
Технологія 3. Мережева педагогіка: освітні округи 

 

Назва: мережева педагогіка: освітні округи. 

Тип:  технологія  управління територіальними освітніми системами. 

Адреса: відділ освіти Ставищенської РДА Київської області. 

Рік створення: 1999 

Рік оприлюднення в пресі: 1999 

Новизна: уперше в Україні запропоновано розглядати як суб’єкт 

гарантій конституційного права на загальну середню освіту не окрему 

сільську школу, а освітню систему адміністративного району, тобто освітній 

округ, сформульовано визначення освітнього округу, розроблено типологію 

освітніх округів та основні організаційні засади їх функціонування, створено 

мережу освітніх округів різних типів та районний освітній округ. 

Основні положення технології: основна ідея мережевої педагогіки як 

концепції організації освітніх систем полягає в тому, що дитина дістає 

гарантований, простий і надійний доступ до сукупності освітніх модулів 

(окремих або об’єднаних у навчальний заклад), тобто до мережі (сітки), що 

надають різноманітні освітні послуги, і має можливість у цьому просторі 

вільно будувати індивідуальну освітню траєкторію. Таку мережу або сітку 

можна розбудувати як в  межах територіальної освітньої системи, так і в 

школі, і навіть в окремому класі, на окремому уроці. 

На початку 1999 р., на основі аналізу перших соціально-економічних 

результатів реформування аграрного сектору економіки країни, що 

виявилися в інтенсивному формуванні в сільській місцевості численних  

соціальних груп з різним соціально-економічним статусом, а тому й різними 

освітніми потребами, виявлено основну суперечність системи загальної 

середньої освіти в сільській місцевості. Це суперечність між необхідністю 

забезпечити надзвичайно широкий спектр освітніх послуг різної якості 

(зокрема й надзвичайно високої) та неможливістю це зробити на рівні кожної 

сільської школи. Тому запропоновано, щоб суб’єктом гарантій 



конституційного права на освіту в сільській місцевості було визнано систему 

освіти адміністративного району, тобто районний освітній округ, а не окрему 

сільську школу. 

Під територіальним освітнім округом (ТОО) слід розуміти цілісну 

самодостатню регіональну систему освіти, що надає ті  чи інші освітні 

послуги. 

Залежно від розміру території доцільно виділити такі типи округів: 

– шкільний округ (ШО), або освітній округ І ступеня, – територіальна 

освітня система, до складу якої входить один загальноосвітній заклад І-ІІІ 

ступенів (опорний навчальний заклад освітнього округу) та інші установи й 

навчальні заклади нижчих ступенів (ЗОШ І ступеня, ЗОШ І-ІІ ступенів 

тощо); 

– міжшкільний округ (МШО), або освітній округ ІІ ступеня, – 

територіальна освітня система, до складу якої входять кілька 

загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів (опорні навчальні заклади освітнього 

округу) та інші установи й навчальні заклади нижчих ступенів; 

– районний освітній округ (РОО), або освітній округ ІІІ ступеня, – 

територіальна освітня система, до складу якої входять усі навчальні заклади 

та освітні установи адміністративного району; 

– міжрегіональний освітній округ (МРОО), або освітній округ ІV 

ступеня, – територіальна освітня система, до складу якої входять  навчальні 

заклади та  установи освіти кількох адміністративних районів. 

Залежно від рівня інтеграції навчальних закладів у територіальних 

освітніх округах виділено такі типи освітніх систем: 

Навчально-виховне співтовариство (НВС) – дружній союз 

навчальних закладів або систем освіти, заснований на єдності поглядів й дій 

у тій чи іншій сфері освіти. Суб’єктом створення НВС є навчальні заклади та 

установи освіти. 

Навчально-виховне об’єднання (НВО) – сукупність тісно пов’язаних 

між собою різноманітних навчальних закладів або систем освіти, що 



виконують різноманітні функції для досягнення спільно визначеної мети. 

Суб’єктом створення НВО є власники навчальних закладів та установ освіти. 

Навчально-виховний комплекс (НВК) – цілісний навчальний заклад 

або система освіти, що складаються із значної кількості структурних 

підрозділів і забезпечують досягнення комплексної освітньої мети. 

Суб’єктом створення НВК є власник або уповноважений власником  

(власниками) орган. 

З урахуванням запропонованої класифікації ТОО розроблено основні 

організаційні засади створення та функціонування дванадцяти видів ТОО. 

Розроблено також проект Положення про територіальний освітній округ та 

Типовий договір про створення НВО „Освітній округ”. 

Розроблено теоретичні засади й технологію формування районного 

освітнього округу на базі типової освітньої системи сільського 

адміністративного району. Уперше в Україні створено й реалізовано 

комплексну програму модернізації регіональної освітньої системи 

„Обличчям до дитини”. 

Зазначено перелік опорних навчальних закладів і на базі шкіл з 

ліцейними класами створено навчально-виховні комплекси (НВК): 

Ставищенський НВК №1 (ЗОШ І-ІІІ ст.; педагогічний ліцей з природничо-

математичним і гуманітарним профілем, майстерня з підготовки водіїв 

категорії “В” і “С” та дитячо-юнацька спортивна школа), Ставищенський 

НВК №2 (ЗОШ І-ІІІ ст.; юридичний ліцей (правознавство та пожежна 

справа), Красилівський НВК (ЗОШ І-ІІІ ст., агротехнічний ліцей з технічним 

та агробіологічним профілем, навчально-виробничий комбінат з підготовки 

водіїв категорії ”С”, “В” та трактористів-машиністів. У Розкішнянській ЗОШ 

І-ІІІ ст. створено медико-біологічний, а в Іванівській ЗОШ І-ІІІ ст. – 

економічний профільні класи. Ці п’ять опорних закладів освіти мають 

пришкільні інтернати на 180 місць, у яких проживає 163 учні. Таким чином, 

уже з вересня 2000 року й до цього часу в навчальних закладах, що мають 

старшу профільну школу, навчається 82%, а в ліцеях і профільних класах – 



40% учнів цієї вікової групи. 

Сконструйовані за модульним принципом опорні навчальні заклади 

фактично складаються з кількох міні-шкіл, що працюють за різними 

робочими навчальними планами, але мають єдині системи виховання, 

спортивно-масової роботи, збереження здоров’я учнів, 

життєзабезпечення тощо. Такі заклади почали виконувати роль ресурсної 

бази для підтримки діяльності всіх інших навчальних закладів району. 

Проведено роботу зі створення технологічних класів і ліцензування 

професійної підготовки учнів. Оскільки в районі немає навчально-

виробничого комбінату або ПТУ, то цю функцію взяли на себе школи. 

Зокрема, у Ставищенському НВК №1 готують водіїв, операторів 

комп’ютерного набору, швачок, Красилівському НВК – водіїв, трактористів й 

операторів комп’ютерного набору, Розкішнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

трактористів й операторів комп’ютерного набору, Іванівській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – обліковців бухгалтерських документів та водіїв, 

Гостромогильському НВО – трактористів, Торчицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

водіїв, Бесідському НВО – швей, Гейсиській ЗОШ І-ІІІ ступенів – кухарів. 

Такі навчальні заклади, як Іванівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Торчицька ЗОШ І-

ІІІ ступенів, Бесідське НВО, Гейсиська ЗОШ І-ІІІ ступенів – уклали угоди з 

ПТУ регіону (відповідно Володарським ПТУ №27 та Білоцерківським ВПУ 

№12) щодо створення госпрозрахункових груп на вигідних для шкіл умовах.  

Для учнів 7-9 класів сільських шкіл створено районну очно-заочну 

різнопрофільну школу (РОЗРШ), як сукупність міжшкільних 

факультативів, що працюють на базі опорних навчальних закладів району. 

Сьогодні це 44 факультативи з 14 навчальних предметів. Факультативи 

відвідують 464 учні (понад 30% дітей цієї вікової групи) з усіх сіл району. 

Створено 45 авторських навчальних програм і видано 8 посібників. 

Для учнів 10-11 класів створено центри довузівської підготовки 

(ЦДП) [2]. Заняття проводяться з української мови, математики, історії 

України та іноземних мов за програмами, погодженими на кафедрах вузів, з 



якими укладено угоди. Такою формою навчання охоплено 231 учень, тобто 

28% загальної кількості учнів 10-11 класів. 

РОЗРШ і ЦДП працюють за рахунок годин варіативних частин робочих 

навчальних планів закладів освіти району. Заняття проводяться в суботу або 

в другій половині дня в п’ятницю. Застосовуються очно-заочна та 

кореспондентська форми навчання. Заняття для всіх учнів безкоштовні.  

Особливих успіхів досягнуто у сфері загальної середньої освіти. З 2002 

р. 82 % учнів 10–11 класів навчальних закладів Ставищенського району 

навчаються у старшій профільній школі (по Україні на той час – 6–8%). До 

їхніх послуг 8 академічних, 8 технологічних та загальноосвітній профілі. 

Саме завдяки спеціалізації навчальних закладів 70-77% їхніх випускників 

вступають до вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, а 75 % 

отримують документи державного зразка про здобуття першої робітничої 

професії. Тому й не дивно, що для здобуття повної середньої освіти у 

Ставищенський район приїжджають учні з інших районів та областей, а 

кількість учнів 10 класів традиційно є більшою за кількість випускників 9 

класів. 

 

Керівництво НВО «Ставищенський РОО» здійснює рада округу, до 

складу якої входять керівники навчальних закладів і систем освіти району, 

представники органів влади та громадськості. Раду очолює голова, якого 

обирають простою більшістю голосів. За рішенням ради округу її головою 

обрано начальника відділу освіти районної державної адміністрації. Рішення 

ради є чинними в межах компетенцій, визначених угодою про створення та 

Положенням про НВО «Ставищенський РОО». 

До органів управління НВО „Ставищенський РОО”, крім ради округу, 

належать також конференція педагогічних працівників та громадська 

рада округу (по три представники  від кожного населеного пункту району, 

яких делегують або сільська рада, або ж безпосередньо громади, що 

ухвалюють такі рішення на сходках громад населених пунктів). 



Система управління такою Глобальною школою-мережею поєднує 

ознаки як цільових, тобто ситуаційних, так і системних - функціональних 

підходів. Така технологія управління освітніми системами одночасно 

забезпечує виконання системою постійних функцій (завдань) і дає 

можливість ефективно розвязувати нові проблеми, що безперервно 

продукуються як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. 

Аналогічні ознаки має концепція проектно-модульної організації 

освітніх систем. Її суть полягає в тому, що для забезпечення постійних у часі 

функцій (завдань) створюються окремі функціональні модулі різних типів і 

рівнів, а для забезпечення керованого розвитку освітньої системи 

розробляються та реалізуються цільові проекти або програми розвитку.  

Незважаючи на затребуваність життям, ця освітня технологія ще не 

набула масового поширення, оскільки для її повного втілення потрібно 

здійснити глибоку реформу всієї системи загальної середньої освіти країни 

на засадах мережевої педагогіки та муніципалізації територіальних освітніх 

систем. На жаль, країна вже втратила 10 дорогоцінних років з часу створення 

описаної вище технології розбудови сучасних мережевих освітніх систем. 
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