти), підвищення якості базової освіти, підтримку середньої професійної освіти,  щоб збалансовано 
розвинути шкільну мережу та можливості працевлаштування випускників на ринку праці.;

- створює рамкові освітні програми (РОП), які встановлюють межі та умови для шкільних освітніх 
програм (Закон №561/2004 Зб., 2004 р.); 

- веде шкільний реєстр – дозволяє школам та шкільним закладам пропонувати освітні послуги;
- формує систему фінансування освіти та надає додаткові кошти школам (гранти та субсидії);
- також створено організації, щоб підтримувати МОМС у впровадженні освітньої політики. Ці 

організації можна розділити на дві групи:
1. Організації, встановлені Законом «Про шкільну освіту»:
     Центр оцінювання навчальних досягнень (CERMAT) керує загальною частиною випускного 

екзамену, розробляє стандарти оцінювання, проводить освітні дослідження.
      Чеська шкільна інспекція (ČŠI) проводить оцінку та контроль за діяльністю шкіл (ОЕСР 2016 

р., Закон №561/2004, 2004 р.).
2. Організації, створені та безпосередньо керовані МОМС:
      Національний інститут післядипломної освіти (Národní institut pro další vzdělávání, NIDV):
- відповідає за подальшу освіту та професійний розвиток педагогічного персоналу шкіл та 

шкільних установ; 
- надає навчально-консультативні послуги, методичну та професійну підтримку;
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- відповідає за систематичний догляд за талановитими та обдарованими дітьми та молоддю, а 
також підтримує вчителів, які працюють з певними групами учнів, наприклад студенти-іноземці.

        Національний інститут освіти (Národní institut pro vzdělávání, NÚV) здійснює підтримку, 
обслуговування та надає допомогу школам (наприклад, у створенні РОП).

 Центр міжнародного співробітництва в освіті (Dům zahraniční spolupráce, DZS)
- здійснює заходи для поглиблення відносин із зарубіжними країнами в галузі освіти за 

дорученням МОМС;
- відповідає за виконання різних міжнародних програм;
- відповідає за просування чеської освіти за кордоном (DZS 2018a).

Засновники навчальних закладів – регіони та муніципалітети:
Регіони (14 регіонів Чеської Республіки):
- є засновниками середніх та вищих професійних шкіл, у тому числі згаданих вище середніх 

загальноосвітніх шкіл (доступні учням з 6-го або 8-го класів);
- відповідальні за концепцію та розвиток середньої освіти в своєму регіоні;
- встановлюють та реалізують регіональні Довгострокові плани розвитку, які повинні 

відповідати національній політиці та Національному довгостроковому плану розвитку. Регіональні 
довгострокові плани розвитку містить аналіз ситуації у регіоні щодо освіти. На основі демографічних 
прогнозів, розвитку ринку праці та цілей подальшого розвитку регіону визначається цілі і завдання 
освіти, наданої регіоном, структура освітньої пропозиції та пропозицій, пов'язаних із системою 
фінансування.

- відповідальні за розподіл коштів школам.

Муніципалітети (більше 6 000 муніципалітетів Чеської Республіки):
- зобов'язані забезпечити умови для обов'язкового відвідування школи (9 років) у їхніх громадах 

або заснувати навчальний заклад, або забезпечити місця для учнів у школах, заснованих іншими 
муніципалітетами;

- співпрацюють зі школами з метою створення позитивного середовища для навчання, 
забезпечуючи гідне обладнання та умови для педагогічного персоналу;

- разом зі школами займаються громадською та екологічною діяльністю;
- муніципалітети з розширеними повноваженнями надсилають дані зі шкільної бази даних та 

співпрацюють із регіонами щодо перерозподілу коштів, призначених для шкіл.

Загальна роль засновників (регіонів та муніципалітетів):
- надають школам кошти на додаток до ресурсів з державного бюджету;
- відіграють вирішальну роль у створенні та діяльності школи;
- обирають керівника школи, яку вони засновують, за процедурою відбору. На основі встановлених 

правил вони можуть також звільнити директора;
- вживають термінових заходів у школах, що призводить до усунення недоліків, виявлених під час 

інспекції;
- засновники зобов'язані створювати Шкільні Ради. Основною метою Шкільної Ради є участь в 

управлінні школи. Засновник встановлює кількість членів і процедуру виборів. Третина його членів 
призначається засновником, третина обирається повнолітніми учнями або батьками і третина 
обирається педагогічним персоналом.

Основні види діяльності Шкільної Ради:
- висловлює думку стосовно Шкільної освітньої програми та її реалізації;
- затверджує річний звіт школи, правила, бюджет та інші важливі документи;
- пропонує заходи для підвищення ефективності роботи школи.
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Заклади освіти: 
- Є надавачами освітніх послуг відповідно до своєї Шкільної освітньої Програми та у відповідності 

до Рамкової освітньої програми.
- Школам та навчальних установам надана повна автономія – вони є юридичними особами і 

можуть вступати у правовідносини, нести відповідальність за якість та ефективність своїх дій.
- Ключовою людиною в управлінні школою є директор, який несе повну відповідальність за 

освіту, яку надає школа; директор керує всіма аспектами школи, включаючи фінансові питання, 
управління майном школи, кадровими питаннями, проектами, бухгалтерським обліком і, особливо, 
Шкільною освітньою програмою (ШОП);

- Директор також відповідає за концепцію та розвиток школи для забезпечення якісної освіти 
відповідно до цілей національної політики. Директор також гарантує кар'єрний розвиток та створює 
плани для подальшого розвитку педагогічного колективу школи;

- У разі будь-якої проблеми, фінансової чи педагогічної, директор виносить остаточне рішення. 
Тому роль директора школи дуже складна: він/вона є менеджер, викладач, керівник та бюрократ;

- Дорадчим органом директора школи є навчальна рада, з якою директор обговорює базові 
педагогічні документи та заходи щодо освітньої діяльності (закон №561/2004, 2004р.).

Проект регіональних та місцевих планів дій
У Чеській Республіці децентралізація призвела до відсутності як методологічної підтримки, 

так і можливостей стратегічного планування на всіх рівнях. Як наслідок, сформувалися серйозні 
регіональні відмінності у якості забезпечуваної освіти. Крім того, стратегічне управління 
систематично не відслідковувалося. Стратегія 2020 намагалася вирішити ці проблеми кількома 
заходами. Зовнішні оцінювачі Стратегії визнали необхідними подальшу роботу з інструментами 
стратегічного управління освітою. 

Тому просування стратегічного управління на всіх рівнях має важливе значення для процесів 
децентралізації. Незважаючи на деякі недоліки, Чеська Республіка може представити приклад 
проектів, які фінансуються Європейськими структурними та інвестиційними фондами (ЕСІФ), що 
сприяють систематичній допомозі як для регіонів, так і для муніципалітетів:

Регіональний рівень: Регіональні Плани Дій 
Регіони повинні мати спроможність для стратегічного планування розвитку освіти на своїй 

території та його реалізації. На практиці вони іноді не мають достатньої інформації, можливостей та 
бажаного ноу-хау, що від них вимагаються. Така ситуація призводить до поглиблення регіональних 
відмінностей, особливо щодо якості середньої професійної освіти. Для вирішення цих питань 
було запроваджено національний проект "Регіональний план дій з питань освіти", який методично 
підтримувався Національним інститутом освіти.

Метою регіональних планів дій є встановлення пріоритетів та кроків для досягнення цілей 
освітньої політики на території на основі потреб, переваг, реальних даних та аналізу. Таким чином, 
у кожному регіоні слід розвивати власний регіональний план дій у співпраці зі своїми партнерами 
та у співпраці з професійним гарантом. Результатом є чітке бачення того, що таке місія та цілі 
регіону, які реальні потреби зацікавлених сторін на його території (муніципалітети, школи, суб'єкти 
ринку праці) та які заходи необхідно вжити. Проект також має сприяти посиленню пріоритетів 
національної політики на регіональному рівні. Ось чому Регіональний план дій повинен обов'язково 
зосереджуватись на певних темах (наприклад, інклюзивна освіта, підвищення кваліфікації для 
творчості та підприємництва, кар'єрна консультація тощо). Крім того, згадані цілі йдуть поруч із 
покращенням управління школою, розробкою оцінки якості та плануванням стратегічних дій, що 
ведуть до вдосконалення системи освіти.
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Місцевий рівень: Місцеві Плани Дій
Місцеві плани дій для розвитку освіти формуються зацікавленими сторонами на відповідній 

території. Вони встановлюють пріоритети та необхідні кроки для досягнення цілей освітньої 
політики, заснованої на місцевих потребах та реальних даних. Місцеві плани дій, у першу чергу, 
зосереджені на розробці якісної інклюзивної освіти для дітей та учнів. Прагнення до успіху для 
кожного учня повинно заохочуватись у співпраці зі школами та організаціями неформального 
навчання, що сприяє використанню повного потенціалу муніципалітету в освіті. Більш того, Плани 
мають на меті заохочувати комунікаційні канали між зацікавленими сторонами, щоб створювати 
корисні партнерські відносини. 

Управління та фінансування регіональної і місцевої систем освіти
Як було зазначено вище, муніципалітети управляють та фінансують дитячі садки та початкові 

школи, а регіони керують та фінансують середні школи та вищі професійні школи. 14-ть регіонів 
Чеської Республіки в середньому нараховують 714 тисяч жителів, кількість яких у регіоні коливається 
від 300 до 1,320 тисяч. Тому регіони є більшими органами місцевого самоврядування з їхніми 
мережами та адміністративними органами.

З іншого боку, є 6 253 муніципалітетів із середнім населенням 1 484 мешканці (без Праги). Близько 
70% муніципалітетів мають менше тисячі жителів. Більшість муніципалітетів керують лише однією 
школою, а велика кількість з них не мають жодної школи. Такий рівень децентралізації безумовно 
покращує доступ до освіти, але за рахунок зусиль, спрямованих на підвищення ефективності, 
оскільки найчастіше основними амбіціями шкіл є забезпечення безперервної роботи. Крім того, 
для дуже маленьких шкіл та муніципалітетів з обмеженими можливостями дуже важко знайти 
додаткові кошти, такі як гранти та субсидії від МОМС.

Важливо підкреслити той факт, що можливості та/або підтримка з боку регіону/муніципалітету 
є вирішальною для створення належних матеріальних умов для навчання. Людський фактор дуже 
важливий, оскільки «настрій» в органах управління регіонів/муніципалітету відображається в 
школах.

Витрати 
Загалом витрати можна розділити на періодичні (неінвестиційні) та інвестиційні. Інвестиційні 

витрати (великі ремонти, обладнання тощо) є відповідальністю засновників (регіонів та 
муніципалітетів). Періодичні витрати класифікуються та визначаються так:

1. Прямі витрати, що покриваються з державного бюджету, включають оплату праці вчителів 
та інших працівників, підручники, навчальні посібники, подальший розвиток вчителів та інші 
витрати на основі трудового законодавства. Вони вираховуються нормативними сумами на учня 
і виділяються для бюджету регіону. Тому держава бере на себе відповідальність за забезпечення 
достатніх коштів, щоб охопити і забезпечити те, що вимагається законом.

Національні/республіканські нормативні суми – це ті, що регіони отримують із державного 
бюджету.

Це дуже проста формула, яка розраховується на основі п'яти нормативних сум: чотири з них 
класифікуються за віковими групами учнів, для яких вони призначаються, а п'ята – для учнів у 
виправних закладах. 

Регіональні нормативні суми – як розподіляються кошти з обласного бюджету на школи.
На підставі національної/республіканської нормативної суми на одного учня, розрахованої МОМС, 

всі регіони підраховують власні регіональні нормативні суми, які повинні відповідати середній 
річній вартості «одиниці ефективності» на одного учня, дотримуючись опублікованої методології. 
Декілька показників впливають на регіональні нормативні суми: середня кількість учнів на одного 
викладача / іншого непедагогічного персоналу, середня зарплата вчителя / іншого непедагогічного 
персоналу в регіоні та середні неінвестиційні витрати на одного учня. Тим не менше, регіони також 
використовують свої власні критерії: плани розвитку регіональної освітньої мережі; особливості 
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регіону (потреба у фахівцях в певній галузі), кількість учнів у класі тощо. Такий підхід спрямований 
на задоволення конкретних потреб регіонів, хоча це і поглиблює відмінності між ними.

2. Операційні витрати реалізуються з місцевих бюджетів та включають в себе витрати, які 
важко визначити централізовано, оскільки вони залежать від цін та ринку відповідного місця 
розташування, наприклад, обслуговування шкіл, газу, води, опалення та невеликих ремонтів.

Проектне/програмне фінансування
Цей підхід стає дуже важливим аспектом системи фінансування. Суть проектного/програмного 

фінансування полягає в фінансуванні програм із конкурсами проектів, які бенефіциари розробляють 
самостійно. За допомогою цього інструменту держава може фінансувати нагальні потреби, такі як 
збільшення кількості уроків мови у школах, підтримка інклюзивної освіти тощо. Є певні недоліки, 
особливо для шкіл:

- як правило, є лише одна можливість взяти участь у конкурсі проектів;
- необхідні навички управління проектами;
- вимагається більш високий рівень фінансового управління;
- складне адміністрування;
- підвищений ризик невдачі.
Загалом проекти можуть виявитися корисними, коли: 
- школи потребують вдосконалення звичайних процесів, наприклад придбання та використання 

нових комп'ютерів, впровадження нової ІТ системи тощо; 
- школи повинні впроваджувати нові підходи, що сприяють комплексним змінам. Оскільки 

фінансування розвитку школи щодо продуктивності і матеріального обладнання через проекти 
стає дедалі більшим, проектний менеджмент починає займати важливе місце у школах. 

Є кілька джерел, які школи можуть використовувати для фінансування своєї діяльності:
1. Додаткові ресурси від свого засновника (муніципалітету або регіону).
2. Додаткові ресурси з регіонів – гранти та субсидії.
3. Гранти та субсидії, які надаються МОМС.
4. Гранти та субсидії, надані Операційними програмами Європейського Союзу (наприклад, 

Операційна програма «Дослідження, Інновації, Освіта»; Операційна програма «Освіта для 
конкурентоспроможності»; Операційна програма «Людські ресурси і зайнятість»; Операційна 
програма «Зайнятість»). 

5. Приватні фонди та спонсори.
6. Власні ресурси.
7. Гранти від програм ERASMUS+ щодо мобільності учнів та педагогічних працівників.

Проектний менеджмент у чеських школах 
Проектний менеджмент у школах є новим явищем як для керівників, так і для МОМС. Існує 

декілька досліджень, що аналізують, чи початкові та загальноосвітні школи мають достатні 
можливості отримувати ефективну вигоду від відповідних конкурсів, які оголошуються владою 
(муніципалітетами, регіонами та міністерствами) у Чеській Республіці. На основі цих досліджень 
можна зробити висновок про таке:

- Коли справа доходить до рішення про те, чи повинна школа подавати і реалізовувати проект, 
ключовою особою є директор. У більшості випадків директор також управляє проектом та несе 
відповідальність за його результати.

- Основні причинами, чому школа вирішує не подавати проект, є надмірне адміністративне 
навантаження, вимоги щодо підготовки та реалізації проекту, брак персоналу, здатного підготувати 
та реалізувати якісний проект. Проекти, що фінансуються Європейським Союзом, розглядаються 
як найбільш складні та з надмірним адміністративним навантаженням.

- Директори поінформовані про цю тенденцію - іноді фінансування розвитку школи через проекти 
необхідне, оскільки інституційного фінансування недостатньо.
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- У багатьох школах немає людини, яка б шукала відповідні конкурси проектів. Таким чином, 
очевидним є відсутність планування щодо того, які проекти є актуальними.

- Існує дефіцит системної методологічної підтримки для шкіл у підготовці проекту, а також 
подальшого навчання педагогічних працівників проектному менеджменту (наприклад, семінари, 
воркшопи тощо). Школи заохочують будь-яку ініціативу, яка веде до створення посади Менеджера 
проектів та можливості вивчити проектний менеджмент.

Очевидно, що адміністративний тягар є найбільшою перешкодою для шкіл у їхньому бажанні 
поліпшити свої послуги, особливо конкурси проектів, які фінансуються з Операційних програм 
Європейського Союзу, сприймаються як найбільш складні.

Останнім часом МОМС стимулювало діяльність, спрямовану на покращення доступу до фондів 
ЄС для шкіл через зменшення адміністративного тягаря. Наприклад, МОМС готує попередньо 
заповнені заявки на додаткові ресурси та надає необхідну допомогу. Проте дані свідчать, що 
маленькі місцеві школи мають труднощі з отриманням фінансової підтримки через проекти. Тому 
в такій децентралізованій системі освіти із спрямованістю на отримання коштів через проекти 
дуже важливо сприяти подальшому підвищенню кваліфікації працівників шкіл в проектному 
менеджменті та/або позитивно мотивувати зміцнення їхнього адміністративного потенціалу.

Реформа регіонального фінансування освіти
Система регіонального фінансування освіти в Чеській Республіці постійно перевіряється, оскільки 

в регіонах завжди є дефіцит ресурсів, дедалі поглиблюються розбіжності та відповідно страждає 
якість. МОМС визначає декілька недоліків чинної системи фінансування:

- Не враховуються специфічні особливості та умови регіонів (наприклад, різні розміри класів у 
дитячих садках та початкових школах, різна структура спеціалізації середньої та вищої професійної 
освіти).

- Система фінансування базується лише на принципі розрахунку витрат на одного учня, а жодний 
інший параметр не враховується.

- Існують великі відмінності між регіональними нормативними сумами.
- Нормативні суми фінансування не прогнозовані в довгостроковій перспективі.
- Базова заробітна плата випливає з тривалості досвіду вчителя, тому в школах зі "старшими" 

вчителями не вистачає коштів на преміювання за довготривалу роботу.
- Демографічна ситуація значно впливає на суму отриманих коштів.
- Система негативно впливає на якість середньої освіти, оскільки школи зменшують вимоги щодо 

вступу, щоб мати достатню кількість учнів.
Для подолання цих недоліків було представлено та схвалено нову систему фінансування 

регіональної освіти. Вона парадоксально представляє централістичні ідеї та повністю змінює 
колишній підхід, який змінюється з нормативної суми на одного учня до нормативу на одного 
педагога. Ця нормативна сума складається з основної заробітної плати та частини заробітної 
плати, що відображає роботу викладача, кількість учнів у класі та витрати на інтеграцію учнів з 
особливими потребами. Тому фінансова відповідальність регіонів обмежується лише можливістю 
надавати школам додаткові кошти в обґрунтованих випадках. Крім того, МОМС встановлює 
нормативні суми для непедагогічних працівників (наприклад, адміністратора, економіста, кухаря), 
централізовано нормативну суму на кожну школу або на клас, що також відображає конкретні сфери. 
Ця реформа обіцяє більш прозорий спосіб розподілу коштів між регіонами та муніципалітетами, 
розширення можливостей роботи висококваліфікованих вчителів, зосереджуючи увагу на якості, 
а не на кількості. Проте реальні наслідки реформи будуть відомі в середньостроковій перспективі, 
оскільки вона набере чинності у вересні 2019 року. Повна імплементація очікується у 2020 році.
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4.3 Сильні сторони та виклики чеської системи освіти

Чеська система освіти протягом майже 30 років демократії зазнала серйозних змін. По-перше, 
слід зазначити позитивний вплив міжнародних організацій (ОЕСР, IEA, ЄС), які забезпечили 
міжнародні дослідження та аналізи, що послужили основою для ухвалення рішень політичними 
лідерами. Останній стратегічний документ МОМС є п'ятирічною Стратегією 2020. Стратегія, яка 
стосується найбільш проблемних аспектів чеської освіти, оцінювалася ОЕСР як комплексна та 
повна. Якісна стратегія має важливе значення для подальших практичних кроків, вона запускає 
публічні дебати та мотивує створення відповідного законодавства. Крім того, ОЕСР відзначила 
політичну волю встановити освіту як пріоритет, оскільки державні витрати на освіту зросли. Тим не 
менше, частка державних витрат на освіту, а також її частка у ВВП залишається однією з найнижчих 
у країнах ОЕСР.

По-друге, декілька ознак, які були виявлені під час реформи у 1990-х рр., виявилися корисними. 
З тих пір школи несуть повну відповідальність за якість та ефективність надання послуг. Вони 
володіють високим рівнем автономії, особливо якщо мова йде про методи та зміст навчання. 
Керівники уповноважені забезпечити найкращу освіту.

Держава, регіони та муніципалітети повинні створювати належні умови для своєї роботи. З 
іншого боку, держава повинна мотивувати регіони та муніципалітети на це, а також надавати їм 
належну допомогу, що не завжди спостерігається в Чеській Республіці.

Етапи децентралізації мають йти поруч зі складними методами контролю та оцінки незалежною 
установою з достатнім рівнем повноважень (Чеська шкільна інспекція). Іншим заходом, 
запровадженим у 1995 році, була можливість засновників школи створити Шкільну Раду, яка пізніше 
стала обов'язковою, посилюючи контроль батьків, учнів та вчителів щодо справ школи.

По-третє, реформа навчальних програм, представлена в 2004 році, означала перехід до освітнього 
підходу, що ґрунтується на компетенції. Незважаючи на проблеми, пов'язані з її реалізацією 
та спілкуванням з відповідними зацікавленими сторонами, це безумовно належить до кроків, 
спрямованих на створення активних громадян, готових до реального життя. Крім того, це сприяло 
зміні ставлення педагогів з пасивного до творчого. З іншого боку, школам доводиться мати справу зі 
збільшенням роботи з документами. Перевірки зосереджені лише на юридичних та адміністративних 
подробицях, а не на вчителях як педагогічних лідерах.

Проте існують ще деякі проблеми, з якими зіштовхується чеська система освіти. Перша і 
найважливіша з них – це статус викладачів у суспільстві. Наслідки відтоку високопрофесійних 
вчителів, що мали місце після революції, відчуваються й сьогодні. Заробітна плата вчителів 
залишається дуже низькою не тільки в міжнародному контексті, але й порівняно із середнім 
доходом населення Чеської Республіки, які мають вищу освіту. Оскільки батьки та діти стали 
більш критичними, вчителі сприймають свій соціальний статус як дуже низький. Крім того, існує 
нечіткий зв'язок між оцінкою вчителя, продуктивністю та оплатою праці, оскільки можливості 
кар'єрного розвитку обмежені. Ці чинники супроводжуються різними незрозумілими тенденціями: 
підвищенням віку вчителів та гендерним дисбалансом.

Слід визнати, що попри стандартизований процес відбору директорів, зберігається вірогідність 
непотизму (родинних зв’язків). Засновники школи (муніципалітети або регіони) несуть 
відповідальність за найм директора школи. Вони зобов'язані оголосити про вакансію та створити 
комісію, яка складається з одного представника Чеської шкільної інспекції, одного фахівця у цій 
галузі, одного члена педагогічного персоналу та одного члена Шкільної Ради. Цей захід є корисним, 
оскільки може забезпечувати експертний та об'єктивний підхід. Після інтерв'ю з кандидатами 
комітет голосує та надає рекомендації засновнику. Однак, засновник може ігнорувати таку 
рекомендацію, тому будь-який інший кандидат може бути призначений відповідно до рішення 
засновника. Більше того, винагорода керівників шкіл також підпадає під контроль засновника, тому 
високу продуктивність може бути винагороджено лише в межах бюджету.

Ролі в системі фінансування освіти досить чітко розподілені: держава виділяє кошти регіонам, 
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а потім регіони розподіляють кошти безпосередньо до дитячих садків або початкових шкіл, що 
управляються муніципалітетами, або їхнім власним середнім школам. На практиці, це може 
означати конфлікт інтересів, оскільки регіони використовують фонди для обох рівнів освіти. Це 
може спричинити пільгове ставлення до середніх шкіл, хоча в теорії існують прозорі правила. 
Крім того, система ускладнюється існуванням вищих середніх загальноосвітніх шкіл (гімназій), 
що управляються регіонами. Учні вступають у гімназії на своєму 6-му або 8-му році навчання, 
коли вони досягають 11-12-річчя або 13-14-річчя, а інші учні того ж віку досі відвідують базову 
школу. Оскільки загальноосвітні школи, як правило, дорожчі, вища середня загальноосвітня школа 
отримує більше грошей, ніж базові школи, які забезпечують освіту для однієї вікової групи. Слід 
зауважити, що відбулася яскрава дискусія щодо майбутнього гімназій, які сприймаються як «обрані» 
вищі загальноосвітні школи. Одна сторона виступає за свободу вибору навчального шляху, інші 
стверджують, що вони сприяють сегрегації та елітарності.

Варто ще відзначити міцний зв'язок між соціально-економічним рівнем та продуктивністю 
учнів, а також якістю школи, яку вони відвідують. Таким чином, учень із малозабезпеченої сім’ї 
менш імовірно вчитиметься в «обраній» середній школі. Наприклад, лише 4,83% учнів з поганим 
соціально-економічним становищем відвідують гімназії, тоді як частка учнів з більш заможних 
сімей становить 40,99%. Це явище, яке називається «автоматичне відтворення освіти» має ще один 
негативний ефект – ослаблення життєздатності навчання протягом усього життя, оскільки участь у 
подальшій освіті свідчить про надмірну залежність від рівня досягнутої формальної освіти.

Однією з особливостей чеської системи освіти, що сприяє вищезгаданим проблемам, є високий 
рівень вибірковості в освіті. У Чеській Республіці існує 5 різних типів шкіл для 15-річних учнів, що 
є найбільшим серед країн ОЕСР (також в Словаччині). У той же час Чеська Республіка є країною з 
найменшим віковим рівнем учнів, коли вони можуть обрати конкретний навчальний шлях (11 років, 
середній показник ОЕСР становить 15 років). Нарешті, Чеська Республіка є країною з найбільшою 
часткою дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються окремо. Дійсно, багато чеських 
та міжнародних досліджень показують, що ранній вік вибору освіти сприяє впливу сімейного 
досвіду на навчальний шлях дітей та сприяє «автоматичному відтворенню освіти». МОМС визнало 
цю проблему у 2015 році та схвалило План дій щодо інклюзивної освіти на 2016-2018 роки, метою 
якого є сприяння інклюзивній освіті за допомогою програм субвенцій. Нещодавно МОМС також 
представила поправку до Закону «Про шкільну освіту», що передбачає надання додаткових ресурсів 
для підтримки заходів, спрямованих на дітей з особливими потребами, які отримали освіту в 
загальноосвітній школі.

Оптимізація шкільної мережі у Чеській Республіці
Оптимізація шкільної мережі в Чехії обговорюється з середини 1990-х років. Як згадувалося вище, 

для підтримки права на освіту було відкрито школи навіть у дуже маленьких селах. Недоліком таких 
зусиль є збільшення обов'язкових витрат, що веде до питань фінансової ефективності. Залишити 
школу у кожному селі чи вибрати ефективність – це політичне питання. 

Яскравим прикладом оптимізації шкільної мережі є досвід міста Бржецлав в Моравському регіоні.
У 1999 р. Бржецлавська міська рада вирішила закрити єдину школу в одному з міських районів 

Ладна (за кілька кілометрів від міста) через її старість. Після дуже негативної реакції жителів Ладна, 
міська рада вирішила виділити необхідну суму грошей для найбільш невідкладного ремонту школи. 
Цей інцидент, окрім того, що створив соціальну напругу у м. Ладна, разом з тим жителі вважали, що 
міська рада недостатньо інвестувала у розвиток цієї конкретної громади. У результаті усіх обставин 
місто Ладна оголосило свою незалежність та від’єдналося від Бржецлавської міської ради після 
референдуму в 2004 році.

Загалом, можна стверджувати, що населення Чехії не підтримує оптимізацію шкільних мереж, 
яка передбачає закриття шкіл. Нещодавній довгостроковий план розвитку Чеської Республіки в 
більшій мірі підтримує цей підхід, особливо якщо мова йде про дитячі садки, чиї послуги визнані 
обмеженими та не забезпечують перебування дітей протягом робочого дня батьків. Також останнім 
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часом зросла кількість учнів у базовій освіті. За винятком районів, що межують з Прагою та 
великими містами, можливості базових шкіл вважаються достатніми. Тим не менш, МОМС готове 
збільшити потужності на основі демографічних тенденцій. З іншого боку, через демографічний цикл 
кількість учнів у середній освіті зменшується. МОМС висловлює необхідність оптимізувати мережу 
середніх шкіл на основі демографічних прогнозів та, зокрема, вимог ринку праці, щоб підвищити 
рівень зайнятості випускників середньої школи. Водночас потенціал для загальноосвітніх вищих 
середніх шкіл не буде збільшуватися через раніше згадані публічні дебати.

Висновки та рекомендації для України
Чеський досвід переходу системи освіти з централізовано планової та керованої комуністичним 

режимом до дуже децентралізованої, заснованої на ліберальній демократії, може надати різні 
поради та рекомендації для України. Метою цієї частини є мотивація українських лідерів розглянути 
заходи, які допомогли Чехії покращити систему освіти та уникнути помилок, зроблених Чехією. 
Рекомендації були отримані з описаного вище і можуть бути розділені на два рівні:

Рекомендації для центрального/регіонального керівництва: 
1. Децентралізація та делегування обов'язків на нижчий рівень управління (регіони, муніципалітети, 

школи) повинні супроводжуватися проектами, метою яких було б пояснити передбачені зміни та/
або підготувати відповідний персонал.

2. Децентралізована система має підтримуватися мережею інституцій, що сприяють стратегічному 
плануванню в регіональному управлінні. Крім того, ці організації повинні створити систему 
подальшого навчання стратегічного планування керівників, педагогічних та адміністративних 
кадрів.

3. Децентралізована система завжди вимагає більших фінансових ресурсів. Водночас мають бути 
ефективні інструменти (регуляторні, фінансові, стратегічні) для оптимізації та контролю шкільної 
мережі.

4. Відкриття нової місцевої школи потрібно ретельно розглядати в контексті інфраструктури, 
потенційних умов та можливостей для забезпечення якісною освітою. Оптимізація (скорочення 
базових шкіл) часто також неприйнятна як збоку громадськості, так і освітянськими експертами.

5. Заробітна плата вчителів повинні бути на належному рівні. Державні адміністрації повинні 
підвищувати соціальний статус викладачів.

6. Школи, особливо малі з недостатніми можливостями, повинні бути вмотивованими залучати 
фінансуванням для свого розвитку за допомогою проектів. Необхідним є збільшення можливостей 
фінансування великої кількості проектів, особливо тих, що сприяють розвитку школи як місцевого 
культурного центру.

7. Центральний уряд повинен контролювати та надавати фінансову підтримку для забезпечення 
належної інфраструктури та обладнанням для шкіл на місцевому рівні.

8. Роль органів моніторингу та забезпечення якості (як правило, інспектування) повинна бути 
такою, що сприяє освіті з ознаками методологічного нагляду, що прагне до поліпшення і коучингу 
замість того, щоб бути обмежувальною і орієнтуватися на формальні умови.

9. Мережа середніх шкіл повинна бути оптимізована, з огляду на тенденції, економічний розвиток, 
прогнози ринку праці та демографічні прогнози. Вирішальним є підхід на основі компетенцій замість 
надмірного акценту на енциклопедичні знання. Практичне навчання повинно бути безпосередньо 
пов'язане з (місцевими) роботодавцями, які повинні бути мотивовані для участі у місцевій освіті.

10. Вибірковість та «елітарність» у системі освіти на базовому і середньому рівнях школи не 
повинні заохочуватись.

11. Якісна та справедлива освітня система гарантується створенням інклюзивних та гетерогенних 
класів на загальному навчальному шляху, що супроводжується зосередженням на індивідуальний 
розвиток кожного учня. Такої мети можна досягнути з командою професійних вчителів, спеціальних 
педагогів, психологів, консультантів з поведінки та кар'єри, разом з адекватною винагородою 
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та підтримкою професійного директора, який має чітке бачення ситуації.

Рекомендації для місцевого/шкільного керівництва:
1. Сприяння громадському контролю та участі в управлінні школою на місцевому рівні дуже 

важливе. Рекомендовані заходи:
- створення Шкільних Рад з чітким мандатом та правилами;
- оприлюднення річних звітів школи;
- включення батьків у діалог про освіту, чітке пояснення запланованих змін та заохочення 

«партиципативної / відкритої школи».
2. Школи повинні бути мотивованими виступати в ролі місцевих соціальних, культурних та 

освітніх центрів через організацію і проведення різних подій. Бажано створити освічену спільноту 
та партнерські відносини з місцевими підприємцями або неурядовими організаціями.

3. Директори повинні взяти на себе роль педагогічних лідерів з можливостями стратегічного 
планування, з огляду на поточні тенденції в освіті.

4. Керівники, педагогічні та адміністративні працівники повинні шукати можливості самоосвіти 
в сфері проектного менеджменту.

5. Місцеві лідери та директори повинні створювати сприятливі умови для нових вчителів.
6. Місцеві лідери повинні сприяти забезпеченні якісної матеріально-технічної бази у школах. 
7. Органи місцевого самоврядування повинні співпрацювати для комплексної оцінки шкіл на 

їхній території.
8. Місцеві органи влади та школи повинні разом сформулювати вимоги щодо регіонального та 

центрального управління.
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ДОСВІД УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ 
УГОРЩИНИ 5 

5.1 Законодавча база та управління системою освіти Угорщини 

Основні зміни в угорській системі освіти відбулися у відповідь на зростаючу нерівність на всіх 
рівнях освіти, визначену міжнародними показниками. Незважаючи на зусилля щодо модернізації, 
такі основні структурні характеристики як високий рівень децентралізації, встановленої Законом 
«Про державну освіту» від 1993 року,  виявилися перешкодою на шляху до забезпечення рівності. 

Головна проблема полягала в тому, що муніципалітетам доводилося підтримувати школи, для яких 
фінансування з центрального бюджету було недостатнім. Разом з тим багато малих муніципалітетів 
не могли дофінансовувати відповідну частку за рахунок своїх ресурсів. 

Нерівність зростала, а оплата праці вчителів стала неконкурентоспроможною порівняно з 
можливими доходами інших професій. Закон «Про державну освіту» від 2011 року заклав основу 
для централізованої системи державної освіти. Три основні елементи нового закону стосуються 
організацію та фінансування освіти; нову систему винагород та кар'єрних можливостей для вчителів; 
систему контролю якості у формі мережі шкільних інспекторів, обраних з числа викладачів, які 
працюють у школах.

 
Демографічний контекст та система освіти
Через низький рівень народжуваності у період від 1990 до 2014 року кількість дітей, які пішли в 

початкову школу зменшилася на 23 %. Кількість відповідних вікових груп, що вказують на майбутні 
потреби дошкільної, молодшої та середньої освіти змінюється відповідно. 

Проте на потреби середньої та вищої освіти впливають не лише демографічні зміни, а й соціальні 
очікування щодо рівня підготовки та вимог ринку праці. Протягом 1990-х років та першого 
десятиріччя 2000-х років зростає попит на середню та вищу освіту через зміни вимог ринку праці. 
Ця тенденція досягнула піку в 2010 році, коли 97 відсотків 17-річних студентів продовжували 
здобувати освіту через денну форму навчання. Частково це пов'язано з тим, що вік обов'язкового 
відвідування школи було підвищено від 16 до 18 років. Проте до 2014 року рівень відвідування впав 
до рівня 2001 року (81 %), після чого випускний обов'язковий шкільний вік знизився знову до 16 
років.

Загальна інформація про систему освіти та освітні установи в Угорщині
Дошкільна освіта надається дитячими садочками для дітей віком від 3 до 6 років. У 6-річному 

віці діти вступають до 8-річної початкової загальноосвітньої школи (загальної середньої школи). 
Початкова (загальна) школа складається з первинного або 1 рівня (1-4 класи) та нижчого середнього 
або 2 рівня (5-8 класи) згідно ISCED (Міжнародна стандартна класифікація освіти). 

Для дітей, які не можуть бути інтегровані в основні програми через особливі  обмеження, доступні 
спеціальні освітні програми, а для дітей із деякими видами інвалідності – спеціальні навчальні 
заклади. 

Після закінчення базової освіти в початковій (загальній) школі учні можуть обирати між трьома 
основними типами вищої середньої освіти:

- Середня загальноосвітня школа (гімназія) готує до випуску із середньої школи. 
- Професійна загальноосвітня школа готує до закінчення середньої школи, а також для 

післядипломної не вищої професійної освіти, що веде до отримання професійної кваліфікації 4 
рівня згідно ISCED (Міжнародна стандартна класифікація освіти). 

- Професійна школа готує до отримання професійної кваліфікації (3 рівня ISCED), але не 
для подальшої освіти. На середньому рівні спеціальні професійні школи пропонують програми, 
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орієнтовані на ринок праці для тих, хто не може бути інтегрований в основні програми вищої 
середньої школи. 

Після закінчення вищої середньої школи значна частина учнів продовжує навчання у вищих 
навчальних закладах або в післядипломній професійній освіті. 

5.2 Фінансування системи освіти 

Центральний бюджет є основним джерелом фінансування всіх рівнів освіти. На різних рівнях 
освіти ці кошти перераховуються інституціям різними способами. 

Муніципалітети несуть відповідальність за організацію дошкільної освіти. Кошти із центрального 
бюджету перераховуються муніципалітетам в залежності від кількості дітей, які досягли віку 
дитячого садка в населеному пункті. Муніципалітети в свою чергу дофінансовують за потреби 
функціонування дошкільної освіти громади з місцевих ресурсів. 

До 2013 року муніципалітети несли повну відповідальність за фінансування початкової та 
середньої освіти. Кошти із центрального бюджету перераховувалися муніципалітетам на одну 
особу населення як одноразова субсидія. Бюджетне планування та організація освіти належали до 
компетенції муніципалітетів, які доповнювали надходження із центральних фондів зі своїх місцевих 
ресурсів. Це, однак, створило великі нерівності в умовах шкільного навчання між регіонами, між 
великими та малими, «багатими» та «бідними» населеними пунктами. 

Тому у 2013 році освітній уряд перейняв обов'язки муніципалітетів щодо шкільної освіти та 
централізував державну освіту. Станом на 2013 рік державні кошти були переведені в єдиний 
державний орган утримання шкіл – Центр утримання шкіл Клебелсберг. 198 районних відділень 
Центру стали місцевими підрозділами утримання шкіл, які відповідають за організацію державної 
освіти на початковому та середньому рівнях та працюють як місцеві шкільні органи державних 
шкіл у плануванні бюджету та укладанні угод із вчителями. Разом з тим після 2013 року витрати 
на утримання шкільних будівель залишалися відповідальністю населених пунктів, за винятком 
невеликих населених пунктів, які не мають фінансової спроможності утримувати приміщення шкіл. 

Для більшості шкіл, які фінансувалися з двох джерел (державних та місцевих органів влади), 
ситуація виявилася некерованою. У 2016 році уряд вирішив реорганізувати надцентралізовану 
систему. Було ухвалено рішення скоротити кількість органів обслуговування шкіл та зробити їх 
незалежними бюджетними установами. Водночас ці нові місцеві шкільні органи взяли на себе всі 
зобов'язання щодо організації шкільної системи в межах свого округу, планування бюджету та 
утримання шкіл. Керівники шкіл отримали більшу автономію у питаннях управління кадровими 
ресурсами.

Церкви та релігійні конфесії також мають можливість надавати освітні послуги за двосторонніми 
урядовими угодами. Договір дає їм право на таке ж фінансування, що й державним установам. Крім 
того, церкви та конфесії отримують кошти безпосередньо і можуть їх використовувати автономно. 

Інші приватні організації, що підтримують навчальні заклади, отримують державні кошти за 
контрактом з Міністерством. На відміну від конфесійних установ, вони також можуть стягувати 
плату за навчання. 

Вищі навчальні заклади фінансуються безпосередньо Міністерством людських ресурсів. 
Формула фінансування визначається на основі конкретних послуг вишів та коледжів, а кошти з 
центрального бюджету перераховуються безпосередньо до вищих навчальних закладів. Навчання 
у вищих навчальних закладах є платним. Плата за навчання здійснюється державою для студентів, 
які погоджуються з умовами договорів про можливе погашення витрат шляхом зобов'язання 
відпрацювати їх в Угорщині протягом періоду, еквівалентному кількості навчальних років. 

Школи та вищі навчальні заклади можуть отримувати доходи від послуг, не пов’язаних з освітою 
(наприклад, від орендної плати або дослідження). Фінансова підтримка або підтримка приватних 
компаній, фондів в натуральній формі (наприклад, пожертвуване обладнання або професійне 
навчання учнів), а також фінансування з фондів розвитку ЄС можуть доповнювати кошти з 
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центрального бюджету. Однак ці додаткові кошти є незначними порівняно з коштами державного 
за винятком приватних установ.

Тенденції державного фінансування освіти
Загальні державні витрати на освіту почали номінально знижуватися в 2011 році. За цінами 2013 

року загальні державні витрати на освіту всіх рівнів становили не більше 66% від витрат на освіту 
в 2005 році. Зважаючи на зменшення кількості учнів та студентів у цьому періоді, сьогодні все ще 
спостерігається зменшення на 10%. Економічна криза вплинула на освітній бюджет як в Угорщині, 
так і в багатьох інших країнах. Однак фрагментована система освіти в Угорщині виявилася менш 
стійкою до загальних бюджетних обмежень ніж в інших країнах регіону. Інвестиції в освіту 
скоротилися швидше, ніж ВВП: між 2005 та 2013 роками державні інвестиції в освіту скоротилися 
з 5,3% до 3,9% ВВП. Загальні державні витрати на освіту в Угорщині у відсотках від загальних 
державних витрат на всі послуги були одними з найнижчих серед країн Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Об’єднання шкільних закладів
У 1990 році згідно Закону LXV «Про органи місцевого самоврядування» школи були передані 

у власність муніципалітетів, і водночас надавав відповідальність за утримання шкіл та надання 
освітніх послуг. Державні кошти направлялися муніципалітетам, враховуючи кількість дітей та 
учнів. Проте між 1990 та 2014 роками чисельність дітей шкільного віку (6-18 років) зменшилася на 
35%. 

Як наслідок, муніципалітети, особливо менші, були змушені об’єднувати школи. Існували два 
типи злиття закладів освіти. 

Першим типом є злиття різних видів шкільних закладів в одну комбіновану школу. Типовими 
подібними об’єднаннями були школи з професійно-технічними та середніми професійними 
навчальними програмами, а також середні школи з загальноосвітніми та середніми професійними 
програмами. Але існували навчальні заклади, які пропонували освіту з дитячого садка до вищої 
середньої освіти. Останні були розділені, оскільки дитячі садочки та базові школи стали залежними 
від різних утримуючих органів. Закон «Про державну освіту» від 2011 р. започаткував зворотну 
тенденцію. Хоча освіта в дитячому садочку залишалася компетенцією муніципалітетів, основна 
освіта та середня загальноосвітня освіта були організовані на рівні району центральною агенцією з 
утримання шкіл (Центр утримання шкіл Клебелсберг) Міністерства людських ресурсів. Професійна 
освіта була організована на рівні округу. Починаючи від 2015 року до Міністерства, відповідального 
за економіку та трудові відносини, перейшли функції утримання професійних та професійно-
технічних навчальних закладів.

Другий тип об’єднання став домінуючим у першому десятилітті нового тисячоліття. Кілька закладів 
одного типу були об'єднані в одну адміністративну одиницю з кількома шкільними майданчиками. 
Це давало можливість зменшити кількості установ, тоді як кількість шкільних майданчиків, де 
пропонувався певний тип програм, не дуже змінився.

5.3 Система освіти в Угорщині, аспекти управління та фінансування

Надавачі освітніх послуг
Держава була ексклюзивним провайдером освіти до 1989 року, за винятком 10 навчальних 

закладів, що утримувалися чотирма визнаними релігійними конфесіями за контрактом з державою. 
Починаючи з 1990 р. утримання навчальних закладів є конституційним правом усіх приватних 
організацій, наприклад, фондів, а надання освіти для всіх є державним зобов'язанням. 

Держава підтримує приватні установи, оскільки вони беруть участь у забезпеченні формальної 
освіти відповідно до законів та правил, що стосуються освіти. Участь приватного сектора в дошкільній 
та початковій освіті порівняно низька. Близько 9% учнів дитячих садків та 15 відсотків школярів 
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відвідують конфесійні або інші приватні установи. Приватні освітні провайдери найбільш активні 
на вищому середньому рівні: церкви та конфесії підтримують переважно середню загальноосвітню 
школу, тоді як інші приватні провайдери мають більшу частку в професійній освіті. 

Близько 10% студентів вищих навчальних закладів відвідують приватні вищі навчальні заклади. 
Найбільшим державним утримуючим органом є держава, представлена Центром утримання шкіл 
Клебелсберг, який забезпечує 85% студентів базової школи та 70-80% студентів вищої середньої 
освіти. Більше 90% вихованців дитячих садків отримують освітні послуги від муніципалітетів.

Система та фінансування дошкільної освіти
Організація послуг дошкільної освіти є обов'язком муніципалітетів. Церкви та конфесії, а також 

інші приватні організації беруть участь у наданні послуг дошкільної освіти. 
Дошкільне навчання та догляд дітей проводяться в різних типах закладів для різних вікових груп 

від 0 до 7 років. Ясла пропонують професійний догляд і годування з деякими елементами освіти для 
дітей віком від 20 тижнів до 3-х років. Цей заклад є частиною соціального забезпечення дитини та 
контролюється Державним секретаріатом, відповідальним за охорону здоров'я та соціальні питання 
при Міністерстві людських ресурсів. 

Дитячий сад забезпечує дошкільну освіту та повний догляд дітей віком від 3 до 6 років. Дошкільна 
освіта є частиною державної системи освіти, що перебуває у компетенції Державного секретаріату 
освіти при Міністерстві людських ресурсів. Від 2015 року дошкільна освіта є обов'язковою з 3-х 
років. Дошкільна освіта та догляд є безкоштовними в державних установах. Батьки платять тільки 
за харчування вихованця, якщо їхній дохід перевищує певний рівень. Близько третини дітей 
отримують безкоштовне харчування в дитячому садку. 

Домашній денний догляд може здійснюватися в зареєстрованих денних закладах, які відповідають 
стандартам інфраструктури та людських ресурсів. Ці заклади допомагають скоротити дефіцит місць 
у яслах або дитячих садках, а також для школярів у позаурочній системі. Домашній денний догляд 
забезпечує нагляд, харчування та активності для дітей, які живуть у сім'ях. Це тип денного догляду 
за дитиною, який не виконує функцій централізованого забезпечення. 

Діти з особливими освітніми потребами забезпечуються раннім доглядом або спеціальними 
навчальними закладами дитячих садочків у залежності від їхніх особливих потреб. Також вони 
мають доступ до певних послуг раннього розвитку. Ці послуги організовані на рівні округів. 

Громадські та приватні постачальники одержують кошти з центрального бюджету, виділеного на 
дошкільну освіту. Кошти на навчання дітей раннього віку розподіляються в центральному бюджеті 
на особу населення і перераховуються муніципалітетам в залежності від кількості дітей відповідної 
вікової категорії у населеному пункті. 

Що стосується державних установ, то кошти з центрального бюджету доповнюються власними 
надходженнями місцевих органів влади. Для дітей із малозабезпечених сімей призначена додаткова 
підтримка: безкоштовне харчування або знижена ціна на харчування та доступ до освітніх послуг. 
Ці фактори створюють великі відмінності між фондами, доступними для установ, попри те, що 
перерахування з центрального бюджету включає додаткову підтримку трьом цільовим групам: 
дітям зі спеціальними освітніми потребами (СОП), дітям з неблагополучних сімей (HС) та дітям з 
багаточисленими життєвими труднощами (БЖТ).

Дошкільна освіта в дитячому садочку базується на плані заходів, спрямованих на розвиток 
соціальних і комунікативних навичок, навичок самоуправління та співпраці, а також фізичних 
та мистецьких навичок. Основні принципи та стандарти освіти для дитячого садка викладені в 
документі, що називається Національним рамковим планом для дитячого садка, розробленим 
Державним секретаріатом публічної освіти. В рамках цієї системи вчителі дитячих садочків 
розробляють власний план дій у повній самостійності. 

Усі державні дитячі садочки надають дошкільну освіту, харчування і денний догляд, тоді як 
приватні заклади зазвичай пропонують лише дошкільну освіту. Понад 90% учнів державних установ 
залишаються на обід і користуються денним доглядом. Громадські установи не стягують плату за 



95

виховання в дитячому садочку, проте харчування оплачується. Діти, батьки яких відповідають 
критеріямсоціального забезпечення, сплачують знижену ціну або отримують безкоштовне 
харчування. У 2013 році близько третини дітей отримували безкоштовне харчування. 

Залежно від кількості дітей та/або правил дитячого садочка, діти можуть бути згруповані за віком 
або організовані в групи змішаного віку. Сьогодні близько 60% груп у дитячих садочках є змішаними. 
Середній розмір групи становить близько 22 осіб, що є відносно високим. У кожній групі є два 
викладачі зі спільним графіком роботи та помічник для догляду за дітьми, який допомагає дітям з 
їхніми індивідуальними потребами. 

Діти віком до 3 років можуть відвідувати ясла. Ці установи виховують дітей від 6 місяців до 
віку вступу до дитячого садка. Хоча вони не розглядаються як навчальні заклади, вони сприяють 
розвитку мовлення, фізичному та соціальному розвитку, особливо дітей із сімей з низьким соціально-
економічним статусом. Відповідно до ініціатив політик ЄС, цей сектор освіти для раннього віку 
розвивається. У рамках сімейної політики уряду вживаються значні зусилля для створення нових 
місць та розширення мережі дитячих садків. Кількість установ та місць зростає, незважаючи на 
бідну базу. 

Домашній денний догляд за дітьми – це відповідь на дефіцит навчальних закладів для дітей 
раннього віку.

Система та фінансування основної базової освіти
Обов'язкове навчання починається у віці 6 років і триває до кінця навчання, яке учень завершує 

в 16 років. Основна освіта складається з початкової та нижчої середньої освіти. Базову освіту 
пропонують у 8 класах початкових (загальних) шкіл, які складаються з основного або 1 рівня ISCED 
(класи 1-4) та нижчої середньої школи або 2 рівня ISCED (5-8 класи). 

Учні зі спеціальними освітніми потребами переважно інтегровані в школи, де вони мають доступ 
до спеціалістів. Крім того, мережа спеціальних шкіл функціонує паралельно із загальноосвітніми 
навчальними закладами для дітей з особливими формами та важкими або множинними 
порушеннями. 

У 2013 році державні школи, які до цього часу були на утриманні муніципалітетів, передали у 
відповідальність державного агентства, створеного для організації державної освіти на рівні районів. 
Агенція має 198 окружних підрозділів, кожен з яких відповідає за організацію базової та середньої 
освіти, а також освітні консультаційні послуги та підтримку в окрузі. Ці оперативні підрозділи 
є місцевими шкільними органами для державних шкіл, які мають компетенцію у плануванні 
бюджету, відкривають або закривають школи та шкільні майданчики у відповідь на демографічні 
зміни, розміщують дітей у спеціальних освітніх класах. Вони мають компетенцію щодо найму та 
звільнення вчителів, затвердження плану роботи школи та місцевого навчального плану.

Державні школи, заробітна плата та навчальний матеріал персоналу фінансуються безпосередньо 
з центрального бюджету. Інші витрати на технічне обслуговування та утримання несуть 
муніципалітети. У 2013 році цей внесок становив 11% від загальних витрат. У рамках проектів з 
розвитку освіти, спрямованих на конкретні групи, деякі школи отримують гранти ЄС. Вартість цієї 
підтримки склала 1,8% від загального обсягу інвестицій у базову освіту в 2013 році. 

Держава фінансує школи встановлених релігій та конфесій так само, як і державні школи. Ці 
школи не мають права стягувати плату за основні послуги. Однак утримувач може зробити свій 
внесок у фінансування школи. Інші приватні утримувачі отримують кошти на оплату праці вчителів 
з центрального бюджету. Вони також можуть стягувати плату. У той час як державні установи та 
школи, що підтримуються церквами та конфесіями, майже повністю фінансуються з державних 
джерел, держава покриває менше 50% витрат приватних установ.

Перехід до вищої середньої школи
Учні переходять до наступного класу, якщо вони досягають пропускної оцінки в усіх предметах. 

Незадовільна оцінка може бути виправлена під час іспиту до початку наступного навчального року. 
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Учень, у якого незадовільна оцінка з 3-х або більше предметів, залишається на другий рік. 
Повторний навчальний рік часто є результатом прогулів. Починаючи від 2012 року, необґрунтована 
відсутность учня на понад 50 уроках є підставою для того, щоб місцева влада призупинила виплату 
соціального забезпечення. Потім гроші використовуються державним органом опіки для потреб 
учня. 

Після закінчення базової освіти учні продовжують навчання в одній із трьох основних типів 
програм вищої середньої освіти. У 2013 році майже 40% студентів продовжували навчання у 
середній загальноосвітній школі, 36% - обрали середню професійну програму та 22% продовжили 
програму професійно-технічної освіти. Близько 2% студентів навчалися в спеціальних професійних 
училищах.

Система, управління та фінансування середньої школи
Після закінчення базової освіти, що включає початкову та нижчу середню освіту, учні переходять 

до вищої середньої освіти. Доступні три основні типи навчальних програм вищої середньої школи. 
Загальноосвітня середня школа (gimnázium) – це 4-річна програма викладання загальних 

предметів, основна функція якої полягає у підготовці до головного підсумкового екзамену середньої 
школи (атестат зрілості). Деякі середні загальноосвітні школи пропонують 8- або 6-річні програми, 
а також охоплюють відповідно 5-12 та 7-12 класів. 

Середні професійно-технічні училища викладають загальноосвітні та предпрофесійні предмети 
у навчальному напрямку та готують до головного підсумкового екзамену середньої школи від 9 до 
12 класу (атестат зрілості). Учні, які закінчили вищу середню освіту у професійній загальноосвітній 
школі, можуть вступати до вищих навчальних закладів за умови, що вони отримують атестат 
зрілості. Але вони також можуть продовжувати професійне навчання у вищій середній школі для 
отримання професійної кваліфікації 4 рівня ISCED. В кінці післядипломної професійної підготовки 
студенти проходять кваліфікаційний іспит. 

Професійні навчальні заклади готуються до отримання професійної кваліфікації рівня 3 ISCED, 
але не до атестату зрілості. Ці програми містять в основному професійні курси та готують до 
професійно-кваліфікаційного іспиту наприкінці 11 класу. Для студентів з особливими освітніми 
потребами, які не можуть бути інтегровані в будь-який з основних типів середніх загальноосвітніх 
програм, пропонується спеціальна професійна програма, яка готує їх до ринку праці. 

Держава  також є основним провайдером освіти на вищому середньому рівні. Проте конфесії 
та інші приватні організації є найбільш активними постачальниками освіти на цьому рівні. Один 
з 5-ти студентів відвідує церковну середню загальноосвітню школу, а загальна частка приватних 
провайдерів (конфесійних та ін.) складає понад 35%. Загальна частка приватних провайдерів складає 
30% учнів вищої середньої школи, з них майже 10% відвідують конфесійні школи та 20% і більше 
відвідують школи, що обслуговуються іншими приватними постачальниками. 

Державні школи фінансуються безпосередньо з центрального бюджету за допомогою Центру 
утримання шкіл Клебелсберг. Конфесії отримують державні кошти для фінансування освітніх 
послуг за погодженням з урядом. Іншим приватним провайдерам надаються державні кошти на 
оплату праці вчителів як мінімум та на інші витрати на контрактній основі. У 2013 році центральний 
бюджет був основним джерелом фінансування як державних, так і приватних навчальних закладів 
вищої середньої школи. У випадку з державними установами частина цих коштів була передана 
муніципалітетам у формі одноразової субсидії на всі послуги, тоді як у випадку конфесійних 
шкіл церква отримала частину коштів на всі види діяльності. Муніципалітети також сприяли 
фінансуванню навчальних закладів з власних надходжень, але цей внесок становив лише 4% у 
випадку державних установ та менше 1% приватних. 

Плата за навчання є незначним джерелом доходу навіть для приватних установ і становить 5% 
від загального обсягу надходжень. Порівняно з 2005 роком паритет купівельної спроможності 
коштів, отриманих державними установами, скоротився майже на 30% до 2012 року. Коштів ледь 
вистачає для покриття поточних витрат. Капітальні витрати, які становили трохи більше 7% від 
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загального обсягу інвестицій у 2005 році, скоротились до 2,5 відсотків до 2012 року, які в основному 
покривалися за рахунок грантів ЄС. 

Успішність у базовій освіті 
Рівень ключових компетенцій – це довгострокова справа розробників політики в галузі освіти. 

Дослідження PISA поінформувало про необхідність стежити за ефективністю шкіл з огляду на 
основні компетенції, які необхідні у сучасному суспільстві. Від 2005 року щорічне дослідження 
читацької та математичної грамотності надає дані про рівень грамотності всіх учнів 6 класу, 8 та 10 
класів. Національна оцінка основних компетенцій – це повномасштабне дослідження осмисленого 
читання та математичної грамотності, яке організовується наприкінці кожного навчального року у 
кожній угорській школі. Окремі результати тесту та результати за предметами доступні для батьків, 
учнів та школи учня. Тестові показники масштабуються таким чином, що результати 6, 8 та 10 
класів перетворюються на загальну стандартизовану шкалу з 8 рівнів (від 0 до 7). Рівень 3 відповідає 
рівню грамотності, який вважається необхідним для виконання вимог середньої освіти. З року в 
рік, до кінця базової освіти, майже 20% учнів не можуть досягти цього рівня в математиці, а 15% 
в осмисленому читанні. Оскільки 98% учнів, що завершують 8 клас безпосередньо продовжують 
навчання у вищій середній програмі, повторний рік є відносно високим у 9 класі. Студенти, які 
досягають рівня 6 або 7, є надзвичайно успішними. У 2013 році 13,1% 8-класників досягли цього 
рівня досягнень у математиці і 13,7% в осмисленому читанні. 

Про які результати говорить нам дослідженя PISA? Дослідження PISA містять висновки, які 
показують, як освітні політики можуть змінити ефективність базової освіти. Результати сприяли 
змінам в Угорщині, особливо в загальному підході до викладання основних навичок читання. 
Як результат, до 2009 року частка людей із низьким рівнем успішності дещо зменшилася. Проте 
ці інновації були недостатніми, щоб змінити загальну тенденцію погіршення фрагментарної та 
недофінансованої системи базової освіти, яка посилювалась несприятливими наслідками високої 
вибірковості. Реформи в сфері освіти, які були запроваджені 2011 року законами про державну 
освіту, професійну освіту та вищу освіту, були спрямовані на підвищення ефективності школи 
та боротьбу з нерівністю. Тому було розроблено заходи втручання, такі як створення шкільної 
інспекції, обов'язкова дошкільна освіта та нова модель кар'єри для викладачів.

Система, фінансування та управління професійної освіти
Професійна кваліфікація описана в Національному реєстрі кваліфікацій професійної освіти. 

Кожна кваліфікація визначається рівнем, вимогами до вступу, тривалістю навчання, сферою 
навчання та можливістю підготовки до іспиту в неформальній освіті. Екзаменаційні навчальні 
плани та методи публікуються на веб-сайті Національного органу професійної освіти та освіти 
дорослих, відповідального за розробку іспитів. За винятком кількох базових кваліфікаційних рівнів 
(рівень 2 кваліфікації ISCED), більшість кваліфікацій мають рівні 3 ISCED або 4 ISCED. Вищий 
професійний кваліфікаційний рівень 5 ISCED (перевіряється Угорським комітетом з акредитації) 
можна отримати лише у вищих навчальних закладах, відповідно до Закону про вищу освіту 2011 
року. 

Професійно-технічні школи готують до професійної кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем 3 ISCED. Тривалість програми становить три роки (9-11 клас), вимога вступу – успішне 
закінчення базової освіти. Програма охоплює приблизно рік загальної освіти та два роки професійного 
навчання. Середні професійні училища готують до іспиту на атестат зрілості протягом 4-річної 
програми (9-12 класи). Екзамени є однаковими для учнів середніх загальноосвітніх та середніх 
професійних закладів, за винятком того, що один з обраних обов'язкових предметів повинен бути 
професійним предметом, що відповідає галузі навчання. Винятково професійні курси 13/4 класу 
готують до кваліфікаційного іспиту. Випускники середніх загальноосвітніх навчальних програм 
можуть також вступати на ці програми після закінчення середньої школи, але для них тривалість 
курсу буде на один рік більша, ніж для учнів середньої професійної школи. 
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Установи та організація практичного навчання 
Вища середня професійна освіта та професійно-технічне навчання є частиною загальної системи 

освіти. Державні школи зазвичай пропонують програми від 9 до 12/14 класів, вони є закладами 
початкової професійної освіти. Проте існує багато приватних установ, які спеціалізуються виключно 
на професійній освіті на різних рівнях. Близько 45% шкіл, де пропонуються середній або професійно-
технічний рівень навчання, підтримуються або конфесіями, або іншими приватними організаціями. 
Школи, що надають спеціальну професійну освіту, переважно підтримуються державою. 

Практичне навчання організовано різними способами. Подвійна система професійної освіти з 
великим акцентом на практичному навчанні для реального ринку праці традиційно переважає у 
системі професійної освіти Угорщини. Однак на початку 90-х років в ході приватизації більшості 
державних організацій, більшість місць для навчання зникли, і велику частину навчання потрібно 
було організовувати у власних майстернях шкіл. Були докладені значні зусилля для відновлення 
подвійної системи у співпраці з великими фірмами. Проте технологічний розвиток змінив умови 
для професійно-технічної освіти, а кількість та рівень підготовки викладачів, необхідних для ринку 
праці не такі як 30 років тому. Розвиток подвійної системи професійного навчання для 21-го століття 
потребує стійких зусиль з боку уряду праці та системи професійно-технічної освіти. 

Діяльність та кваліфікація педагогів
Від 2009 до 2013 року загальна кількість вчителів скоротилася на 1638, або менше ніж на 1%, тоді 

як кількість студентів зменшилася на 13 відсотків. Це показує, що в системі освіти існує проблема 
адаптації. Хоча водночас у деяких сферах існує також дефіцит учителів: у 2013 році державній 
шкільній системі не вистачало більше 2000 вчителів, переважно іноземних мов, природничих наук 
та математики. На рівні дитячих садочків кількість вчителів фактично зросла. На рівні базової 
освіти кількість викладачів не змінилася. На вищому середньому рівні відбулося зменшення, але 
менше, ніж очікувалося. 

Із загального числа педагогічних працівників 17% працюють у дошкільній освіті, 40% працюють у 
базовій освіті, 25% працюють у вищій середній освіті та 10% працюють у вищих навчальних закладах. 
Близько 9% вчителів мають інші завдання. Це включає в себе роботу з освітнього консультування та 
підтримки, викладання базової музичної та художньої освіти, роботу вчителя у школах-інтернатах 
та під час навчання вдома. Часткова зайнятість практично відсутня на рівні дитячого садочка та на 
початковому рівні, але вона є значною на рівні нижчої середньої освіти та значно вищою у вищій 
середній освіті, особливо у професійній освіті та у вищих навчальних закладах.

 Оплата праці педагогів
Середній рівень валової заробітної плати вчителів становив 56% від інших професій з подібною 

кваліфікацією у 2009 році і лише 50,4% у 2013 році. Різниця була дещо меншою для вчителів зі ступенем 
коледжу або бакалавра, ніж для вчителів зі ступенем магістра або іншим університетським ступенем. 
Різниця у початкових зарплатах була невтішною для молодих випускників. Освітня влада розробила 
нову систему винагороди та кар'єрну модель, щоб зробити кар’єру викладачів більш привабливою. 
Реалізація нововведень розпочалась у 2013 році з підвищення заробітної плати приблизно на 30% 
від мінімальної заробітної плати на будь-якому рівні. До вересня 2017 року щорічно здійснювалося 
ще 5% підвищення заробітної плати. Нова модель кар'єри вчителів відрізняє статуси викладачів-
стажерів (перші 2 роки роботи), тих, які мають статус I та II ступенів. Останні можуть бути 
досягнуті завдяки підвишенню кваліфікації після мінімум 6-річного досвіду. Крім цих категорій, 
модель кар'єри визначає майстра-педагога та інноваційну категорію викладачів. Ті, хто подає заяву 
на такий статус, повинні відповідати певним критеріям та підтвердити свій рівень у подальшій 
кваліфікаційній процедурі. Вони також повинні виконувати менторські та консультативні послуги 
в рамках своїх обов'язків. Кар'єрна модель є частиною розробленої системи забезпечення якості. 
Очікується, що ці нові впровадження поліпшать якість навчання та престиж професії вчителя.
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Навчання педагогів
Викладачі початкової освіти навчаються за курсами, які тривають 8 семестрів та отримують 

ступінь бакалавра. Викладач первинних класів навчається викладати всі предмети з 1-го до 4-го класу 
освіти мають право на навчання дітей з особливими освітніми потребами, а також спеціалізуються 
на одній з форм неповносправності. Викладачі нижчої початкової середньої освіти спеціалізуються 
на одному або двох предметах. Близько 90% викладачів базової освіти мають ступінь бакалавра 
(коледж). Близько 8% вчителів мають вищу освіту. 

У роки переходу на систему бакалавр-магістр у вищій освіті, структура підготовки вчителів була 
змінена на дворівневу систему. Згідно з цим, майбутнім вчителям доводилося здобувати диплом 
бакалавра або ступінь бакалавра наук за своїм предметом, а навчання педагогіці і методології 
предмета пропонувалися лише на рівні магістра. Ця система не дала достатньої кількості вчителів, 
щоб замінити учителів, які виходили на пенсію, і уряд вирішив відновити стару систему паралельного 
навчання з предмета та педагогіки. У базовій освіті переважає повна зайнятість. На початковому рівні 
у 2013 році 9 з 10 вчителів були постійними штатними працівниками, а на нижчому середньому рівні 
частка штатних працівників була дещо нижчою. Викладачі за тимчасовим контрактом не досягають 
1,5% у 1-4 класах, але їх відсоток значно вищий у 5-8 класах: у 2013 році – 13,9%. Ці показники є 
ознакою нестачі вчителів, особливо таких предметів, як природничі науки, математика та іноземні 
мови. 

5.4  Кращі практики та місцеві ініціативи у сфері освіти Угорщини

Впевнений старт 
«Впевнений старт» – це ініціатива на місцевому рівні, започаткована урядом Великобританії у 

1998 р. на основі аналогічної програми «Головний старт» в США, основною метою якої є надання 
дітям найкращого можливого початку в житті шляхом вдосконалення системи догляду за дітьми, 
охорони здоров'я та підтримки сім'ї з акцентом на програми допомоги малозабезпеченим і розвиток 
громади. Програма «Впевнений старт» була представлена в Угорщині неурядовими організаціями 
на початку 90-х років за фінансової підтримки Фонду Сороса та іншого американського фонду.

На сьогодні в Угорщині діє понад 110 дитячих центрів «Впевнений старт». Від 1 січня 2013 року 
програма «Впевнений старт» стала частиною Угорського Закону «Про захист дітей» як основного 
компоненту базових послуг з догляду за дітьми.

Програма «Впевнений старт» надає допомогу дітям, які живуть у бідності для отримання 
підтримки в перші роки, щоб допомогти їм досягти здатності розвиватися та підготуватися до 
успішної шкільної освіти. Дитячий центр «Впевнений старт» надає підтримку та пропонує програми 
для сімей, які виховують дітей віком від 0 до 3 років і живуть у бідних населених пунктах, мають 
обмежений доступ або не мають доступу взагалі до якісних послуг.

Програма «Впевнений старт» надає послуги підтримки батьків з дітьми віком до чотирьох років, 
які живуть у бідних регіонах на Північному Сході та Південному Заході Угорщини. Програма може 
допомогти батькам від моменту вагітності допоки дитина не піде в школу. З постійною підтримкою 
програми «Впевнений старт» дитина може добре навчатися в школі та удосконалюватися вдома.

Проекти «Впевнений старт» мають різні програми для батьків та дітей віком до чотирьох років. 
Проект може підтримувати:

- навички навчання дитини;
- здоров'я та добробут;
- соціальний та емоційний розвиток дитини.
«Впевнений старт» доповнює роботу місцевих служб і дає молодим сім'ям поради про те, куди йти 

та з ким говорити, якщо вони мають спеціалізовані потреби чи проблеми.
Проекти в рамках програми «Впевнений старт» мають забезпечити:
- домашня підтримка для сімей, які могли б скористатися програмою Sure Start; 
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-        підтримка сімей та батьків; 
- охорона здоров'я та консультації місцевих медичних працівників, включаючи акушерство; 
- підтримка належної гри, навчання та догляду для дітей як вдома, так і в групах разом з 

іншими дітьми; 
- підтримка логопеда, мови та спілкування;
- підтримка всіх дітей у громаді та визначення їхніх різних потреб.
Програма «Впевнений старт» може запропонувати інші послуги, зокрема:
- допологова допомога та консультації; 
- постнатальна підтримка, включаючи грудне вигодовування; 
- заняття для малюків та маленьких дітей, такі як дитячий масаж, дитяча йога та ігрові заняття;
- програми для батьків, такі як курси виховання дітей, харчування, виховання, батьківські 

групи та підтримка сімей національних меншин; 
- підтримка акушерок, мовних та лінгвістичних терапевтів.
Кожен проект «Впевнений старт» співпрацює з батьками, установами та громадськими 

організаціями в регіоні для розробки та надання послуг, необхідних для місцевого населення.

Програма  «Танода» – позашкільні навчальні заклади 
 «Танода» – це комплексна програма позашкільної освіти та ефективний інструмент соціальної 

інтеграції дітей з неблагополучних сімей. Програма «Танода» – це комплексна програма, яка 
допомагає збільшити шанси соціальної інтеграції для малозабезпечених дітей (особливо 
представників ромської національності), а також прагне до реалізації рівних можливостей в освіті 
та в повсякденному житті. Програма спрямована на допомогу учням з різними проблемами бути 
більш успішними в школі, продовжувати навчання та підвищувати свої шанси на ринку праці та в 
соціальній інтеграції. Вона спрямована на індивідуальний розвиток особистості кожного учасника 
за допомогою різних методів, вільного часу та освітньої діяльності.

«Танода» забезпечує безпечне та імпульсивне середовище для дітей з неблагополучних сімей, щоб 
компенсувати відсутність соціалізації та запобігти відставанню в школі. Програма базується на 
індивідуальних потребах та альтернативних, неформальних елементах емпіричної освіти. «Танода» 
організована громадськими асоціаціями як низка ініціатив – залучення волонтерської роботи, 
налагодження зв'язків між людьми в дитячому середовищі та установами. Програма забезпечує 
спільний досвід дитини та батьків і розвиває батьківські компетенції. Вона також містить методи, які 
допомагають навчанню. Програма застосовує ефективні форми розвитку громади. Цей тип школи 
відноситься до учнів як до партнерів, вона залучає учнів до формування та керування графіком на 
основі індивідуальних потреб, групової роботи та проведення вільного часу. 

Сьогодні в Угорщині існує 280 «Танод», які підтримуються переважно приватними ресурсами 
(фондами, неурядовими організаціями) та грантами ЄС.

Місцевий ініціативи Фонду "Реальна перлина" (Igazgyögy) 
Програма «Заняття після школи» була започаткована в 2012 році в селі Толд, населення якого 

складає 300 мешканців. У селі є 35-40 постійних учнів та близько 55-60 осіб малозабезпечених 
ромських дітей, молоді та дорослих. 

«Заняття після школи» проводить кваліфікований викладач за допомогою трьох інших вчителів 
та 10-15 волонтерів. «Заняття після школи» проводяться від понеділка до четверга від 10.00 до 19.00 
години; в п'ятницю з 10.00 до 17.30 години. 

Програма є цілком індивідуальною освітньою системою: у кожного студента є наставник та 
індивідуальний план розвитку. Найважливіші сфери розвитку включають мотивацію до читання, 
осмислене читання, математику та іноземні мови (англійську та німецьку мови). Природні науки 
та історія також розглядаються, але як проекти. За необхідності надається допомога в підготовці 
домашніх завдань та есе, хоча це не є основною  діяльністю.

Є різноманітні вечірні та розважальні заходи: кіноклуб, декоративно-прикладне мистецтво та 
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соціальні заходи. 
У 2013 році представлено програму "Освіта через настільні ігри", яка принесла національне 

визнання через численні статті, лекції, семінари і тренінги. А в 2015 році розпочато Дебатний клуб 
для двох різних вікових груп, метою якого є розвиток належної культури дебатів.

Програма "Заняття після школи" була добровільною ініціативою для занять дітей після школи. Крім 
того, на шкільних канікулах від 5 до 6 тижнів організовуються табори для проведення розважальної 
діяльності та неформального навчання.

Основна музична та художня освіта 
Витоки впровадження музичної грамотності як основної освіти було ідеєю Золтана Кодая. Він 

також запропонував створити школи з музичною програмою та щоденними заняттями співом. 
Його досвід з дорослими хорами навчив його тому, що навіть найменш освічені люди можуть 
навчитися читати музику за допомогою спрощеного методу читання балів, так званого методу соль-
фа. Він запропонував усім угорським дітям стати "музично грамотними" двома способами: їм слід 
вчити читати музику, і вони повинні вивчати свою "музичну рідну мову" з угорського музичного 
фольклору. Кодай та його учні розробили навчальну програму та методологію викладання музичної 
грамотності, яка в усьому світі називається методом Кодая. 

Незважаючи на те, що уроки співу та музики втратили свій престиж та час в основному навчальному 
плані базової освіти, дві установи музичної освіти виявилися стійкими в угорській системі освіти. 

Однією з них є мережа початкових (загальних) шкіл з навчальним планом, в якому багато занять 
із музики. Такі школи доступні у всіх великих містах і сьогодні. Інша – основна система музичної 
та художньої освіти, яка є системою, паралельною базовій освіті. Оскільки вона не інтегрована в 
загальноосвітню освіту, вона відповідає всім критеріям формальної освіти, за винятком отримання 
загальної освітньої кваліфікації. У всіх галузях музичної та художньої освіти є централізовано 
виданий навчальний план із рівнем від 6 до 10 класів, вимоги, які повинні бути виконані для вступу 
до наступного класу, іспит в кінці базового рівня та кваліфікаційний іспит на подальшому рівні 
освіти. 

Закон «Про державну освіту» містить кваліфікаційні вимоги викладачів та установ. Базова 
музична та художня освіта фінансуються державою, але є платною. Студенти платять за навчання 
в основних музичних та художніх установах, як державних, так і приватних. Проте в державних 
установах діти з малозабезпечених та неблагополучних сімей звільняються від оплати за навчання.

Багато шкіл інтегрують основну музичну або художню освіту (або обидві) у свою програму і 
пропонують ці позакласові заняття не тільки для своїх учнів, але й також для учнів інших шкіл. 
Нерідко це дозволяє їм наймати висококваліфікованих викладачів для основних класів. На сьогодні 
713 закладів зареєстровані як установи, які можуть надавати базову музичну або художню освіту, з 
яких 685 надали статистичні дані про свою діяльність у 2013 році. Вони активно працювали на 2768 
шкільних майданчиках та налічували 230 733 студенти. 

Приватні установи базової музичної та художньої освіти отримують державну підтримку на 
основі контракту з Міністерством. Їхня частка в цих освітніх послугах відрізняється за галуззю: 
лише 20 відсотків студентів навчаються музики в приватних інститутах, тоді як понад 70 відсотків 
студентів відвідують приватні танцювальні школи. Музичні класи дуже часто організовуються в 
початкових (загальних) школах, щоб охопити більше учнів. Навіть незалежні приватні установи 
співпрацюють зі школами, щоб забезпечити приміщення для музичних або художніх класів. Проте 
муніципальні музичні школи та незалежні художні школи зазвичай мають свії інституції, де також 
можуть організувати концерти, вистави або виставки, які є частиною місцевого культурного життя. 
У 2013 році в базовій системі музичної та художньої освіти брали участь більше 230 000 студентів.
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ДОСВІД УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ 
СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ6 

6.1 Законодавча база та система освіти Словацької Республіки 

Діяльність дитячих садків, початкових та середніх шкіл у Словаччині регулюється Законом 
№245/2008 про освіту та професійну підготовку із внесеними змінами. Діяльність коледжів 
визначається у відповідності до Закону №131/2002 про вищі навчальні заклади із змінами та 
доповненнями.

Засновниками школи в Словаччині можуть бути: 
- влада (місто, муніципалітет, самоврядний регіон);
- релігійні громади та церква (всі церкви можуть мати свої школи);
- приватна особа, організація.

Шкільна система також включає школи адміністративних органів влади, а саме:
1. поліцейські школи – це середні професійно-технічні училища, їх засновує та здійснює 

управління Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки;
2. школи пожежної охорони – це середні професійно-технічні училища їх засновує та здійснює 

управління Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки;
3. школи для дітей з обмеженими можливостями та учнів із порушеннями здоров'я – спеціальні 

школи:  
- дитячий садок (для дітей із психічними порушеннями - спеціальний дитячий садок)
- початкова школа (для учнів із психічними порушеннями - спеціальна початкова школа)
- вища школа
- практична школа (для учнів із психічними порушеннями)
- професійно-технічне училище (для учнів із психічними порушеннями).

У Словаччині існують також школи, дитячі садки, гімназії, середні професійні училища 
національних меншин відповідно до норм Конституції Словацької Республіки про доступ до освіти 
населення в державі. Такі заклади освіти особливо сконцентровані в прикордонних регіонах, де 
викладають мовою національної меншини (угорська, російська, українська, болгарська, німецька, 
хорватська, ромська тощо). 

Період обов'язкової відвідуваності школи, визначений законодавством про шкільну систему 
в Словаччині, триває десять років. У так званій основній (обов'язковій) школі учні відвідують 
початкові та середні класи. Існують також дитячі садки для дітей віком від 3 до 6 років, початкові 
школи призначені для дітей віком від 6 до 15 років, для старших школярів доступні середні школи та 
гімназії, середні професійні коледжі та університети. Основна школа є обов'язковою у Словаччині. 
Крім того, школи також пропонують можливість відвідувати базові школи мистецтв, де діти можуть 
навчатися на добровільній основі поза регулярними заняттями. У початкових школах діти можуть 
проводити навчальний час у шкільних клубах.

Державна освітня програма
Державна (національна) освітня програма (SEP) – ієрархічно найвища цільова освітня програма, 

обов'язковий документ, що публікується для кожного рівня освіти Міністерством освіти, науки, 
досліджень та спорту Словацької Республіки. 

Вона включає модель загального незалежного оцінювання, рамковий навчальний план. Визначає 
загальні цілі, ключові компетенції учнів та рамки змісту освіти. Це відправна точка для створення 
програми шкільної освіти, в якій ураховуються специфічні місцеві та регіональні умови і потреби.



103

Шкільна освітня програма
Шкільна освітня програма являє собою другий рівень спільної моделі управління освітою. 

Вона надає школам можливість використовувати додаткові уроки, передбачає необов'язкове 
використання факультативних та включає:  

- наукові дисципліни, які розширюють та поглиблюють зміст предметів, включених до 
Національної освітньої програми;

- наукові предмети, які школа вибирає сама та готує власний зміст;
- вибір експериментально перевірених або інноваційних програм для впровадження в 

педагогічну практику.

Освітня політика в Словацької Республіки
Освітня політика є одним із пріоритетів сучасної державної політики. Її основним завданням 

є забезпечення узгодженості і якості освіти та навчання із загальними потребами та потребами 
суспільства й часу. Відсутність якості у цій сфері є шкідливою як для окремих осіб так і для 
держави. Освітня політика – це живий процес, а освіта практично постійно повинна змінюватися. 
Прискорення досягнень науки, техніки і технологій та їхній вплив на життя та прогрес суспільства 
ускладнює досягнення узгодженості між рівнем освіти і наявними потребами ринку праці. Якщо 
різниця між рівнем освіти та наявними соціальними потребами стає непереборною, криза в галузі 
освіти поглиблюється. Такі ситуації, як правило, стосуються освітніх реформ.

Змісту шкільної політики у Словаччині можна розділити на чотири категорії:
а) освітня політика щодо основних функцій школи та освітніх установ - значна її частина присвячена 

змісту освіти, але також включає політику, що стосується встановлення завдань розвитку освіти, 
набору учнів і студентів, їх оцінки від вступу до завершення навчання;

б) освітня політика, що стосується бази, структури та індивідуального управління установами та 
всією системою освіти; 

с) освітня політика щодо створення і розширення педагогічного колективу, що підвищує 
кваліфікацію керування, управління персоналом і менеджменту (кваліфікаційні вимоги, винагорода 
– заробітна плата за працевлаштування випускників шкіл);

г) освітня політика щодо надання та фінансування заробітної плати персоналу, утримання шкіл 
та шкільного обладнання, інвестиції та інші цілі.

Учасники освітньої політики Словацької Республіки
Освітня політика Словацької Республіки включає у себе наступні суб’єкти. 
Міністерство освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки (далі - Міністерство 

освіти) – це орган центральної влади. Роль та місце Міністерства освіти регулюються положеннями 
розділу Закону №1596/2003 щодо державного управління освітою і шкільного самоврядування 
із внесеними змінами і доповненнями. Відповідно до положень Закону №596/2003 до функцій 
Міністерства освіти належать:

• управління діяльністю державних адміністрацій у сфері освіти, розробка концепцій та 
затвердження загальнообов'язкового законодавства і керівних принципів, а також забезпечення 
контролю за їх виконанням; 

• розподіл коштів та фінансування за рахунок державного бюджету капітальних витрат, витрат на 
заробітну плату та діяльність; 

• виконання функцій державної адміністрації другої інстанції у випадках, якщо в першій інстанції 
районна адміністрація не приймає рішення на місцевому рівні. 

Суб’єктами освітньої політики на місцевому рівні є муніципалітети, на регіональному рівні 
– вищі територіальні одиниці. 

У містах та селах Словацька Республіка захищає спільні інтереси з метою подання пропозицій 
компетентним центральним органам державної влади щодо вирішення місцевих питань 
самоврядування, включаючи питання управління школою.
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Муніципалітет у сфері державного управління та самоврядування засновує і ліквідовує початкові 
школи, дитячі садки, шкільні дитячі клуби, центри дозвілля, заклади харчування, мовні школи та 
шкільні гуртожитки. 

Частка місцевих бюджетів у вигляді надходжень з податку на прибуток фізичних осіб забезпечує 
їх фінансування, а саме фінансування дитячих садків, початкових шкіл та закладів освіти.

Окрім цього, муніципалітети виконують наступні функції у сфері управління системою освіти:
- Муніципалітет виконує функцію державної адміністрації з питань, у яких директор школи та 

керівник навчального закладу ухвалюють рішення в першій інстанції. 
- Муніципалітет в усіх школах контролює дотримання загальнообов'язкового законодавства 

в освіті та вихованні, надає організаційні вказівки директорам, надає професійні та консультативні 
послуги у школах.  

- Муніципалітет складає інвестиційний план та фінансовий план щодо коштів, виділених з 
державного бюджету, для початкових шкіл, з яких він є засновником.

- Муніципалітет розподіляє кошти, отримані з податку на доходи фізичних осіб між дитячими 
садками, початковими художніми школами та навчальними закладами у сфері їхньої компетенції, а 
також якщо вони підлягають юрисдикції релігійних організацій, юридичних і фізичних осіб. 

Самоврядні регіони, створені в межах наданої компетенції щодо загальноосвітніх шкіл та в межах 
своєї первинної компетенції, є засновниками художніх шкіл, мовних шкіл та загальноосвітніх шкіл. 
Із їх частки доходів з податку на прибуток фізичних осіб фінансуються мистецькі та освітні заклади 
у сферах їхньої компетенції, а також початкові школи та школи, де навчаються учні віком від 15 
років, засновані фізичними, юридичними особами та релігійними товариствами.

Освітня система Словацької Республіки
Освітня система – сукупність усіх освітніх установ, їх функціонування та засобів (включаючи 

законодавчі), які забезпечують освіту в країні. Освітня система в кожній країні є результатом 
довгострокового розвитку. У Словацькій Республіці вона складається з трьох типів: 

- первинної (в т.ч. першого ступеня від 6 до 10 років і другого ступеня від 10 до 15  років);
- середньої;
- вищої.
Система освіти у Словацькій Республіці включає такі види закладів освіти : 
- дитячий садок;
- початкова школа;
- вища школа;
- училище;
- середня професійна школа;
- консерваторія;
- школи для дітей та учнів з особливими освітніми потребами;
- художня школа;
- мовна школа.
Система освіти включає навчальні заклади, основна увага яких зосереджена на освіті та освітніх 

інтересах. Освітні заклади також поділяються за наступними напрямами:
- освітні (шкільні дитячі клуби, шкільні центри інтересів, центри дозвілля, будинки для молоді 

та школи на природі);
- спеціальні навчальні заклади (навчально-профілактичні заклади);
- консультування (педагогічно-психологічне консультування та установи спеціального 

педагогічного консультування);
- навчання за інтересами (мовна школа, державна школа та стенографічна школа);
- шкільні об'єкти (шкільні їдальні, навчальні центри та шкільні заклади).
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Дитячі садки належать до освітніх та навчальних закладів, які надають освіту дітям у співпраці 
із сімейними закладами відповідно до їх віку та індивідуальних особливостей. Послуги з освіти та 
виховання дітей дошкільного віку надаються відповідно до законодавства з питань дитячих садків та 
спеціальних дитячих садків. Такі заклади можуть забезпечити полуденний, повноденний, тижневий 
або безперервний догляд за дітьми.

Початкові школи забезпечують базову освіту, інтелектуальний, емоційний та сенсорно-моторний 
розвиток учнів у сенсі наукового знання, відповідно до принципів патріотизму, гуманізму та 
демократії. Початкова школа ділиться на два ступені, перший – чотирирічне навчання та другий 
– п'ятирічне. Наприкінці четвертого року учні можуть продовжувати відвідувати вищі класи 
початкової школи або подати заяву на вступ до першого класу восьмирічної середньої школи.

Середні професійні школи забезпечують учнів середньою професійною освітою, повною середньою 
професійною освітою, повною середньою загальною освітою та вищою професійною освіти. Вони 
готують учнів до роботи та діяльності в національній економіці, адміністрації, культурі, мистецтві 
та інших сферах життя (включаючи університетське навчання). Середні школи виховують в учнів 
принципи патріотизму, гуманізму та демократії, а також наукові знання. Вони готують їх до творчої 
роботи та професійної діяльності в окремій професії та забезпечують моральне, естетичне, здоров'я, 
фізичне, екологічне та релігійне/етичне виховання. Середні школи поділяються на такі види:

- гімназія;
- середня професійна школа;
- середня професійна школа / професійне училище;
- асоційована середня школа.

Гімназія є загальноприйнятою, внутрішньо диференційованою школою, яка готує студентів 
переважно до освітнього-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Гімназія має мінімум чотири- та 
максимум восьмирічне навчання. Перший-четвертий рік восьмирічної гімназії також може бути 
введений в початковій школі. Успішне складання випускного екзамену в гімназії завершує повну 
середню освіту.

Загальноосвітня професійна школа готує учнів переважно для виконання професійної діяльності, 
особливо технічної, економічної, педагогічної, у сфері охорони здоров'я, соціальної, правової, 
мистецької та культурної діяльності. Навчання триває чотири роки. Повна середня професійна 
освіта закінчується успішним складанням випускного екзамену. Випускники середньої професійної 
школи можуть продовжити навчання у виші. Консерваторія – це специфічний тип середньої 
професійної школи, який готує учнів до роботи в сферах музики, танцю, драматичних мистецтв, а 
також для навчання у вишах. Консерваторія, як правило, має шість років навчання.

Середнє професійне технічне училище готує студентів у межах дворічного і трирічного навчання, 
а також у межах чотирирічних навчальних програм для робітничих професій та професійної 
діяльності. У чотирирічному навчанні училище готує випускника до виконання певної технічно-
економічної діяльності, що має оперативний характер, забезпечує повну середню професійну 
освіту. Загальноосвітнє професійно-технічне училище надає студентам теоретичне та практичне 
навчання, позашкільну освіту. З метою впорядкування та вдосконалення навчального процесу в 
сфері професійної освіти і раціоналізації мережі загальноосвітніх шкіл від 2001 року згідно змін до 
законодавства почали з'являтися об’єднані середні школи. Ці школи, отримані в результаті злиття 
середніх професійних навчальних закладів і середніх професійних технічних закладів з однаковим 
або схожим змістом освіти. Вони забезпечують навчання в межах професійно-технічних програм 
вторинної підготовки у середніх професійних навчальних закладів і середніх професійних технічних 
закладах.
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Оновлений План дій щодо освіти заснований на вихідних цілях Стратегії, зовнішній оцінці та 
цілях Операційної програми людських ресурсів для програмного періоду 2014-2020 років (далі - 
ОПЛС) та Програми, затвердженої урядом Словацької Республіки на період 2016-2020 рр. У розробку 
цілей, заходів та вимірюваних показників плану дій зробили суттєвий внесок члени тематичної 
робочої групи з освіти громадськості, академічного та неурядового секторів, а також представники 
Міністерства освіти, науки, досліджень та спорту, Міністерства праці, соціальних справ та сім'ї та 

Середні школи організовують додаткову освіту, завдяки якій учні отримують кваліфікацію та 
спеціалізуються на виконанні деяких техніко-економічних видів діяльності. Навчання завершується 
шляхом складання випускних іспитів.

Вищі навчальні заклади є вищими освітніми, науковими та мистецькими установами, які мають 
виняткове право на отримання вищої освіти. Університетська освіта триває 4-6 років, закінчується 
державними випускними іспитами. Випускники університетських навчальних закладів отримують 
такі освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, магістр, інженер, в медичних освітніх установах - 
доктора медичних наук та на ветеринарних факультетах –доктора ветеринарної медицини.

Освіта національних меншин в Словацькій Республіці
Освіта національних меншин забезпечується в дошкільних закладах, початкових школах, середніх 

школах, спеціальних школах та шкільних закладах із мовою викладання національних меншин 
(угорська, українська, російська, німецька та ромська тощо). Одночасно в школах проводиться 
навчання членів ромської спільноти та дітей з соціально незахищених родин.

Офіс куратора відділу національних меншин - повноважний представник, який виконує роль 
підтримки, розвитку та просування прав членів національних меншин, разом з тим, впроваджує 
системні заходи щодо покращення статусу національних меншин. На додаток до таких важливих 
функцій та завдань його діяльність також спрямована на вдосконалення освіти та підготовки членів 
національних меншин.

Освіта для ромських національних меншин 
Відмінності в освіті між населенням та ромськими національними меншинами в більшості 

є тимчасовими, але вони не зменшуються. У віковій групі 1920-1964 років народження рівень 
середньої освіти складає 75% у більшості населення, але у ромів - лише 18%. Понад 18% ромського 
населення мусить здобувати обов'язкову освіту без отримання середньої освіти, тобто без належного 
закінчення початкової школи. Передчасне закінчення навчального шляху властиве близько десятій 
частині населення 16-26-річних ромів.

Причини низьких результатів навчання, перервність у подальшому навчання виникають не 
тільки через низький рівень освіти та несприятливе соціально-економічне становище членів 
ромської спільноти, але також через неадекватну готовність системи освіти реагувати на соціальні 
недоліки, створення інклюзивного навчального середовища, врахування культурної специфіки та 
індивідуальних потреб дітей і учнів. З міжнародних порівняльних опитувань, а також національних 
опитувань, неодноразово було показано, що соціальний рівень учнів значно впливає на їхній 
результат навчання, а також на інший навчальний шлях. Система освіти в Словацькій Республіці 
ще не знайшла ефективного способу зменшення соціально зумовленої нерівності у навчанні учнів.

Покращення доступності освіти на всіх рівнях освіти, вдосконалення навчальної практики 
та методів, збільшення кадрового потенціалу шкіл та професійної компетенції викладачів є 
важливими умовами прямої підтримки учнів з малозабезпечених категорій населення, покращення 
їхніх результатів навчання, розширення можливостей для подальшого навчання та, таким чином, 
професійної діяльності у дорослому житті. Крім підтримуючих та інноваційних заходів в основній 
течії, також необхідно запобігати невиправданому включенню ромських дітей у спеціальні школи 
через їхні соціальні умови та створення умов для їхнього навчання рідною мовою.
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Фінансування системи освіти Словацької Республіки
Фінансування початкових та середніх шкіл базується на нормативному принципі. Школи 

фінансуються за кількістю учнів і персоналу та економічними вимогами навчального процесу 
відповідно до Закону №2.597/2003 про фінансування початкових шкіл, загальноосвітніх шкіл та 
закладів шкільної освіти з внесеними змінами.

Від 1 січня 2013 заклади освіти фінансуються за видами:
-  з коштів бюджету Міністерство освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки 

фінансуються школи, в яких освіта вважається безперервним навчанням для професії;
- з коштів бюджету Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки фінансуються 

школи, в яких освіта вважається безперервним навчанням для професії в підзаконній юрисдикції 
муніципалітету, засновника церкви, приватного засновника та районного відділення на місцевому 
рівні, дитячі садки для дітей з особливими освітніми потребами, створенні районним відділом в 
регіональному центрі, шкільні об'єкти під юрисдикцією районної адміністрації у місці розташування 
регіону.

Дитячі садки, первинні школи мистецтв, мовні школи та шкільні установи, засновані 
муніципалітетами, регіональними органами влади, церквами і приватними засновниками, 
фінансуються за рахунок власних доходів місцевих бюджетів, з яких значна частина доходів є 
від податку на доходи фізичних осіб, яку отримали сільські громади і самоврядний регіон через 
податкові органи відповідно до критеріїв, встановлених Постановою Уряду Словацької Республіки 
№668/2004 про розподіл податку на прибуток від доходів територіального самоврядування з 
внесеними змінами. 

6.2  Кращі місцеві практики у сфері освіти Словацької Республіки 

Село Кеxнец (Кошицькa область) з часів незалежності від 1 грудня 1990 року до сучасності стрімко 
розвивається завдяки його економічному потенціалу. Населення громади зросло більш ніж на 24%.У 
1998 році село нараховувало 636 жителів, на сьогодні тут зареєстровано 1180 жителів. Майже 60% 
населення є населенням працездатного віку, а рівень безробіття тут становить лише близько 8%.

Збалансований розвиток села ґрунтується на комплексному підході та враховує інтереси усіх 
категорій населення: діти та молодь, населення працездатного віку, пенсіонери. Метою є створення 
умов для повноцінного життя для всіх громадян – студентів, підприємців, інвесторів, пенсіонерів, а 
також відвідувачів громади.

Загальне майно громади в 1990 році скаладло 3 мільйони чехословацьких крон (чехословацькі 
коруни). У 2014 році без будь-якого кредитного навантаження загальна власність громади становить 
60 524 572 євро (близько 2 млрд словацьких корун).

Міністерства фінансів Словацької Республіки. 
Метою плану дій є покращення рівня освіти людей ромської національності в результаті 

систематичної і персоналізованої підтримки освіти дітей та учнів. Пропоновані заходи поєднують 
будівництво та поліпшення освітньої інфраструктури, створення сприятливих умов для навчання 
і викладання, підвищення кваліфікації кадрів та професійного потенціалу шкіл, скорочення 
фінансових і просторових обмежень, які впливають на індивідуальні можливості навчання.

Цілі плану дій не будуть досягнені шляхом окремих заходів, які вже реалізовано, і які тільки 
свідчать про збільшення освічених дітей в обов'язковому шкільному навчанні, підвищення освітніх 
результатів учнів в початкових школах, зменшення частки раннього навчання і підвищення частки 
учнів із соціально незахищених верств суспільства. Цілеспрямоване вдосконалення цих параметрів 
також знаходить своє відображення в наборі вимірних показників.
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Сьогодні на території громади у сфері освіти функціонує дитячий садок, який має дитячі групи 
із денним або полуденним забезпеченням. Він забезпечує навчання та виховання дітей у віці 3-6 
років. Дитячий садок із максимально можливою кількістю 48 дітей сьогодні повністю зайнятий. 
Навчальна діяльність здійснюється чотирма викладачами, в тому числі директором дитячого 
садка. Дитячий садок проводить навчання англійською мовою два рази на тиждень, у навчальному 
процесі використовуються інтерактивні дошки та комп'ютери, заклад має повністю обладнаний 
фізкультурний зал та новозбудований дитячий майданчик. Вихованці закладу регулярно відвідують 
заняття із плавання. 

Разом з тим, стрімкий економічний розвиток села Кеxнец та створення низки підприємств з 
іноземними інвестиціями стали сильним імпульсом для муніципалітету у подальшій розбудові 
системи освіти у громаді. 

Сьогодні Індустріальна зона села Кеxнец - одна з найкращих промислових зон Словаччини. На думку 
експертів, вона може створити до 15 000 робочих місць. В даний час на території громади працюють 
більше 3500 осіб. Крім того, муніципалітет планує відкрити в наступні 5 років Технологічний парк, 
який повинен підтримувати виробничі потужності, що працюють в промисловій зоні. 

Тому громада зосередилася на забезпеченні безперервності освіти на початковому та середньому 
рівнях і підготовки працівників для промислової зони Кеxнец. 

З метою забезпечення такої безперервності муніципалітет підготував складний проект 
Європейської інтегрованої школи. Така школа розширить можливості для транскордонного 
навчання на різних мовах, а також для підготовки фахівців для компаній, створених у промисловій 
зоні Кеxнец та передбачуваного Технологічного парку. Проект охоплюватиме всі рівні освіти, 
починаючи від дошкільної та початкової освіти, середньої професійної та середньо загальної освіти 
до університетського рівня «Бакалавр» та науково-дослідницького центру.

Європейська інтегрована школа включатиме наступні напрями діяльності:
- можливість вивчення іноземних мов та здобуття освіти на міжнародному рівні для всього 

навколишнього регіону (розвиток транскордонного співробітництва з Угорською Республікою);
- навчальна програма школи має бути більш практичною, ніж теоретичною;
- керівництво школи буде тісно співпрацювати з окремими компаніями в промисловій зоні 

села Кеxнец, а співробітники компанії матимуть можливість брати участь у навчальному процесі 
школи;

- компанії на території громади надаватимуть можливість до технологічного обладнання для 
практичного навчання;

- школа надаватиме можливість студентських обмінів, які школа реалізовуватиме у партнерстві 
з подібними школами за кордоном;

- Європейська інтегрована школа забезпечить викладання іноземними мовами – англійською, 
німецькою, французькою;

- вихованці школи зможуть розпочати навчання з дитячого садка, вступити до наступного 
навчального рівня і продовжувати навчання до університетського типу;.

У шкільному комплексі планується обладнати багатоцільові аудиторії, науково-дослідні 
лабораторії, плавальний басейн, кухню з їдальнею від 800 до 1000 осіб, школу-інтернат для студентів, 
інклюзивну інфраструктуру, тренажерний зал та інші спортивні споруди, дитячий садок, бібліотеку 
та комп'ютерний зал, амбулаторію для дітей та підлітків. 

Село Кеxнец є унікальною за своїм прикладом громадою щодо розвитку інфраструктури, 
громадських послуг, інвестиційної привабливості та нових проектів розвитку в Словаччині.
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                                                                                                                                              Додаток 1

Приклад формуляра анкети для опитування

Шановні мешканці (назва громади)!
В нашій громаді на даний час ведеться робота з розробки Стратегії розвитку освіти. Цей 

документ має визначити конкретні цілі і заходи для забезпечення надання якісних освітніх послуг 
в нашій громаді, включаючи дошкільну освіту, шкільну освіту, позашкільну роботу.

Однією з форм участі громадськості в розробці такої Стратегії розвитку освіти є проведення 
соціологічного опитування – анкетування мешканців, завдяки якому ми хочемо врахувати Вашу 
думку щодо існуючого стану системи освіти в нашій громаді, доступності закладів освіти, якості 
надання освітніх та інших супутніх послуг, а також визначити пріоритети розвитку цієї сфери. 
Тому просимо Вас приділити кілька хвили на заповнення даної анкети, адже нам дуже важливо 
знати думку всіх мешканців нашої громади. 

Опитування є анонімним та його результати будуть використовуватись виключно в 
узагальнених показниках.

Дякуємо за участь!

(Голова громади)
(Члени робочої групи)
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I. Як ви загалом оцінюєте існуючий стан системи освіти в нашій громаді?
Просимо відмітити відповіді в кожній стрічці за наступною шкалою:
5 - дуже добре, 4 - добре, 3 - задовільно, 2 - погано, 1 - дуже погано.

Якість навчання в школі      

Доступність школи      

Технічне оснащення та матеріальне забезпечення школи      

Комфортність умов навчання в школі      

Якість проведення позаурочних занять і гуртків в школі      

Доступність позаурочних занять і гуртків в школі      

Матеріальне забезпечення проведення позаурочних занять, гуртків     

Якість навчання в дошкільному закладі      

Доступність дошкільного закладу      

Технічне оснащення та матеріальне забезпечення дошкільного закладу    

Комфортність перебування дітей в дошкільному закладі      

Якість надання послуг в закладах позашкільної освіти      

Доступність закладів позашкільної освіти      

Доступність інших форм дозвілля для дітей та молоді      

Доступність занять спортом для дітей та молоді      

Якість надання послуг в сільській бібліотеці      

Якість роботи будинку культури, його гуртків      

Різноманітність та цікавість гуртків, що діють в будинку культури     

Якість спортивної роботи з дітьми та молоддю поза школою      

Доступність спортивних майданчиків біля шкіл      

Доступність спортивних майданчиків поза школами      

Забезпеченість і доступність внутрішніх пасажирських перевезень в ОТГ    

Доступність користування шкільним автобусом      

Питання / оцінка 1 2 3 4 5 не
знаю
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II. Просимо зазначити ДВІ найбільш позитивних риси закладів освіти в громаді в цілому:

III. Просимо зазначити ДВІ найбільш негативних риси закладів освіти в нашій громаді в цілому:

IV. Просимо вказати, що на Вашу думку потрібно в першу чергу змінити в системі освіти 
нашої громади:

V. Чого не вистачає школі, яку відвідує ваша дитина?

VI. Чого не вистачає дошкільному закладу, який відвідує ваша дитина?

Інші рекомендації / зауваження / пропозиції

Чи готові ви погодитись, щоб Ваша дитина навчалася у великої та повністю оснащеній школи 
в громаді, але в іншому населеному пункті, за умови забезпечення довезення учнів до школи? 

Поясніть чому:

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.



112

Просимо Вас заповнити наступну таблицю:

Вік
18-29

Студент Фермер

Чоловік

Вища

Кількість дітей

Кількість дітей, що відвідують школу:

Всього дітей В Вашому 
населеному пункті

В іншому населеному 
пункті ОТГ

За межами ОТГ

Населений пункт в ОТГ

40-49

Жінка

Професійно-технічна Середня

З них відвідують дошкільний                    
навчальний заклад

Скільки років проживаєте у громаді?

До 5 6-10 11-12 >20

30-39

Підприємець Пенсіонер Безробітний Інше

50-59 > 60

Стать

Освіта

Чи є у Вас діти
 дошкільного
 віку 

Чи є у Вас діти
 дошкільного
 віку 

Місце
проживання

Робота
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