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АНОТАЦІЯ 

 

Жадько О. А. Організація взаємодії закладу загальної середньої 

освіти та органів місцевого самоврядування в освітньому просторі 

регіону. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки (011 – Освітні, педагогічні науки). Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, МОН України, Харків, 2020. 

Дисертація присвячена дослідженню теорії та досвіду організації 

взаємодії закладів загальної середньої освіти та органів місцевого 

самоврядування в системі освіти регіону. Доцільність наукового осмислення 

окресленої проблеми посилюється необхідністю усунення низки виявлених 

суперечностей, які об’єктивно існують у педагогічній теорії та практиці, 

зокрема: між вимогами, які висуває суспільство до системи загальної 

середньої освіти, і неможливістю задовольнити ці вимоги без співпраці 

суб’єктів освітнього процесу; між необхідністю в демократичному характері 

співпраці органів місцевого самоврядування і закладів загальної середньої 

освіти та превалюванням бюрократичних форм взаємодії; між потребою 

залучення територіальної громади до процесу прийняття суспільно важливих 

рішень в галузі загальної середньої освіти та браком методичних розробок, 

інформаційних матеріалів, які б сприяли налагодженню співпраці органів 

місцевого самоврядування, закладів загальної середньої освіти і 

громадськості. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що вперше: цілісно досліджено проблему організації взаємодії закладу 

загальної середньої освіти та органів місцевого самоврядування; розкрито 

роль закладу загальної середньої освіти як інтелектуально-культурного 

центру громади; схарактеризовано суть взаємодії закладу загальної середньої 

освіти та органів місцевого самоврядування та вимоги до її організації; 
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узагальнено досвід організації взаємодії закладів загальної середньої освіти 

та органів місцевого самоврядування; окреслено прогностичні тенденції 

розвитку взаємодії закладів загальної середньої освіти та органів місцевого 

самоврядування для задоволення освітніх потреб учасників освітнього 

процесу. Уточнено основні поняття досліджуваної проблеми: «місцеве 

самоврядування», «регіон», «заклад загальної середньої освіти», «взаємодія». 

Подальшого розвитку набули ідеї щодо розвитку місцевого самоврядування 

та взаємодії закладів освіти й органів влади у вітчизняній і зарубіжній 

педагогічній думці. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації положення та висновки щодо взаємодії закладів 

загальної середньої освіти та органів місцевого самоврядування дають нові 

підстави для усвідомлення й аналізу перебігу процесів управління освітою на 

регіональному рівні. Отримані у процесі дослідження дані й висновки 

реалізовані в низці видань: методичний посібник «Громадянська освіта у 

системі роботи класного керівника» (у співавторстві) та навчально-

методичний посібник «Мистецтво жити у громаді» (у співавторстві), 

розробці й упровадженні Комплексної програми розвитку освіти в місті 

Марганці на 2018-2021 рр., реалізації низки проєктів (Школа – територія 

безпеки», «Комфортна школа – здорові діти», «Інформаційний простір 

майбутнього», «Лабораторія інтерактивного навчання СТАРТ», «Класна 

школа» тощо), Програми дослідно-експериментальної роботи за темою 

«Розвиток громадянських компетентностей в Україні в умовах 

загальноосвітньої школи» на 2016-2021 роки. 

Матеріали дисертації також можуть бути використані під час розробки 

та викладання навчальних дисциплін «Історія педагогіки», «Педагогіка», 

«Основи педагогічної майстерності» для здобувачів освіти закладів вищої 

освіти III–IV рівнів акредитації, у закладах післядипломної освіти, у системі 

неформальної освіти педагогів, батьків, при укладанні підручників, 

навчальних посібників, проведенні педагогічної практики, написанні 
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наукових робіт здобувачами вищої освіти, а також при розробці 

інформаційних матеріалів для співпраці місцевої влади, закладів освіти і 

громадськості.  

У процесі проведення наукового пошуку було розкрито роль закладу 

загальної середньої освіти як інтелектуально-культурного центру громади, 

яка полягає в реалізації права громадян на загальну середню освіту; 

створенні умов для розвитку дитини на засадах гуманізму, демократії, 

громадянської свідомості; забезпеченні єдності виховання і навчання; 

створенні умов для оволодіння учнями системою знань про людину, 

суспільство, природу, культуру; забезпеченні охорони життя та здоров’я 

дітей; виявленні та здійсненні супроводу дітей із особливими освітніми 

потребами; створенні умов для соціалізації дитини; організації соціального 

захисту суб’єктів освітнього процесу й залученні їх до освітньої діяльності. 

Аналіз наукової літератури, зіставлення й узагальнення поглядів 

сучасних учених на порушену проблему дозволив визначити взаємодію 

закладу загальної середньої освіти та органів місцевого самоврядування  в 

галузі освіти як їх співпрацю із школярами, педагогами, батьками і 

громадськістю шляхом координації діяльності із розв’язання спільних 

проблем, що спрямована на успішну реалізацію функцій і виконання завдань 

закладом загальної середньої освіти й органами місцевого самоврядування. 

Також визначені вимоги до організації взаємодії закладу загальної середньої 

освіти й органами місцевого самоврядування, а саме: здійснення взаємодії на 

засадах соціального партнерства; участь усіх суб’єктів освітнього процесу у 

формуванні стратегії регіонального розвитку; фінансування спільних 

проєктів органів місцевого самоврядування та закладів освіти; прийняття 

органами місцевого самоврядування рішень щодо молодіжної політики разом 

із молоддю; використання закладами освіти інфраструктури й інформаційних 

каналів органів місцевого самоврядування; налагодження співробітництва 

закладів освіти, органів місцевого самоврядування із центральними органами 

державної влади. 
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У дисертації також узагальнено досвід організації взаємодії закладів 

загальної середньої освіти та органів місцевого самоврядування за напрямами 

(освітньо-виховна діяльність, науково-методична підготовка вчителів, 

соціальне забезпечення учасників освітнього процесу, матеріально-технічне 

забезпечення закладів загальної середньої освіти, видавнича діяльність). У 

дисертації зазначено, що взаємодія закладів загальної середньої освіти та 

органів місцевого самоврядування здійснюється в певних формах 

усеукраїнського (реалізація програм і проєктів у сфері молодіжної політики, 

забезпечення роботи батьківської ради, проведення семінарів, конференцій, 

свят, фестивалів, конкурсів, забезпечення роботи Європейського молодіжного 

парламенту, діяльність молодіжних організацій у закладах загальної середньої 

освіти, організація та сприяння роботі музеїв, волонтерська діяльність тощо) 

та регіонального (реалізація регіональних проєктів, проведення молодіжних 

виборів, організація учнівських рад, гуртків, проведення марафонів, акцій, 

літературно-мистецьких заходів, відвідування дітьми органів місцевої влади, 

розробка друкованих та електронних видань, працевлаштування учнів до 

органів місцевого самоврядування тощо) рівнів.  

Вивчення теоретичних засад і досвіду організації взаємодії закладів 

загальної середньої освіти та органів місцевого самоврядування на рівні 

конкретного регіону дозволило накреслити прогностичні тенденції розвитку 

такої взаємодії в сучасній освітній практиці, а саме: сприяння організації 

добровільно об’єднаних громад; розширення діапазону форм і методів 

взаємодії закладів освіти та органів місцевого самоврядування; забезпечення 

можливостей ширшої участі учнів у роботі органів місцевого 

самоврядування та громадських організаціях завдяки тимчасовому 

працевлаштуванню учнів до них і проведенню спільних заходів; поглиблення 

взаємодії закладів загальної середньої освіти з позашкільними закладами 

освіти, соціальними інститутами; залучення батьків до взаємодії закладів 

загальної середньої освіти та органів місцевого самоврядування; 

популяризація й широка пропаганда серед населення ідей взаємодії закладів 
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освіти та місцевої влади задля досягнення освітніх цілей; розробка концепцій 

громадянської освіти дітей з урахуванням реалій та перспектив розвитку 

української освіти, культурних традицій; забезпечення моніторингу якості 

надання освітніх послуг; підготовка педагогів до організації взаємодії 

закладів загальної середньої освіти з органами місцевого самоврядування. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми, яка 

розглядається. Перспективними вважаємо вивчення питань взаємодії органів 

місцевого самоврядування та закладів освіти в історичній ретроспективі, 

проведення порівняльного аналізу досвіду взаємодії закладів загальної 

середньої освіти та органів місцевого самоврядування в Україні та інших 

країнах світу.  

Ключові слова: взаємодія, заклад загальної середньої освіти, місцеве 

самоврядування, органи місцевого самоврядування, організація, регіон, 

напрями, форми. 
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SUMMARY 

 

Zhadko O. A. Organization of Interaction of General Secondary 

Educational Institution and Local Self-Government Bodies in the Educational 

Space of the Region. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis for the Candidate’s Degree (PHD) in Pedagogical Sciences in 

specialty 13.00.01 – General Pedagogy and History of Pedagogy (011 – 

Educational, pedagogical sciences). H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2020. 

Qualifying scientific work presents the investigation of the theoretical 

foundations and experience in organization of interaction of a general secondary 

educational institution and local self-government bodies in the education system of 

the region. The expediency of scientific understanding of the outlined problem is 

enhanced by the need to eliminate a number of identified contradictions which 

objectively exist in pedagogical theory and practice, namely: contradictions between 

the requirements of society to the system of general secondary education and the 

inability to meet these requirements without the cooperation of the subjects of the 

educational process; contradictions between the need for a democratic nature of 

cooperation of local self-government bodies and general secondary educational 

institutions and the prevalence of bureaucratic forms of interaction; contradictions 

between the need to involve the local community in the process of making socially 

important decisions in the field of general secondary education and the lack of 

teaching  and information materials which would promote cooperation between local 

self-government bodies, general secondary educational institutions and the public.  

The scientific novelty of the obtained results is that for the first time: the 

problem of organization of interaction of general secondary educational institution 

and local self-government bodies has been investigated holistically; the role of a 

general secondary educational institution as an intellectual and cultural center of 

the community has been revealed; the essence of interaction of general secondary 

educational institutions and local self-government bodies and the requirements for 
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organization of it have been characterized; the experience in organization of 

interaction of local self-government bodies and general secondary educational 

institutions has been generalized; the prospects for using the experience in 

cooperation of general secondary educational institutions and local self-

government bodies for improving the quality of education have been outlined. The 

main concepts of the studied problem (“local self-government”, “region”, “general 

secondary educational institution”, “interaction”) have been specified. The ideas 

about development of local self-government and interaction of educational 

institutions and authorities in Ukrainian and foreign pedagogical science have 

gained further development. 

The practical significance of the obtained results is that the dissertation 

materials regarding the interaction of general secondary educational institution and 

local self-government bodies provide new grounds for understanding and analysis 

of the complex processes of education management at the regional level. The data 

and conclusions obtained in the study have been realized in a number of 

publications, namely: methodical manual “Civic Education in the System of Work 

of the Class Teacher” (co-authored) and training manual “The Art of Living in a 

Community” (co-authored), development and introduction of Comprehensive 

Program for the Development of Education in the City of Marganets for 2018-

2021, implementation of a number of projects (“School as a Security Area”, 

“Comfortable School – Healthy Children”, “Information Space of the Future”, 

“Interactive Learning Laboratory START”, “Excellent School” etc.) and the 

program of research and experimental work on the topic “The Development of 

Civic Competencies in Ukraine in the Conditions of Secondary School” for 2016-

2021. 

The thesis materials can also be used in development and teaching such 

subjects as History of Pedagogy, Pedagogy, Basics of Pedagogical Skills for 

applicants of higher educational institutions of III–IV levels of accreditation, in 

institutions of postgraduate education, in the system of non-formal education of 

teachers and parents, in compiling textbooks, tutorials, conducting pedagogical 
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practice and writing scientific works by applicants for higher education as well as 

in the development of information materials for cooperation between local 

authorities, educational institutions and the public.  

The role of a general secondary educational institution as an intellectual and 

cultural center of the community has been revealed in the process of conducting a 

scientific search. General secondary educational institutions realize people’s right 

for general secondary education, create conditions for child’s socialization and 

development on the basis of humanism, democracy, civic consciousness, provide 

the unity of training and upbringing, facilitate acquisition of a system of 

knowledge about a man, society, nature, culture by schoolchildren, ensure the 

protection of life and health of children, provide support of disabled children, 

organize social protection of participants of the educational process and involve 

them in it. 

Based on the analysis of the scientific literature and generalization of 

modern scientists’ views on the studied problem, the essence of interaction of 

general secondary educational institutions and local self-government bodies has 

been revealed. It is cooperation of local self-government bodies and general 

secondary educational institutions, schoolchildren, teachers and parents and the 

public due to coordination of activities aimed at successful implementation of 

functions, solving common problems and performing tasks by general secondary 

educational institutions and local self-government bodies. Besides, the 

requirements for organization of their interaction have been characterized. They 

are:  implementation of interaction on the basis of social partnership, participation 

of all subjects of the educational process in the formation of the regional 

development strategy, financing of joint projects of local self-government bodies 

and educational institutions, making decisions on youth policy by local self-

government bodies with young people, use of infrastructure and information 

channels of local self-government bodies by educational institutions, establishing 

cooperation between educational institutions, local self-government bodies and 

central state authorities etc. 
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The experience in organization of interaction of local self-government 

bodies and general secondary educational institutions has been generalized. The 

directions of this interaction are: educational and upbringing activities, scientific 

and methodical training of teachers, social security of the participants of the 

educational process, material-technical support of educational institutions and 

publishing activity. It has been noted in the thesis that interaction of local self-

government bodies and general secondary educational institutions is implemented 

in certain forms at Ukrainian and regional levels. The Ukrainian forms are: 

implementation of programs and projects in the field of youth policy, support of 

work of parent council, conducting seminars, conferences, holidays, festivals, 

competitions, ensuring the work of the European Youth Parliament, activity of 

youth organizations in general secondary educational institutions, facilitating the 

work of museums, volunteering etc. The regional forms are: implementation of 

regional projects, holding youth elections, organization of student councils and 

subject clubs, conducting marathons, actions, literary and artistic events, children’s 

visits to local self-government bodies, support for print and electronic publications, 

employment of children in local self-government bodies etc. 

The study of theoretical foundations and the experience in organization of 

interaction of local self-government bodies and general secondary educational 

institutions at the regional level has enabled to outline the prospects for 

development of this interaction in modern educational practice. They are: 

promoting the organization of voluntarily united communities, expanding the range 

of forms and methods of interaction of general secondary educational institutions 

and local self-government bodies, providing opportunities for greater participation 

of schoolchildren in the work of local self-government bodies and public 

organizations due to temporary employment of schoolchildren and holding joint 

events, deepening the interaction of general secondary education institutions with 

after-school educational institutions and social protection bodies, parents’ active 

cooperation with general secondary educational institutions and local self-

government bodies, widespread promotion of the ideas of interaction of general 
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secondary educational institutions and local self-government bodies in order to 

achieve educational goals, development of the concepts of schoolchildren’s civic 

education taking into account the realities and prospects of development of 

Ukrainian education, cultural traditions, ensuring monitoring of the quality of 

educational services, teachers’ training for organization of interaction of general 

secondary educational institution and local self-government bodies. 

The conducted research does not cover all the aspects of the problem under 

investigation. The perspective topics for further research are: the study of the 

problems of interaction of local self-government bodies and educational 

institutions in historical retrospective, conducting a comparative analysis of the 

experience in interaction of local self-government bodies and general secondary 

educational institutions in Ukraine and other countries of the world.  

Key words: interaction, general secondary educational institution, self-

government, local self-government bodies, organization, region, directions, forms.  
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ВСТУП 

 

Актуальність і доцільність теми дослідження. Реформування 

місцевого самоврядування в Україні й територіальна організація влади 

(Європейська Хартія місцевого самоврядування (1985), Закони України: 

«Про місцеве самоврядування в Україні» (1997), «Про співробітництво 

територіальних громад» (2014), розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні» (2014)) передбачають не лише 

передачу значних владних повноважень органам місцевого самоврядування 

(сільська, селищна, міська ради та їх виконавчі органи; районні й обласні 

ради; районні ради в містах та їх виконавчі органи), посилення впливу 

територіальних громад в розв’язанні регіональних і місцевих проблем, але й 

забезпечення доступності та високої якості публічних послуг, зокрема 

освітніх.  

Окрім того, стратегічний курс суспільства на посилення ролі регіонів у 

регулюванні суспільного життя та соціально-економічних умов регіону 

зумовив переоцінку традиційних факторів регіонального розвитку, зокрема й 

переосмислення функцій освіти, набуття нею першочергового значення як 

рушійної сили позитивних змін у кожній окремо взятій громаді. 

Реалізація цих завдань потребує організації цілісного й усебічного 

залучення та впливу всіх суб’єктів (дітей, педагогів, батьків, влади, громади) 

на освітній процес регіону, гармонійного поєднання формальної та 

неформальної освіти задля досягнення її мети і завдань, підвищення якості 

освітніх послуг. Зважаючи на це, на сучасному етапі розвитку українського 

суспільства актуалізується питання ефективної взаємодії закладів загальної 

середньої освіти та органів місцевого самоврядування задля розв’язання 

питань управління освітою на місцевому рівні, забезпечення моніторингу 

якості надання освітніх послуг в регіоні, здійснення контролю за 
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дотриманням освітніх нормативно-правових документів, організації 

навчання, виховання й розвитку учнівської молоді.  

Здійснений науковий пошук доводить, що основними напрямами 

досліджень проблеми взаємодії закладів загальної середньої освіти та органів 

місцевого самоврядування є: 

– процеси демократизації управління освітою (В. Грабовський, 

В. Гурковський, А. Мазак, О. Марчак); принципи державно-громадського 

управління закладами загальної середньої освіти (В. Бондаренко, 

М. Голобородова, І. Довбиш, Г. Костюк, Н. Лісова, О. Михасюк, 

Н. Рашитова);  

– особливості організації взаємодії суб’єктів освітнього процесу  в 

історичній ретроспекції (Е. Бурова, О. Гончар, І. Шумілова); 

– питання соціального партнерства між учасниками освітнього процесу 

(О. Безпалько, Т. Кравчинська, О. Матюшенко, А. Молчанова, 

С. Омельченко, С. Роєнко, Н. Сівак, Л. Ткаченко);  

– напрями громадсько-просвітницької діяльності закладів загальної 

середньої освіти (Л. Даниленко, Г. Єльникова, Л. Калініна, Н. Клокар, 

В. Кремень, О. Онаць, Н. Островерхова, Л. Поповіч, Н. Софій, М. Шевцов); 

їх функціонування як культурно-просвітницьких осередків громади 

(Р. Тирса, В. Хомутов, Л. Яковенко);  

– форми та методи співпраці закладів загальної середньої освіти і 

громади (П. Вербицької, О. Войтенко, Н. Голосова, Л. Климко, С. Королюк, 

О. Садова);  

– зміст волонтерської діяльності в закладах загальної середньої освіти 

(В. Голуб, Р. Калениченко, А. Капська, Н. Комарова, Н. Ларіонова, 

О. Песоцька). 

Водночас проблема взаємодії органів місцевого самоврядування та 

закладів загальної середньої освіти не була предметом окремого системного 

вивчення. 
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Такий стан наукового знання зумовлює необхідність розв’язання низки 

суперечностей щодо досліджуваної проблеми, які об’єктивно існують у 

педагогічній теорії та практиці:  

  між вимогами, які висуває суспільство до системи загальної 

середньої освіти, і неможливістю задовольнити ці вимоги без співпраці 

суб’єктів освітнього процесу; 

  між необхідністю в демократичному характері співпраці органів 

місцевого самоврядування і закладів загальної середньої освіти та 

превалюванням бюрократичних форм взаємодії;  

  між потребою залучення територіальної громади до процесу 

прийняття суспільно важливих рішень в галузі загальної середньої освіти та 

браком методичних розробок, інформаційних матеріалів, які б сприяли 

налагодженню співпраці органів місцевого самоврядування, закладів 

загальної середньої освіти і громадськості. 

Отже, актуальність комплексного вивчення проблеми взаємодії 

закладів загальної середньої освіти та органів місцевого самоврядування, 

необхідність подолання вищезазначених суперечностей зумовлюють вибір 

теми дослідження «Організація взаємодії закладу загальної середньої 

освіти та органів місцевого самоврядування в освітньому просторі 

регіону». 

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

дисертації є складовою комплексної програми науково-дослідної роботи 

кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди «Підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу в середніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» (РК № 1-

200199U004104). Тему дослідження затверджено Радою з координації 

наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол 

№ 2 від 22.02.2011 р.) та уточнено вченою радою Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 1 від 

27.02.2020 р.). 
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Мета дослідження – систематизувати теоретичні ідеї та узагальнити 

досвід взаємодії закладів загальної середньої освіти й органів місцевого 

самоврядування для поліпшення якості освіти в регіоні.  

Відповідно до мети дослідження визначено його завдання: 

1. Розкрити роль закладу загальної середньої освіти як інтелектуально-

культурного центру громади. 

2. Висвітлити суть взаємодії закладів загальної середньої освіти і 

органів місцевого самоврядування та схарактеризувати вимоги до її 

організації. 

3. Узагальнити досвід організації взаємодії закладів загальної середньої 

освіти та органів місцевого самоврядування в галузі освіти.  

4. Окреслити прогностичні тенденції розвитку взаємодії закладу 

загальної середньої освіти та органів місцевого самоврядування для 

задоволення освітніх потреб учасників освітнього процесу. 

Об’єкт дослідження – система освіти регіону. 

Предмет дослідження – теорія та досвід організації взаємодії закладів 

загальної середньої освіти та органів місцевого самоврядування в системі 

освіти регіону. 

Під час дослідження використано комплекс методів, а саме: 

загальнонаукові, зокрема: історико-педагогічний аналіз – став основою для 

розкриття становлення й розвитку ідеї місцевого самоврядування, чинних 

форм взаємодії закладів освіти й органів влади; синтез, узагальнення, 

систематизація – сприяли визначенню змісту діяльності органів місцевого 

самоврядування в галузі освіти, окресленню дієвих напрямів взаємодії 

закладу загальної середньої освіти й органів місцевого самоврядування, а 

також вимог до її організації; порівняльно-зіставний – забезпечив можливість 

порівняння думок науковців на проблему взаємодії суб’єктів освітнього 

процесу; аксіологічний – сприяв обґрунтуванню ролі закладу загальної 

середньої освіти як інтелектуально-культурного осередку громади; 

прогностичний – дозволив окреслити прогностичні тенденції розвитку 
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взаємодії закладу загальної середньої освіти й органів місцевого 

самоврядування; термінологічний аналіз літератури – забезпечив розкриття 

окремих термінів, понять відповідно до предмету дослідження.  

Територіальні межі дослідження охоплюють регіон 

Дніпропетровської області (міста Дніпро, Кам’янське, Марганець, Нікополь, 

селища Іларіоніве, Шолохове тощо), що виступає суцільною територіальною 

частиною країни, яка характеризується спільними географічними, суспільно-

економічними й освітньо-культурними умовами і наділена політичним 

самоврядуванням. Цей регіон є типовою одиницею адміністративно-

територіального устрою України, поєднуючи досвід всеукраїнського (єдині 

проєкти, програми, заходи) та місцевого регіонального досвіду взаємодії 

органів місцевого самоврядування і закладів загальної середньої освіти.  

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що вперше: 

– цілісно досліджено проблему організації взаємодії закладу загальної 

середньої освіти та органів місцевого самоврядування; 

– розкрито роль закладу загальної середньої освіти як інтелектуально-

культурного центру громади, яка полягає в реалізації права громадян на 

повну загальну середню освіту; створенні умов для розвитку дитини на 

засадах гуманізму, демократії, загальнолюдських цінностей, громадянської 

свідомості; забезпеченні єдності виховання і навчання; створенні умов для 

оволодіння учнями системою знань про людину, суспільство, природу, 

культуру і виробництво; забезпеченні охорони життя та здоров’я дітей; 

виявленні, підтримці та здійсненні супроводу дітей із особливими освітніми 

потребами; створенні необхідних умов для соціалізації дитини; організації 

соціального захисту суб’єктів освітнього процесу й залученні їх до освітньої 

діяльності; 

– схарактеризовано суть взаємодії закладу загальної середньої освіти та 

органів місцевого самоврядування (співпраця органів місцевого 

самоврядування із закладом загальної середньої освіти, учнями, педагогами, 
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батьками шляхом координації діяльності, спрямованої на успішну реалізацію 

функцій, розв’язання спільних проблем і виконання завдань закладом 

загальної середньої освіти й органами місцевого самоврядування) та вимоги 

до її організації (здійснення взаємодії на засадах соціального партнерства; 

участь усіх суб’єктів освітнього процесу у формуванні стратегії 

регіонального розвитку; закладання в місцевому бюджеті статей витрат, 

спрямованих на фінансування спільних проєктів органів місцевого 

самоврядування та закладів освіти; прийняття органами місцевого 

самоврядування рішень щодо молодіжної політики разом із молоддю; 

використання закладами освіти інфраструктури й інформаційних каналів 

органів місцевого самоврядування; налагодження співробітництва закладів 

освіти і органів місцевого самоврядування із центральними органами 

державної влади); 

– узагальнено досвід організації взаємодії закладів загальної середньої 

освіти та органів місцевого самоврядування за такими основними напрямами: 

освітньо-виховна діяльність, науково-методична підготовка вчителів, 

соціальне забезпечення учасників освітнього процесу, матеріально-технічне 

забезпечення закладів загальної середньої освіти, видавнича діяльність, що 

втілено в певних формах усеукраїнського (спільні програми і проєкти у сфері 

молодіжної політики, створення та забезпечення роботи батьківської ради, 

лекторіїв, проведення семінарів, конференцій, ігор, свят і фестивалів, 

конкурсів, ярмарків, забезпечення роботи Європейського молодіжного 

парламенту, діяльність молодіжних організацій у закладах загальної 

середньої освіти, організація та сприяння роботі музеїв, волонтерська 

діяльність тощо) та регіонального (реалізація регіональних проєктів, 

проведення молодіжних виборів, організація учнівських рад, предметних 

гуртків, факультативів, проведення марафонів, екскурсій, акцій, літературно-

мистецьких заходів, диспутів, відвідування дітьми органів місцевої влади, 

розробка друкованих та електронних видань, працевлаштування учнів до 

органів місцевого самоврядування тощо) рівнів;  



 9 

– окреслено прогностичні тенденції розвитку взаємодії закладів 

загальної середньої освіти та органів місцевого самоврядування для 

задоволення освітніх потреб учасників освітнього процесу, а саме: сприяння 

організації добровільно об’єднаних громад; розширення діапазону форм і 

методів взаємодії закладів загальної середньої освіти та органів місцевого 

самоврядування (акції, марафони, фестивалі, ігри, конкурси тощо); 

забезпечення можливостей більш широкої участі учнів у роботі органів 

місцевого самоврядування та громадських організаціях завдяки тимчасовому 

працевлаштуванню учнів і проведенню спільних заходів (конференцій, 

зустрічей, ярмарків); поглиблення взаємодії закладів загальної середньої 

освіти з позашкільними закладами освіти, органами соціального захисту 

(проведення спільних культурно-оздоровчих, туристсько-спортивних 

заходів); залучення батьків до активної співпраці із закладами загальної 

середньої освіти та органами місцевого самоврядування; популяризація й 

широка пропаганда серед населення ідей взаємодії закладів освіти та місцевої 

влади задля досягнення освітніх цілей; розробка концепцій громадянської 

освіти школярів з урахуванням реалій та перспектив розвитку української 

освіти, національного менталітету й культурних традицій, загальнолюдських 

і національних цінностей; забезпечення постійного моніторингу якості 

надання освітніх послуг; підготовка й перепідготовка педагогів до організації 

взаємодії закладу загальної середньої освіти з органами місцевого 

самоврядування та громадськістю.  

Уточнено основні поняття досліджуваної проблеми: «місцеве 

самоврядування» (гарантоване державою право і реальна здатність 

територіальної громади самостійно або під відповідальність органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування розв’язувати питання місцевого 

значення в межах законів України і Конституції), «регіон» (територія країни, 

що має спільні природно-господарські ознаки, історичні умови розвитку, 

соціокультурний простір і національний склад населення та наділена 

політичним самоврядуванням), «заклад загальної середньої освіти» 
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(інтелектуально-культурний центр громади, який із урахуванням потреб 

дітей і соціуму здійснює практику ефективної передачі знань, умінь, навичок 

та цінностей з урахуванням мотивів і потреб особистості та вимог 

соціокультурного оточення), «взаємодія» (система синергетичної взаємодії 

всіх суб’єктів освітнього процесу, що розгортається на рівні діяльнісних 

підсистем й орієнтується на освіту, виховання, навчання і розвиток 

особистості). 

Подальшого розвитку набули ідеї щодо розвитку місцевого 

самоврядування та взаємодії закладів освіти й органів влади у вітчизняній і 

зарубіжній педагогічній думці. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації положення та висновки щодо взаємодії закладів 

загальної середньої освіти та органів місцевого самоврядування дають нові 

підстави для усвідомлення й аналізу перебігу процесів управління освітою на 

регіональному рівні. Отримані у процесі дослідження дані й висновки 

реалізовані в низці видань: методичний посібник «Громадянська освіта у 

системі роботи класного керівника» (у співавторстві) та навчально-

методичний посібник «Мистецтво жити у громаді» (у співавторстві), 

розробці й упровадженні Комплексної програми розвитку освіти в місті 

Марганці на 2018-2021 рр., реалізації низки проєктів («Школа – територія 

безпеки», «Комфортна школа – здорові діти», «Інформаційний простір 

майбутнього», «Лабораторія інтерактивного навчання СТАРТ», «Класна 

школа» тощо), Програми дослідно-експериментальної роботи за темою 

«Розвиток громадянських компетентностей в Україні в умовах 

загальноосвітньої школи» на 2016-2021 роки. 

Висновки й рекомендації, викладені в дисертації, упроваджено в 

освітній процес Шолохівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Нікопольської районної ради (довідка № 14 від 21.01.2020 р.), Марганецької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 (довідка № 20 від 24.01.2020 р.), 

навчально-виховного комплексу «Ліцей – спеціалізована загальноосвітня 
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школа І-ІІІ ступенів № 10» м. Марганець (довідка № 35 від 23.01.2020 р.), 

Комунального закладу «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням 

іноземних мов І ступеня – колегіум №16» Кам’янської міської ради (довідка 

№ 18 від 16.01.2020 р.), Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-265 від 16.01.2020 р.), 

діяльність Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних 

дисциплін «Нова Доба» (довідка № 457 від 22.01.2020 р.). 

Матеріали дисертації також можуть бути використані під час 

розробки та викладання навчальних дисциплін «Історія педагогіки», 

«Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності» для здобувачів освіти 

закладів вищої освіти III–IV рівнів акредитації, у закладах післядипломної 

освіти, у системі неформальної освіти педагогів, батьків, при укладанні 

підручників, навчальних посібників, проведенні педагогічної практики, 

написанні наукових робіт здобувачами вищої освіти, а також при розробці 

інформаційних матеріалів для співпраці місцевої влади, закладів освіти і 

громадськості.  

Особистий внесок здобувача у працях, опублікованих у співавторстві, 

полягає в розробці тематики і планів позакласних заходів із громадянського 

виховання для учнів старших класів [1], укладанні методичних рекомендацій 

для вчителів у розділі «Моє найближче оточення – моя громада» [3].  

Апробація результатів дослідження здійснювалася на науково-

практичних конференціях, форумах і з’їздах, зокрема, міжнародних: 

«Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та 

суспільствознавчих дисциплін» (Харків, 2009, 2010, 2011, 2014), 

«Особистість в єдиному освітньому просторі» (Запоріжжя, 2010), 

«Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах 

сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 2019), «Педагогіка і 

психологія сьогодення: теорія і практика» (Одеса, 2019), «Розвиток сучасної 

освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Діалог у розвитку наук та 

освіти» (Ужгород, 2020); усеукраїнських: «Формування соціокультурної 



 12 

компетенції сучасної молоді» (Запоріжжя, 2009), «Початкова освіта: історія, 

проблеми, перспективи» (Ніжин, 2019); регіональних: «Актуальні проблеми 

громадянської освіти: український та зарубіжний досвід» (Острог, 2013), 

«Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського» (Харків, 2019).  

Результати дисертації обговорювалися та отримали позитивну оцінку 

на засіданнях кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди впродовж 2011–2019 рр.  

Публікації. Основні результати дослідження відображено в 

16 наукових працях (із них 14 – одноосібні), серед яких: 1 навчально-

методичний посібник, 1  методичний посібник, 5 одноосібних статей у 

наукових фахових виданнях України, 1 стаття у науково-методичному 

посібнику, 2 одноосібні статті в іноземних виданнях (Болгарія, Чехія), 

1 стаття в інших виданнях, 5 тез доповідей у збірниках матеріалів науково-

практичних конференцій. Загальний обсяг авторського доробку з теми 

дослідження складає 7,5 ум. друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел (306 найменувань), 6 додатків (на 22 сторінках). Загальний обсяг 

роботи становить 247 сторінок, з них основного тексту – 173 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ  

 

1.1. Роль закладу загальної середньої освіти в освітньому просторі 

регіону 

 

Формування демократичного суспільства в Україні потребує розвитку 

соціально активних громадян із високим рівнем громадянської культури. І 

хоча виховання й освіта розпочинаються ще в ранньому дитинстві, саме у 

процесі навчання в закладі загальної середньої освіти закладається міцний 

фундамент загальної культури, громадянської свідомості й активної життєвої 

позиції особистості.  

Окрім того, для повноцінного розвитку особистість має взаємодіяти із 

соціумом, самореалізовуватися і самоутверджуватися в ньому. І для цього 

важливо створювати можливості дитині діяти в суспільстві, узаємодіяти із 

різними учасниками освітнього процесу й соціальними інституціями. Саме 

заклад загальної середньої освіти спроможний забезпечити всебічний 

розвиток дітей і сприяти їхній гармонійній адаптації в соціумі, формування 

громадянської культури особистості. А отже, заклад загальної середньої 

освіти стає осередком розвитку громадян.  

Діяльність закладів загальної середньої освіти регламентується такими 

основними нормативно-правовими документами країни: Конституція 

України [105], Закони України: «Про освіту» [86], «Про загальну середню 

освіту» [81], постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про санаторну школу» [174], «Про затвердження Положення про 

спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр» [172] 

тощо. 

Так, згідно із Законами України «Про освіту» [86], «Про загальну 
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середню освіту» [81] поняття «заклад загальної середньої освіти» (далі – 

ЗЗСО) позначає заклад освіти, юридичну особу, яка провадить освітню 

діяльність на певному рівні (або рівнях) загальної середньої освіти. Цим 

терміном були замінені поняття «загальноосвітній навчальний заклад» і 

«школа». Це пов’язано із тим, що в міжнародній освітній практиці широко 

застосовуються поняття «освітні послуги» й «заклад освіти», які є значно 

ширшими, аніж термін «загальноосвітній навчальний заклад», і 

передбачають змогу людини здобути освіту у формальній і неформальній 

освіті.  

ЗЗСО є інтелектуально-освітнім центром громади. Із урахуванням 

потреб дітей і соціуму, він узгоджує практику ефективної передачі знань, 

умінь, навичок і цінностей із мотивами та потребами особистості та 

вимогами соціокультурного оточення [185, с. 64]. Основна мета ЗЗСО – 

формування якісного освітнього середовища, оптимальних, сприятливих 

умов для всебічного розвитку особистості, інтелектуального, фізичного, 

соціального та духовного становлення дитини, вільної, духовно багатої, 

творчо мислячої, здатної до самореалізації, саморозвитку і самовизначення 

через забезпечення реалізації її права на здобуття повної загальної середньої 

освіти, створення творчих лабораторій і загалом просторів, де можна 

тестувати, пробувати, винаходити, працювати над проєктами, навчатися 

працювати в команді, розв’язувати різноманітні проблеми й розвивати інші 

навички, які є необхідними для кар’єри й життя, виховання людей, які здатні 

переорієнтуватися на якісне здобуття знань, зберігати та примножувати 

цінності (загальнолюдські, національної культури і громадянського 

суспільства), розвивати і зміцнювати демократичну, суверенну, незалежну, 

соціальну і правову державу, а також забезпечення ефективного 

використання цього середовища в інтересах місцевої громади, залучення 

населення до місцевого самоврядування та соціально-культурного розвитку 

своєї місцевості [81; 86; 54; 176]. Це означає створення такого сприятливого 

освітнього простору, у якому б учасники освітнього процесу мали змогу 
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реалізувати себе як суб’єкти свого життя, спілкування і діяльності, 

забезпечуючи при цьому формування в учнів фундаменту освіти, 

функціональної грамотності, комунікативної компетентності, фізичних 

здібностей особистості в сучасних умовах, охорону та зміцнення її здоров’я 

[176].  

Цей освітній простір характеризується гарантією прав дитини, високою 

ефективністю освітніх послуг, наявністю індивідуальних освітніх маршрутів, 

демократичними стосунками між учасниками освітнього процесу, 

варіативністю навчальних планів і форм здобуття освіти, участю громадян в 

освітніх проєктах на правах партнерства і здійснення експертної оцінки 

діяльності ЗЗСО [139, с. 72]. 

У Законі України «Про загальну середню освіту» [81] визначено 

повноваження ЗЗСО, а саме: реалізація положень основних документів, що 

регулюють освітню діяльність у галузі освіти (Конституція України, Закони 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» тощо); задоволення 

потреб населення в отриманні загальної середньої освіти; забезпечення 

єдності виховання й навчання; формування освітньої програми та стратегії 

розвитку ЗЗСО, планування власної діяльності; створення, підтримка і 

збереження матеріально-технічної та науково-методичної бази задля 

здійснення освітньої діяльності; забезпечення відповідності рівня освіти 

Державним стандартам; охорона здоров’я і життя учнів і педагогічних 

працівників ЗЗСО, формування в них важливих гігієнічних навичок і 

здорового способу життя; забезпечення добору кадрів ЗЗСО; утворення, 

реорганізація та ліквідація структурних підрозділів; установлення зв’язків із 

закладами освіти інших країн та міжнародними організаціями (у 

відповідності із законодавством України); додержання фінансової 

дисципліни; видання документів про освіту та інші повноваження згідно зі 

статутом ЗЗСО. 

Дослідження нормативно-правової бази України (Закони України «Про 

освіту» [86], «Про загальну середню освіту» [81]) дозволив установити, що 
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існують такі типи закладів, що функціонують у системі загальної середньої 

освіти:  

– початкова школа – це заклад освіти I ступеня (чи структурний 

підрозділ іншого закладу освіти), який забезпечує здобуття початкової 

освіти; 

– гімназія – це заклад середньої освіти II ступеня (чи структурний 

підрозділ іншого закладу освіти), який забезпечує здобуття базової середньої 

освіти; 

– ліцей – це заклад середньої освіти III ступеня (чи структурний 

підрозділ іншого закладу освіти), який забезпечує здобуття профільної 

середньої освіти; 

– спеціальна школа – це ЗЗСО, де навчаються діти, які потребують 

корекції розумового та/або фізичного розвитку; 

– школа соціальної реабілітації – це ЗЗСО для тих дітей, які 

потребують особливих умов виховання (відповідно до рішення суду); 

– санаторна школа – це ЗЗСО з відповідним профілем для тих дітей, які 

потребують тривалого лікування; 

– навчально-реабілітаційний центр – це ЗЗСО для тих дітей, котрі 

мають особливі освітні потреби, що зумовлені складними порушеннями 

розвитку. 

Початкова школа, гімназія та ліцей можуть працювати як окремі 

юридичні особи чи структурні підрозділи іншого закладу освіти (наприклад, 

заклади загальної середньої освіти I-II, II-III чи I-III ступенів). Інші зазначені 

заклади освіти можуть функціонувати на одному та декількох рівнях 

загальної середньої освіти. ЗЗСО, який на декількох рівнях загальної 

середньої освіти реалізує освітні програми, має тип закладу вищого рівня, на 

якому здійснюється освітня діяльність. 

Також здобуття загальної середньої освіти може забезпечуватися 

закладами професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої, вищої 

освіти й іншими закладами освіти, наприклад, міжшкільними ресурсними 
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центрами (міжшкільними навчально-виробничими комбінатами), що 

отримали ліцензію на провадження освітньої діяльності в галузі загальної 

середньої освіти [86]. 

Важливо відзначити, що сучасні ЗЗСО спрямовуються не лише на 

формування в дітей знань, умінь та навичок, але й сприяють їх адаптації в 

соціумі, виховують громадсько-орієнтовану особистість [54]. 

Аналіз досвіду організації освітньої діяльності ЗЗСО [153; 161; 176] 

дозволив виокремити основні напрями роботи ЗЗСО:  

● побудова освітнього процесу на основі суб’єктних відносин в системі 

освіти, базуючись на ідеях гуманізму; 

● забезпечення безпечних й оптимальних умов для здійснення 

освітнього процесу; 

● пропаганда здорового способу життя та формування культури 

здоров’я; 

● робота з обдарованою молоддю з метою стимулювання школярів до 

інтелектуальної та творчої діяльності; саморозвиток та самореалізація 

обдарованих дітей; 

● системний психолого-педагогічний супровід школярів; 

● узаємодія з батьками і широкою громадськістю задля підвищення 

ефективності освітнього процесу; координація освітньо-виховної роботи в 

межах району, міста, області; 

● психолого-педагогічний моніторинг в управлінні ЗЗСО, який 

забезпечує отримання інформації про якість роботи ЗЗСО (установлення 

рівня якості здобутих школярами знань з базових дисциплін за семестри, а 

також за рік у кожному класі з метою корекції діяльності учнів і педагогів;  

моніторинг стану відвідування школярами навчальних занять; моніторинг 

стану здоров’я дітей; спостереження за обдарованими й талановитими 

дітьми; вступ випускників до закладів вищої освіти; вивчення й порівняння 

рівня творчості та професійної майстерності педагогічних працівників тощо). 

На підставі інформації, отриманої в процесі психолого-педагогічного 
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моніторингу, організовується диференційована робота з педагогічними 

кадрами та школярами, яка має індивідуально-особистісний характер та 

дозволяє відслідковувати позитивну і негативну динаміку кожного учня й 

педагога; 

● формування у школярів основних компетентностей, необхідних для 

розвитку їх активних громадян та особистого становлення; 

● постійне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітній процес шляхом комп’ютеризації та технізації; системне 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у методичній та 

управлінській діяльності ЗЗСО; 

● координація діяльності вчителів, їх навчально-методична підготовка 

та підвищення кваліфікації; розвиток професійної культури та компетенцій 

педагога; 

● удосконалення змісту профільної і допрофільної підготовки учнів; 

● інтегрування інтелектуальних, інноваційних та матеріальних 

ресурсів;   

● розвиток і реалізація індивідуальних творчих можливостей учнів у 

навчальній та позакласній діяльності;  

● забезпечення високоякісної загальноосвітньої підготовки школярів 

на рівні існуючих Державних стандартів та на основі інноваційних освітніх 

технологій; 

● поширення передового педагогічного досвіду і власних розробок 

учителів у педагогічній пресі. 

Учені Н. Боритко і І. Соловцова зазначають, що ЗЗСО є важливим 

соціальним інститутом, що професійно здійснює освіту і виховання дітей. 

Тому його можна розглядати як організуючий центр спільної діяльності 

різних закладів освіти, сім’ї та громадськості у справі виховання й освіти 

дітей [14, с. 34]. 

Окрім того, ЗЗСО – соціально стабілізуючий осередок громади, центр 

додаткової освіти і соціального становлення особистості дитини (створює 
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умови для її саморозвитку, набуття соціального досвіду, додаткової освіти, 

формування активної життєвої позиції), ініціатор у реалізації дитячо-

дорослих проєктів, що спрямовані на розв’язання проблем місцевої громади 

(пошук додаткових коштів для закладу освіти, залучення всіх учасників 

освітнього процесу до реалізації соціальних проєктів), осередок виховної і 

культурно-просвітницької роботи (створення сприятливих умов для 

різнобічного розвитку дітей, їх самоствердження та самореалізації, 

організація пізнавального і творчого дозвілля дітей: концерти, творчі 

конкурси, огляди, виставки, інтелектуально-пізнавальні ігри, літературні 

вечори, екскурсії, подорожі тощо), центр краєзнавчої, пошукової та науково-

дослідної роботи (проведення виставок, уроків, екскурсій, календарно-

обрядових свят та інших заходів до важливих історичних дат і подій у 

рідному краї), центр спортивно-масової роботи, збереження та зміцнення 

здоров’я дітей (організація роботи спортивних клубів і секцій, проведення 

змагань з різних видів спорту, облаштування шкільної спортивної зали та 

спортивного майданчика тощо) [54]. 

Саме ЗЗСО з його потенціалом (людськими, технічними, 

інформаційними та іншими ресурсами) стає ініціатором змін у місцевій 

громаді та залучає мешканців до процесу прийняття рішень щодо 

майбутнього цієї громади й суспільства, у цілому. ЗЗСО сприяє вільному 

обміну думками, оцінює місцеві потреби, бере участь у прийнятті рішень на 

місцевому рівні, забезпечує зв’язок між учасниками освітнього процесу [54]. 

Велике значення ЗЗСО має як внутрішнє середовище освітньо-виховної 

системи (наявність демократичних процедур, моральна атмосфера, культура 

шкільної спільноти, умови розвитку особистості в освітньому процесі) [20; 

21]. 

Концепція розвитку ЗЗСО зумовлена якісним оновленням змісту 

освіти, що полягає в необхідності привести її у відповідність із потребами 

сучасного життя, європейськими та світовими стандартами, запитами 

суспільства щодо доступної та якісної освіти [161]. 
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Аналіз наукової літератури з питань організації освітньої діяльності 

ЗЗСО (П. Вербицька, О. Войтенко, О. Замулко, О. Крутенко, Н. Чепурна, 

Ю. Шукевич) дозволив зробити висновок про те, що роль закладу загальної 

середньої освіти в освітньому просторі регіону полягає в тому, що ЗЗСО 

забезпечує [48; 54; 148; 219]:  

● реалізацію право громадян на повну загальну середню освіту 

(початкова, основна і старша школа) за груповою й індивідуальною формами 

навчання;  

● доступність та безоплатність отримання повної загальної середньої 

освіти; 

● створення умов для реалізації «Державного стандарту базової та 

повної загальної середньої освіти»;  

● єдність освіти і навчання, а також виховання школярів у процесі 

урочної, позаурочної та позашкільної діяльності в закладі освіти;  

● створення сприятливих умов для розвитку дитини на засадах 

гуманізму, демократії, полікультурності, науковості, системності, 

інтегративності, загальнолюдських цінностей, громадянської свідомості, 

світського характеру освіти. ЗЗСО стає найважливішим чинником гуманізації 

суспільно-економічних відносин, формування нових установок особистості 

[148, с. 32]; 

● оволодіння учнями системою знань про людину, суспільство, 

природу, культуру і виробництво засобами практичної та пізнавальної 

діяльності школярів, що так само сприяє фізичному, соціальному й 

інтелектуальному особистісному розвитку;  

● створення необхідних умов для навчання, фізичного розвитку, 

охорони життя та здоров’я дітей, формування засад здорового способу життя 

й гігієнічних навичок;  

● організацію харчування учнів, їхнє медичне обслуговування, 

підвезення тих школярів і педагогів, які живуть далеко від закладу освіти, 

соціальний захист дітей пільгових категорій. Так, Закону України «Про 
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освіту» органи місцевого самоврядування забезпечують безоплатним 

гарячим харчуванням дітей із числа пільгових категорій (зокрема, дітей-

сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування, дітей із особливими 

освітніми потребами, котрі навчаються в інклюзивних та спеціальних класах 

(групах), дітей із родин, які отримують соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям), а також дітей інших категорій (наприклад, дітей 

учасників бойових дій, учнів початкової школи тощо). Окрім того, органи 

місцевого самоврядування забезпечують пільговий проїзд учнів і 

педагогічних працівників до місця навчання й додому за рахунок видатків 

відповідних місцевих бюджетів;  

● виявлення, підтримку та розвиток талантів обдарованих дітей, а 

також супровід дітей із особливими освітніми потребами;  

● закладання фундаменту для подальшої самоосвіти особистості, її 

бажання й готовності навчатися протягом життя;  

● формування активної життєвої позиції і громадянської культури 

молодого покоління. Громадянська позиція ЗЗСО дає змогу усвідомлено 

вибудовувати відносини з іншими учасниками освітнього процесу й 

громадою загалом. Громадянський простір і взаємодію педагогів та 

вихованців можна розглядати як якісні характеристики виховання й освіти, 

що є частиною громадянської культури й засобом організації відносин у 

школі. Соціокультурний простір ЗЗСО стає громадянським за умови 

забезпечення права кожної особистості на індивідуальність, самостійність і 

вільний вибір, а також за умови розвитку критичного мислення в 

пізнавальній діяльності та соціальній практиці, набуття вихованцями 

соціального досвіду [48, с. 5].  

ЗЗСО як осередок громадськості сприяє розвитку демократичної 

політичної культури всіх учасників освітнього процесу, формуванню їхньої 

громадянської компетентності, гідності, відповідальності, політико-правових 

знань, усвідомленню і визнанню пріоритету прав людини та демократичних 

принципів життя [54]. 
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Роль ЗЗСО у процесі формування громадсько-активного молодого 

покоління, демократичного менталітету є, безумовно, центральною. Майже 

всі країни світу із міцними демократичними традиціями певною мірою 

використовують заклади освіти для реалізації цілей демократичної освіти та 

навчання. У ЗЗСО дитина вчиться успішній соціальній взаємодії, 

закладаються її трудові навички, виробляються життєві цінності й 

пріоритети, формуються уявлення про свою роль як громадянина та 

особистості [54; 150]. 

Такий підхід наскрізно проходить через усі аспекти роботи ЗЗСО: 

навчальну діяльність (навчальні матеріали та методи, стиль викладання, 

система оцінювання, дисципліна у класі, ролі, атмосфера, навчальні 

результати, організація групової роботи тощо); стосунки представників 

шкільної спільноти й установлену систему прийняття рішень у ЗЗСО 

(стосунки учитель-учитель, учень-учень, учитель-батьки, директор-учитель, 

групова діяльність, неформальне лідерство, формальне і міжособистісне 

навчання; управління, планування, оцінювання та моніторинг, розподіл 

владних повноважень, відповідальності, розподіл ресурсів, спілкування, 

публічна звітність тощо); участь дітей у шкільному самоврядуванні та 

суспільно-корисній діяльності (учнівських радах, парламенті, ЗМІ, 

громадському житті тощо); розвиток партнерства ЗЗСО і місцевої громади 

[43, с. 11]; 

● створення необхідних умов для соціалізації дитини в колективі, її 

мотивації до успішного навчання. ЗЗСО як суспільна інституція і відкрита 

система реалізує суспільні запити стосовно підготовки підростаючого 

покоління до життєдіяльності в соціумі задля успішного виконання 

соціальних ролей, а також ефективної, реальної громадянської участі в житті 

суспільства. Поняття «демократичний заклад загальної середньої освіти» 

охоплює взаємовідносини ЗЗСО і суспільства; це ЗЗСО, який визнає 

співпрацю з місцевою громадою й усвідомлює свою громадянську місію в 

тому, щоб, з одного боку, покращити якість освітніх послуг відповідно до 



 23 

потреб громади, а з іншого, – підготувати громадян, які здатні цю громаду 

змінювати конструктивно.  

Одними з умов ефективної системи виховання й освіти, розвитку 

соціальних компетентностей молоді є перебудова всієї системи шкільної 

освіти на демократичній основі, розвиток та зміцнення практики 

демократичних стосунків шкільної спільноти; відповідна організація 

освітнього процесу та позакласної діяльності. Сучасні ЗЗСО знаходяться в 

таких умовах, коли без здійснення соціального партнерства неможливий 

демократичний розвиток цієї важливої освітньої інституції та успішна 

соціальна адаптація молодого покоління. Реалізація будь-якого соціально-

педагогічного завдання на рівні ЗЗСО неможлива без залучення всіх 

суб’єктів до освітнього процесу [48, с. 6]. У Національній Доктрині розвитку 

освіти в Україні зазначається, що нова модель системи управління освіти 

повинна бути відкритою й демократичною. Вона має забезпечувати державне 

управління з урахуванням та опорою на громадську думку, що спричиняє 

зміну функцій, навантаження, структури і стилю регіонального та 

центрального управління освітою [204]. 

З огляду на це ЗЗСО спрямовується на забезпечення сприятливих умов 

для повноцінного, гармонійного розвитку особистості і є не лише 

педагогічною системою, але й системою соціальною, адже суспільство і його 

різноманітні суб’єкти виступають замовниками освітніх послуг і тому 

повинні перебувати в тісній взаємодії. Організація ЗЗСО забезпечує 

реалізацію широких можливостей соціальної практики та співпраці учнів й 

інших представників шкільної спільноти – учителів, батьків, місцевої влади, 

ЗМІ та громадськості [48, с. 6]. 

Вітчизняна політика держави в галузі освіти спрямована на зростання 

ролі органів місцевого самоврядування, забезпечення активної участі батьків, 

меценатів, піклувальних рад, фондів, громадських організацій, засобів 

масової інформації в управлінні закладами освіти, прогнозуванні їхнього 

розвитку, оцінці якості освітніх послуг [148]. 
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Дійсно, однією з умов ефективного виховання школярів є утвердження 

демократичного освітнього середовища ЗЗСО, зміцнення культури взаємин 

шкільної спільноти із соціумом. Система прийняття рішень у закладі освіти є 

показником його демократичного освітнього середовища. З огляду на це 

участь школярів в органах та діяльності шкільного самоврядування є 

ефективною формою виховання. Окрім того, важливим елементом 

демократичного устрою закладу освіти є участь суб’єктів виховання у 

спільній діяльності на рівні місцевої громади [21, с. 21]. 

Слід підкреслити, що взаємодія виховних впливів закладу освіти та 

місцевої громади реалізується на засадах соціального партнерства. Це 

здійснюється за допомогою налагодження конструктивного діалогу всіх 

суб’єктів освітнього процесу, розвитку та зміцнення шкільного 

самоврядування, підвищення ролі закладу освіти в житті місцевої громади, 

відпрацювання демократичних процедур прийняття рішення на різних рівнях 

комунікації [21, с. 30]. У процесі соціального партнерства процес виховання 

виходить за рамки традиційного розвитку в межах закладу освіти, набуваючи 

якісно нових рис та досягаючи результативності [48, с. 6]. 

Як уже було зазначено вище, ЗЗСО спрямовується не лише на 

формування в учнів системи знань, умінь та навичок, але й на соціалізацію 

особистості, її гармонійну адаптацію в соціумі та формування активної 

громадянської позиції. Це так само вимагає широкої взаємодії ЗЗСО із 

соціокультурним оточенням (місцевою владою, підприємствами, культурно-

освітніми закладами, громадськістю), оскільки таке партнерство сприяє 

відкритості освітнього процесу, урахуванню потреб та інтересів усіх 

суб’єктів взаємодії, їх активному залученню до формування та прийняття 

управлінських рішень [185].  

Аналіз наукової літератури (Н. Боритко, П. Вербицька, І. Соловцова) 

засвідчив, що активне партнерство між ЗЗСО та іншими соціальними 

інститутами сприяє підготовці дітей до життя. Зокрема, ЗЗСО налагоджує 

взаємовигідні стосунки з [14; 21, с. 21-22]: 
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– сім’єю (тісна співпраця з батьками, що спрямована на формування 

цінностей, емоційно сприятливих взаємин і умов життя);  

– місцевою громадою як зовнішнім середовищем освітньо-виховної 

системи (участь цієї громади в роботі ЗЗСО та вільна участь підростаючого 

покоління в житті громади). Велике значення тут мають демократичні 

традиції, політико-економічні та соціокультурні особливості місцевої 

громади, характер взаємин суб’єктів місцевої і шкільної спільноти; 

– політичними та соціальними інституціями (проведення дискусій з 

лідерами громадської думки, ознайомлення та відвідування місцевих і 

національних державних установ, проведення позашкільної роботи). ЗЗСО 

тісно співпрацюють із закладами позашкільної освіти (центрами дитячої 

творчості, спортивними клубами і секціями, художніми і музичними 

школами тощо), дитячими будинками, дитячими садками, дитячими і 

молодіжними громадськими організаціями, закладами охорони здоров’я, 

органами правопорядку, закладами вищої освіти, науково-дослідницькими 

інститутами тощо; 

– іншими країнами (через широкі особисті контакти,  

обмін учнями і педагогами шкіл, листування учнів); 

– світом праці (через трудовий досвід та контакти з працедавцями і 

профспілками);  

– світом культури в широкому сенсі (активна участь у науковій, 

соціальній, художній діяльності та спорті). ЗЗСО тісно співпрацюють з 

установами культури (театрами, музеями, бібліотеками); 

– місцевою владою.  

Поділяючи ідеї Н. Боритко та І. Соловцової, зауважимо, що взаємодія 

ЗЗСО з різними соціальними інститутами, координація їхніх виховних зусиль 

дозволяє суттєво зменшити роль негативних стихійних впливів у розвитку 

дитини, реалізувати загальну педагогічно доцільну стратегію в її вихованні, 

створювати єдиний освітній простір. Така взаємодія сприяє значному 

розширенню існуючих можливостей у формуванні життєвого досвіду дітей, 
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побачити різноманіття оточуючого світу й організувати власну взаємодію зі 

світом та іншими людьми [14]. 

Дійсно, у багатьох населених пунктах України ЗЗСО виступають 

своєрідними центрами громадського життя, які організовують суттєву 

просвітницьку роботу в напрямі культурного та духовного відродження 

місцевої громади [139, с. 5]. ЗЗСО виконує функції регіонального експерта 

освітніх інновацій на засадах співпраці з місцевою владою, органами 

управління освітою, громадськими організаціями [139], орієнтується на 

формування відповідальності учнів за власні рішення та їхньої активної 

громадської позиції [54].  

Отже, ЗЗСО відіграє важливу роль в освітньому просторі регіону, 

забезпечуючи навчання, виховання та розвиток дітей, підтримку їхньої 

індивідуальності, упровадження в життя освітніх нормативно-правових 

документів, здійснюючи соціальний захист дітей та організовуючи навколо 

себе освітнє середовище, що розвиває дітей усебічно та акумулює діяльність 

усіх учасників освітнього процесу та різних соціальних інституцій. Саме 

ЗЗСО об’єднує роботу педагогічних працівників, місцевої влади і 

громадськості задля успішної реалізації освітніх цілей. З огляду на це процес 

виховання й освіти особистості об’єднує та залучає інтереси суб’єктів 

соціальної взаємодії (дітей, батьків, учителів, місцевої громади, суспільних 

та державних інституцій). Їхня взаємодія спроможна забезпечити розвиток 

ЗЗСО на демократичних засадах та високу ефективність освіти й виховання 

школярів. 

Особливе значення у забезпеченні ефективного функціонування ЗЗСО 

в регіоні мають органи місцевого самоврядування, оскільки вони на місцях 

здійснюють керівництво системою освіти. 
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1.2. Загальна характеристика органів місцевого самоврядування: 

суть та функції 

 

Для здійснення наукового аналізу проблеми взаємодії ЗЗСО та органів 

місцевого самоврядування важливим є розгляд витоків ідеї організації 

місцевого самоврядування, а також визначення суті ключових понять 

(«місцеве самоврядування», «органи місцевого самоврядування», 

«територіальна громада», «регіон») та характеристика системи місцевого 

самоврядування, адже розкриття цих категорій відіграє суттєву роль для 

визначення напрямів, форм і методів співпраці ЗЗСО й органів місцевого 

самоврядування. 

Важливо зазначити, що інститут самоврядування є одним із 

найдавніших. Початковим етапом розвитку самоврядування можна вважати 

елементарну саморегуляцію життя людських спільнот, які переходили від 

стадності до родо-общинної організації. На стадії виникнення общини можна 

говорити про появу таких інституцій самоврядування, як зібрання 

общинників, рада старійшин (глав сімей), проводир (вождь). В общині діяли 

два провідних фактори: розподіл народу за ознакою спорідненості та спільна 

власність на землю, але згодом почав діяти й особистий інтерес, боротьба 

окремих груп за провідну роль у суспільному житті. Тут самоврядування 

вперше набуло ієрархічності: на общинному рівні висувалися лідери і 

створювалися органи управління, а на нижчому рівні зберігалися звичні 

органи управління, що створені за принципом старшинства і спорідненості 

[137]. 

Ускладнення завдань управління общин, що розросталися (племені, 

етнічної групи, народності) стає фактором «одержавлення» общинно-

племінних структур, коли самоврядування втратило свою самостійність і 

підкорилося основним завданням політичного владарювання. Так, у 

стародавній Греції територіально-адміністративну основу полісу складали 

деми, міські і сільські общини, які самоуправлялися, – кожна зі своїми 
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зборами, громадською позицією, релігійним центром, фінансами і судом 

[137]. 

Джерелом ідеї місцевого самоврядування виступає вчення про 

природне право, яке ще з часів античності було важливою філософсько-

ідеологічною течією. Її суть полягала в уявленнях про справедливість, що 

були згодом утілені в загальнолюдських принципах свободи та рівності. Їхнє 

визнання різними країнами світу й нормами міжнародного права дало змогу 

легалізувати загальне виборче право і можливості громадян брати участь в 

розв’язанні та управлінні місцевими справами [137].  

Ідея організації влади в територіальних громадах та її взаємин із 

державної владою почала розвиватися в Європі в Середньовіччі. Важливим 

фактором ґенези феномену місцевого самоврядування стала поява цехових 

організацій, котрі виконували не лише професійні функції, але й виступали 

також спілками взаємодопомоги, релігійно-доброчинними братствами, 

центром дозвілля й військовою одиницею. Цехи закладали основу 

середньовічного комунального самоуправління, оскільки комуна набувала 

відповідного правового статусу і ставала характерною формою місцевого 

самоврядування. Комуни мали визначені права та обов’язки й 

«горизонтальну» організацію (по кварталах, міському й сільському 

населенню) [137]. 

Якісно новим типом місцевого самоврядування в Європі стало 

магдебурзьке право – надання місту самоуправління на корпоративній основі 

й вивільнення його мешканців від юрисдикції урядової адміністрації, які 

становили громаду з власною управою та судом.   

На початку XVII ст. німецький юрист Й. Альтузіус сформулював 

принцип субсидіарності та розробив федеральну теорію народного 

суверенітету. Згідно з його ідеями, окремі індивіди, які добровільно 

об’єднувалися в сім’ї та корпорації, створювали громади, союз громад – 

провінцію, а союз провінцій і міст – державу. Це мала бути система 

федеративних утворень на договірних засадах. Викладені ідеї були 
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революційними для свого часу, а принцип субсидіарності набув визнання 

лише в другій половині ХХ ст. [137; 157]. 

У XVIII ст. у Франції ідеї місцевого самоврядування розроблялися 

фізіократами – дослідниками в галузі економічної теорії. Так, Р.-

Л. д’Аргенсон і Д. де Немур висловлювали ідеї про створення громадських 

общин, в основу яких покладався принцип наявності основних 

громадянських прав, що є невід’ємним правом кожного громадянина [59; 

137]. 

Представники утопічного соціалізму (Т. Кампанелла, Т. Мор, Р. Оуен, 

Ш. Фур’є) пропонували ідею створення асоціацій (за Ш. Фур’є – «фалангів») 

як основи суспільства. Вони виступали як автономні й незалежні соціальні 

утворення, які координують свою діяльність між собою [97; 137; 142; 154; 

187]. 

У 1760-х рр. американський просвітитель Б. Франклін розвинув 

концепцію самоврядування й політичного самовизначення 

північноамериканських провінцій. У цей час набули поширення ідеї 

Т. Джеферсона щодо самоврядування як ідеальної форми державності. Вони 

сформувалися в концепцію, згідно з якою муніципалітети мали 

контролюватися лише законом і судом [137; 186; 207]. 

Пізніше ідеї організації громадського самоврядування були 

сформульовані французьким дослідником Туре, який виокремив два 

основних питання: поняття про власні громадські справи і справи державні, 

що делеговані державою органам місцевого самоврядування [137]. 

Значний внесок у досліджуване питання зробив Дж. С. Міль, який 

підкреслював важливість залучення населення до управління й розглядав 

місцеві влади як виховний інструмент, що спонукає людей визнавати 

справедливі вимоги інших людей і виходити за межі своїх сьогочасних 

інтересів [137; 212].  

Протягом ХІХ ст. з’явилося декілька наукових концепцій стосовно 

походження місцевого самоврядування, котрі по-різному визначали його суть 
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та особливості формування стосунків із державою. Так, теорія природних 

прав (Г. Аренс, Н. Гербер, О. Гірке, О. Лабанд, О. Ресслер, А. де Токвіль) [7; 

30; 200] виходила з того, що суспільство має функціонувати як сукупність 

численних вільних і самоврядних громад та асоціацій. Господарська 

(громадсько-господарська) теорія місцевого самоврядування 

(О. Васильчиков, В. Лєшков, Р. Моль) [18; 61; 221] ґрунтувалася на ідеї про 

те, що місцеве самоврядування за своєю природою є недержавним та має 

власну компетенцію в галузі неполітичних відносин (у місцевих, 

громадських і господарських справах, які розв’язуються самими 

територіальними громадами), а до компетенції державної влади належать 

політичні питання. Державна теорія місцевого самоврядування (Р. Гнейст, 

А. Михайловський, Л. Штейн) [135; 218; 224] визнавала самоврядування 

однією з форм організації місцевого державного управління, а всі 

повноваження в галузі місцевого самоврядування своїм джерелом мають 

державну владу [137]. 

Так, французький державний діяч, історик і політолог А. де Токвіль у 

своєму творі «Демократія в Америці» зауважував на тому, що «саме в 

громаді полягає сила свободи народу. Громадські інститути відіграють для 

встановлення незалежності ту саму роль, що й початкові школи для науки; 

вони відкривають народові шлях до свободи й навчають його 

послуговуватися тією свободою, насолоджуватися її мирним характером. Без 

громадських інститутів нація може сформувати вільний простір, одначе 

справжнього духу свободи вона так і не набуде» [200, с. 67]. А. де Токвіль 

відзначав, що центральна влада, хоч якою б вона не була освіченою та 

досконалою, не в змозі сама охопити всі питання життя народу. Вона не 

може цього зробити тому, що це завдання перевищує всі межі людських 

можливостей. Коли така влада намагається своїми силами створити та 

привести в дію нескінчену множину різних суспільних механізмів, вона 

змушена буде або задовольнитися далеко не повними результатами, або її 

результати будуть просто марні [200]. 
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На початку ХХ ст. поширення набули соціологічні концепції місцевого 

самоврядування (Л. Дюгі) [164], які розглядали його крізь призму соціальної 

солідарності людей; соціал-реформістські муніципальні концепції 

(М. Загряцков) [10], що спрямовувалися на забезпечення якнайповнішої 

демократизації місцевого життя, наділення міської та сільської громад 

правами ширшої автономії [137]. 

На українських землях витоки ідеї місцевого самоврядування походять 

з улаштування територіальної сусідської общини давніх слов’ян, яка 

самостійно (у межах наявних ресурсів і на власний розсуд) впорядковувала 

свої справи. Ще М. Грушевським, досліджуючи історію України, зазначав, 

що родинні зв’язки на певному етапі слабшали, і для людей великого 

значення набувало сусідство, близькість мешкання [49]. 

За часів Київської Русі набуло поширення громадівське 

самоврядування, в основу якого були покладені територіальна і виробнича 

ознаки, тобто громади здійснювали самоврядування на територіальній 

(сільська, міська й регіональна громади) та виробничій основі (громади 

ремісників, купців). Територіальне самоврядування здійснювалося на засадах 

звичаєвого права і виявлялося у вічах – загальних зборах громадян міст для 

розгляду громадських справ. Суб’єктом самоврядування була міська або 

сільська громада, яка об’єднувала мешканців сіл, володіла землею, була 

представником своїх членів у стосунках з іншими громадами і владою. 

Органом місцевого самоврядування на селі була верв – спершу родова, а 

згодом територіальна сільська громада, члени якої мали спільну власність на 

землю та сільськогосподарські угіддя, були пов’язані круговою порукою і 

мали певну взаємну відповідальність за сплату данини і вчинені злочини 

[137; 209].  

За часів Великого Князівства Литовського, а згодом – Речі Посполитої 

місцеве самоврядування на українських землях набуло розвитку у формі 

війтівства – керівництва місцевого (сільського або міського) управління чи 

самоврядування [94].  
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У Середні віки самоврядування в Україні здійснювалося залежно від 

політико-правового статусу міста: у державних містах працювала державна 

адміністрація, очолювана старостою, яка опікувалася питаннями оборони, 

збору податків і відала приписаними селянами з навколишніх сіл, а також 

міська громада, очолювана війтом; у приватних містах війт представляв 

інтереси громади. Починаючи з кінця ХІІІ ст. і протягом XIV-XV ст. в 

українських містах поступово запроваджувалося магдебурзьке право, що 

давало містам широкі можливості здійснення самоврядування. Міста 

отримували майнові повноваження: володіли землею, нерухомим майном, 

запроваджували податки тощо. У 1374 р. магдебурзьке право отримало 

м. Кам’янець-Подільський, у 1390 р. – м. Берест, у 1431 р. – м. Стрий і 

м. Володимир-Волинський, у 1432 р. – м. Луцьк, у 1442 р. – м. Снятин, у 

1444 р. – м. Житомир, у 1445 р. – м. Мукачеве, у 1494 р. – м. Київ, у 1498 р. – 

м. Дубно, у 1518 р. – м. Ковель, у 1528 р. – м. Острог, у 1541 р. – 

м. Любомиль, у 1548 р. – м. Тернопіль, у 1564 р. – м. Брацлав, у 1584 р. – 

м. Корсунь, у 1585 р. – м. Переяслав, у 1588 р. – м. Біла Церква, у 1591 р. – 

м. Лубни, у 1592 р. – м. Чигирин, у 1595 р. – м. Мозир, у 1600 р. – м. Канів, у 

1620 р. – м. Богуслав, у 1623 р. – м. Чернігів, у 1640 р. – м. Вінниця [44; 94; 

100; 137].  

Унікальним зразком самоврядування була Запорізька Січ, яка 

формувалася на добровільній основі із чоловіків православного 

віросповідання, які проходили випробувальний термін. Організаційно в 

мирний час Січ складалася із куренів. Територія на берегах Дніпра біля Січі 

поділялася на паланки – області з власним самоврядуванням. За жеребом 

щорічно землі отримували ті чи ті курені. Там козаки проживали із сім’ями, 

займалися господарством. Найвищим адміністративним, судовим і 

військовим органом виступала загальна військова рада, у якій брали участь 

усі козаки й де розглядалися найважливіші питання. Вона збиралася двічі на 

рік та обирала старшину (кошову, курінну і паланкову), кошового отамана, у 

руках якого була зосереджена військова, адміністративна й судова влада, а 
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також розподіл угідь між куренями. Окрім того, на раді обирали військову 

старшину (писаря, суддю, осавул, обозного, курінних отаманів) [94; 137; 138; 

209]. 

Наприкінці 1649 р. унаслідок затвердження Зборівського трактату 

(мирного договору між Військом Запорізьким на чолі з Б. Хмельницьким і 

польським військом) православні міщани отримали право входити до складу 

муніципальних урядів [50].  

Місцеве самоврядування знайшло визнання й закріплення також у 

Конституції Пилипа Орлика (1710 р.), де закладався принцип розподілу влад 

на законодавчу, виконавчу й судову, а також засади взаємовідносин між 

органами місцевого самоврядування й центральної владою. Але загалом 

розвиток місцевого самоврядування в Україні визначався розвитком 

самоврядування в Росії [137]. 

Наприкінці XVIII ст. – на початку ХІХ ст. в українських містах було 

скасоване магдебурзьке право внаслідок ліквідації Гетьманщини й 

автономного устрою України. У 1785 р. у Лівобережній і Слобідській Україні 

виникли міські думи – нові органи місцевого самоврядування, що 

ознаменувало уніфікацію форм суспільного життя в Україні та Росії. Після 

скасування магдебурзького права в Києві в 1834 р. у країні продовжилося 

становлення загальноімперських органів місцевого самоврядування. Згодом, 

у 1838 р. було запроваджене місцеве станове самоврядування для державних 

селян і вільних працівників. Земська реформа 1864 р. спричинила заснування 

земських установ як органів місцевого (регіонального) самоврядування. В 

«Положенні про земські установи» закладався принцип майнового цензу, 

домінувальний вплив на місцеві справи мало дворянство, а з селянами майже 

не рахувалися. У відання земських установ входило: розвиток торгівлі та 

промислу, утримання місцевих установ, статистичних комітетів, канцелярій 

поседерницьких комісій, винаймання будівель для судових слідчих і 

станових приставів, ведення селянських справ, утримання мостів, доріг, 

перевезень.  
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1 січня 1864 р. у Російській Імперії була запроваджена нова система 

державного управління на місцях – міські та земські органи самоврядування. 

Їх поява була спричинена серйозними об’єктивними чинниками. Скасування 

кріпацтва вимагало нової організації усіх служб місцевого управління. 

Земські заклади впроваджувалися як поступка дворянству, але вони 

об’єктивно сприяли прискоренню буржуазного розвитку країни.  

Самодержавство обмежило функції земських установ, а також 

підпорядкувало їх фінансовій та адміністративній опіці з боку державних 

інститутів в центрі і на місцях [166]. Земські установи запроваджувалися не 

всюди, а лише в дев’яти українських губерніях (зокрема, у Волинській, 

Катеринославській, Київській, Подільській, Полтавській, Таврійській, 

Харківській, Херсонській та Чернігівській губерніях), що входили до складу 

Російської імперії. У Полтавській, Чернігівській і Харківській губерніях 

земські заклади почали працювати в 1865 р., а в Таврійській і 

Катеринославській – у 1866 р. Діяльність земств стосувалася господарських 

справ: опікування місцевими дорогами, лікарнями, закладами освіти, 

притулками, а також будівництво, земська статистика, організація опіки 

нужденних, харчування, благодійна діяльність, ветеринарний контроль тощо 

[220]. 

Земські заклади були чітко структуровані, що було зафіксовано в 

законі. До них уходили виконавчі органи – повітові та губернські земські 

управи й розпорядчі органи – повітові та губернські земські зібрання. 

Губернські зібрання скликалися на період до 20 днів раз на рік. Вони 

складалися із гласних, що мали обиратися на основі майнового цензу й 

куріальної системи. Кількість губернських гласних не повинна була 

перевищувати 50 осіб. Повітові земські зібрання були дещо меншими і 

скликалися щороку на термін не більше 10 днів. Земська управа обиралася на 

три роки і складалася з кількох осіб, які опікувалися проблемами земського 

господарства й запрошення службовців (учителів, лікарів, агрономів, 

статистів тощо) на службу [112, с 30-31]. 
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Органам сільського й міського самоврядування було заборонено 

утворювати спілки, об’єднання декількох дум або земств і здійснювати будь-

яку спільну діяльність. Держава відстоювала принцип вертикального 

підпорядкування всіх органів урядування [94]. 

У проєкті «Положення про губернські й повітові земські установи», 

складеного Міністерством внутрішніх справ та поданого у 1863 р. до 

Державної Ради, про участь земства в розв’язанні питань народної освіти не 

згадувалося. Водночас в остаточній редакції затвердженого «Положения» 

земству дозволялося займатися проблемами народної освіти «переважно в 

господарському відношенні» [167; 220]. При цьому, земські витрати на 

школи відносилися до «необов’язкових» [167; 220]. 

Унаслідок цього, у перші роки існування органів самоврядування, 

губернські земства незначним чином впливали на розвиток народної освіти. 

Попечителями освіти виступали повітові земства, які спочатку були 

вимушені обмежитися завданням переконати селян будувати нові школи та 

налагоджувати з цією метою збір коштів. Окрім того, вони надавали кошти 

на заробітну плату педагогам, а вже протягом 1890-х рр. взяли її на свій 

баланс повністю. 

Міська реформа 1870 р., що проводилася в Росії, поклала на міські 

органи самоврядування (думи та управи) виконання адміністративно-

господарчих завдань на території міста, зокрема: його благоустрій 

(освітлення, опалення, водогін, каналізація, транспорт, благоустрій доріг і 

мостів), завідування медичною, шкільною справами, промисловістю, міською 

торгівлею тощо [138]. У цей самий час повітові земства почали брати участь 

у забезпеченні шкіл навчальним приладдям, виділяли кошти на їхнє 

освітлення, опалення, обслугу тощо. За даними Б. Веселовського, наприкінці 

1870-х рр. частка сільських громад у витратах на школи становила 45%, 

наприкінці 1880-х рр. – 30%, а у 1900 р.  – 5% [22, с. 9].  

В українській політико-правовій думці набула поширення громадська 

теорія місцевого самоврядування. Так, М. Драгоманов у своїй праці 
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«Історична Польща і великоруська демократія» [57] сформулював концепцію 

федерації вільних громад і виокремив низку важливих принципів локальної 

демократії, зокрема: самоуправління громад й областей у побудованій «знизу 

вгору» політично вільній державі; урахування національних особливостей 

країни; свобода «живих складових частин народу»; узаємозалежність 

місцевого самоврядування і політичної свободи [57; 137]. До того ж, 

М. Драгоманов, пов’язував «громадівство» із робітничими рухами в різних 

країнах світу [56]. 

Окрім того, в Україні набула розвитку й державницька модель 

місцевого самоврядування [137]. Так, М. Туган-Барановський зазначав, що за 

державою залишається наглядова, регулятивна і спрямовувальна влада, а 

широке місцеве самоврядування має бути «першим корективом» для 

«централізуючого начала державності» [202].  

У 1917 р. після утворення Центральної Ради М. Грушевський 

запропонував організувати місцеву владу на основі українських комітетів у 

містах і волостях. І Універсал Центральної Ради (23 червня 1917 р.) зберігав 

дієву на той час систему місцевого самоврядування. Загалом Центральна 

Рада виявляла прихильність до інституту місцевого самоврядування, 

водночас говорячи про необхідність підпорядкування центральному урядові 

органів місцевого самоврядування.  

Однак, через громадянську війну висловлені ідеї не були практично 

реалізовані. Гетьман П. Скоропадський розпустив створені Центральною 

Радою органи місцевого самоврядування. У Києві з’явилося Управління 

Столичного Отамана, в Одесі – Управління Міського Отамана. У 1918 р. (під 

кінець правління П. Скоропадського) були утворені губерніальні та повітові 

ради в сільських справах.  

Ідея широкого самоврядування почала відроджуватися під час 

Української Народної Республіки (УНР) наприкінці 1920 р.: у проєкті нової 

Конституції УНР пропонувалася система громад, повітів, волостей та вищих 

органів самоврядування, розмежовувалися компетенції чиновників 
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самоврядування й урядових чиновників.  

Із установленням на українських землях радянської влади 

передбачалося, що функції місцевого самоврядування в містах і селах (за 

Конституцією 1919 р.) виконуватимуть ради (робітничих, солдатських і 

селянських депутатів), а у волостях і губерніях – з’їзди рад та виконавчі 

комітети, котрі обиралися ними. Згодом Конституцією УРСР (1937 р.) ці 

ради були перетворені на представницькі органи на всіх рівнях. Виконавчими 

та розпорядчими органами місцевих рад були обрані виконавчі комітети 

[137]. 

Постанова ЦК КПРС «Про поліпшення діяльності Рад депутатів 

трудящих і зміцнення їхніх зв’язків з масами» від 22 січня 1957 р. [93] 

розширила права органів місцевої влади, зокрема у бюджетно-фінансовій 

сфері, питаннях планування, будівництва тощо. 31 травня 1957 р. Президією 

Верховної Ради УРСР було затверджено «Положення про обласні, районні, 

міські, районні у місті, селищні й сільські ради депутатів трудящих», яким 

регламентувалося положення місцевих органів державної влади, 

повноваження та функції рад у соціально-економічній та культурній сферах, 

розширювалася компетенція виконавчих комітетів. Конституція УРСР 

1978 р. закріпила принцип єдності системи рад як органів державної влади 

[137]. До 1990 р. в організації та роботі органів влади в Україні головну роль 

відігравала комуністична партія. На всіх рівнях адміністративно-

територіального устрою у країні функціонувала партійна структура: обком 

(обласний комітет), міськком (міський комітет), райком (районний комітет), і 

всі керівники виконкомів (виконавчих комітетів) і рад належали до правлячої 

партії. Унаслідок цього місцеві органи влади не мали повної несамостійності, 

і не було чіткого розмежування повноважень органів різного територіального 

рівня [94]. 

У березні 1990 р. обрання депутатів Верховної Ради УРСР та місцевих 

Рад народних депутатів стало в Україні початком відродження місцевого 

самоврядування. Новообрані місцеві ради прагнули позбутися державного і 
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партійного контролю над своєї діяльності в галузі забезпечення потреб 

населення.  

В Україні від грудня 1990 р. до 1992 р. була чинною перша редакція 

закону «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве 

самоврядування» [84]. Нова редакція закону, у якій ураховувалося передання 

частини повноважень від районних та обласних рад представникам 

Президента, була ухвалена 26 березня 1992 р. Ради народних депутатів на 

обласному і районному рівнях позбавлялися виконавчих органів і набували 

характер представницьких органів. Реальне самоврядування діяло на рівні 

населених пунктів. Утім, фактично представники Президента в районах і 

областях не мали виходу на вищі органи влади, а адміністрація Президента 

недостатньо забезпечувала тісну взаємодію між урядом та місцевими 

державними адміністраціями.  

Конституція незалежної України, прийнята 28 серпня 1996 р., 

визначила конституційно-правові засади функціонування місцевого 

самоврядування і фактично сформувала модель місцевого самоврядування у 

країні. Конституцією проголошено, що первинним суб’єктом місцевого 

самоврядування є територіальна громада як певна самоорганізація громадян, 

які об’єднані за територіальною ознакою з метою задоволення власних 

інтересів та законних прав [94].  

21 травня 1997 р. було прийнято Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [82], який, відповідно до Конституції України 

[105], визначає систему місцевого самоврядування у країні, основи 

організації й діяльності, відповідальності та правового статусу органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування. Окрім того, діяльність органів 

місцевого самоврядування в Україні регламентується низкою державних 

документів, зокрема: Законами України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності» від 3 березня 1998 р. [87], «Про статус 

депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 р. [89], «Про співробітництво 

територіальних громад» від 17 червня 2014 р. [88], «Про місцеві вибори» від 
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14 липня 2015 р. [83], іншими законами і підзаконними нормативно-

правовими актами, що приймаються на їх основі та в межах компетенції 

органів місцевого самоврядування. До того ж, щодо місцевого 

самоврядування діють такі документи міжнародного значення: «Європейська 

Хартія місцевого самоврядування» від 15 жовтня 1985 р. (ратифікована 

Україною 15 липня 1997 р.) [64], Всесвітня декларація місцевого 

самоврядування, прийнята 23-26 вересня 1985 р. [28] тощо. Цими 

документами визначається, що місцеве самоврядування є для громадян 

найближчим рівнем управління, і саме на місцевому рівні найкраще 

створювати умови для формування гармонійної громади. 

Окрім того, в Україні ще на початку 1990-х рр. розпочався процес 

створення неурядових організацій місцевого самоврядування. 

Найактивніша – Асоціація міст України (1992 р.) – протягом 1996-1997 рр. 

брала участь у розробці українського законодавства з питань місцевого 

самоврядування, Хартії українських міст (1997 р.), створенні Міжвідомчої 

комісії з питань місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України та 

Координаційної Ради з питань місцевого самоврядування при Президентові 

України, заснуванні регіональних відділень Асоціації (з 1999 р.). Починаючи 

з 2002 р. Асоціація міст України є членом Ради Європейських 

муніципалітетів і регіонів [8].  

У 2014 р. в Україні було розпочато реформу місцевої державної влади 

та місцевого самоуправління, передбачену Стратегією сталого розвитку 

«Україна-2020» [206], спрямовану на покращення життєвого середовища 

населення, надання доступних та якісних публічних послуг, узгодження 

інтересів територіальних громад і держави. Реформа передбачає передачу 

фінансових ресурсів та повноважень органам місцевого самоврядування від 

органів державної влади, утворення громади – виконавчих органів місцевого 

самоврядування.  

Отже, ідеї місцевого самоврядування в Україні та світі мають довгу 

історію і міцне історичне підґрунтя. Протягом століть змінювалася його 
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форма та закони, за якими воно діяло, натомість в усі часи роль громади в 

розв’язанні місцевих проблем була вирішальною. 

Водночас, важливо зазначити, що поняття «громада» передбачає 

партнерство заради загальної користі [134, с. 6]; це форма об’єднання людей, 

які у процесі життя мають змогу спілкуватися, контактувати між собою [134, 

с. 78]. Для громади характерними є спільне місце, територія проживання її 

членів, часткове або повне самоврядування, морально-виховний вплив на 

членів громади, спільне розв’язання соціально-побутових проблем, 

взаємодопомога, дотримання традицій і звичаїв. Населення стає громадою, 

коли всі мешканці є активними, небайдужими до спільних справ громади, 

уболівають за них, разом працюють, охоче спілкуються між собою, 

допомагають один одному, добре знають закони, свої права та обов’язки, 

обговорюють проблеми разом, організовують спільне дозвілля, плекають 

добрі традиції, можуть самоорганізуватися тощо [134, с. 37]. 

Так само територіальна громада передбачає плідне партнерство людей, 

що об’єднані постійним проживанням у межах певного міста, села чи 

селища, що виступають самостійними адміністративно-територіальними 

одиницями, або добровільне об’єднання мешканців декількох сіл, які мають 

єдиний адміністративний центр [82; 134]. Науковці (Н. Альошина, 

Т. Голікова, Ю. Молодожен) [3; 32; 140] розкривають цей термін більш 

детально, стверджуючи, що територіальна громада – первинний суб’єкт 

місцевого самоврядування, який складається з фізичних осіб, котрі постійно 

мешкають та працюють на території певного села (або добровільного 

об’єднання кількох сіл у спільну громаду), селища чи міста, що пов’язані 

особливими індивідуально-територіальними зв’язками, а також через 

сформовані ними муніципальні структури або безпосередньо розв’язують 

проблеми місцевого значення. Окрім того, Т. Голікова стверджує, що 

територіальна громада є носієм корпоративних прав та інтересів, а її члени 

об’єднані певною спільною метою [32]. Передача повноважень 

територіальним громадам дозволяє уникнути зайвої концентрації влади на 
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центральному рівні, а також переобтяження центрального апарату місцевими 

справами [3].  

Щодо терміну «самоврядування», то під ним розуміється публічна 

влада, яка формується територіальною спільнотою для самостійного 

розв’язання безпосередньо або через обрані ними органи всіх питань 

місцевого життя на основі законів і власної фінансової та економічної бази 

[138, с. 134]. 

Водночас, поняття «місцеве самоврядування» є більш вживаним і 

розглядається у широкому та вузькому сенсі. 

Так, у широкому сенсі місцеве самоврядування – політико-правовий 

інститут, у межах якого здійснюється управління місцевими справами у 

відповідних територіальних одиницях у межах їхніх компетенцій шляхом 

самоорганізації мешканців певної території за згодою і сприяння держави 

[138, с. 87-88]. 

У вузькому сенсі місцеве самоврядування позначає реальну здатність 

територіальної громади управляти власним майном, приймати самостійні 

рішення щодо свого розвитку та здійснювати дії, що віднесені законом до 

компетенції громад; це право та спроможність органів місцевого 

самоврядування в межах закону здійснювати управління і регулювання 

суттєвою часткою суспільних прав під власну відповідальність в інтересах 

місцевого населення [138, с. 88]. 

Окрім того, поняття «місцеве самоврядування» є юридичною 

категорією, що визначається низкою вітчизняних та зарубіжних документів. 

Так, загальноприйнятим для світового суспільства є визначення, дане в 

Європейській Хартії місцевого самоврядування (ст. 3): «Під місцевим 

самоврядуванням мається на увазі право органів місцевого самоврядування 

та їхня реальна здатність регламентувати більшу частину державних справ та 

здійснювати управління ними, діючи під власну відповідальність, у межах 

закону та в інтересах місцевого населення» [64]. Це визначення встановлює 

три основні складники будь-якого самоврядування: 
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1. Юридичний – право спільноти самій та під свою відповідальність 

розв’язувати свої внутрішні (місцеві) питання. 

2. Економічний – можливість будувати своє життя для власного блага 

та за свій рахунок, тобто наявність фінансів і майна, достатніх для 

задоволення колективних вимог. 

3. Владний – створення власних органів влади й управління, 

уповноважених здійснювати діяльність, довірену законами країни цій 

спільноті. 

Отже, самоврядування є владою особливого роду, публічною владою 

та владою місцевої громади, що діє за уповноваженням центральних владних 

органів і на основі довіри членів цієї громади. Позначені складники 

самоврядування дозволяють визначити ті істотні ознаки, які й формують 

поняття самоврядування. До таких ознак можна віднести: 

  централізовано встановлювані обмеження, представлені двома 

групами – межі (територіальні, структурні), що окреслюють «територію», на 

якій діє самоврядування, та нормативні обмеження, що спричиняють 

принцип і порядок діяльності самоврядування; 

  наявність власної компетентності, тобто власного кола справ, що не 

збігається з компетенцією центральних владних органів і пов’язаних, як 

правило, з організацією місцевого життя громади. При цьому, якщо 

центральний владний орган хоче перекласти на самоврядування частину 

своїх компетенцій, то він зобов’язаний виділити матеріальну компенсацію за 

перекладання власних функцій; 

  господарська самостійність у розв’язанні місцевих питань. Вона 

припускає наявність самостійних джерел фінансування для розв’язання 

місцевих проблем, віднесених до компетенції самоврядування;  

  відповідальність перед суспільством, коли формування органів 

самоврядування, їхнього персонального складу, структури влади й 

управління, регламенту представницьких і виконавчих галузей влади та 

голови самоврядування здійснюються самою місцевою громадою, а не 



 43 

центральними органами. 

Однак, перераховані основні ознаки не передбачають, що всі органи 

самоврядування діятимуть за уніфікованою схемою. Можливі й навіть 

необхідні індивідуальні особливості конкретного самоврядування, котрі 

враховували б місцеву специфіку. 

Дещо схожим є визначення поняття «місцеве самоврядування» у 

вітчизняному законодавстві. Так, відповідно до закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [82] місцеве самоврядування – гарантоване 

державою право територіальної громади (жителів села або добровільного 

об’єднання у громаду жителів кількох сіл, селища чи міста) та її реальна 

здатність самостійно або під відповідальність посадових осіб і органів 

місцевого самоврядування розв’язувати проблеми місцевого значення в 

межах законів України й Конституції. Саме це визначення є основним для 

нашого дослідження.  

Окремо слід зауважити, що право громадян України брати участь у 

місцевому самоврядуванні гарантується Конституцією України [105], а в 

Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» [82] зазначається, 

що всі громадяни України (незалежно від їхньої раси, кольору шкіри, статі, 

майнового стану, релігійних, політичних або  інших переконань, етнічного й 

соціального походження, терміну проживання на певній території, мовних чи 

інших ознак) мають право брати участь у місцевому самоврядуванні. 

За законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» [82] 

місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ 

чи міст як безпосередньо, так і через ради (сільські, селищні чи міські) та їх 

виконавчі органи, обласні та районні ради, що представляють інтереси 

територіальних громад сіл, селищ та міст. Основний принцип місцевого 

самоврядування – самостійність і незалежність органів та організаційних 

форм місцевого самоврядування при реалізації ними своїх повноважень у 

межах закону [28; 64; 131]. Серед інших принципів, на основі яких 

здійснюється місцеве самоврядування в Україні, є принципи: законності, 
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народовладдя, гласності, поєднання місцевих і державних інтересів, 

колегіальності, виборності, підзвітності й відповідальності органів та 

посадових осіб перед територіальними громадами, державної підтримки та 

гарантії місцевого самоврядування; організаційної, матеріально-фінансової 

та правової, самостійності в межах повноважень, що визначені законами, 

судового захисту прав місцевого самоврядування. 

Окрім того, слід підкреслити, що місцеве самоврядування – це така 

форма публічної влади, що характеризується специфічними рисами 

порівняно з державною владою.  

По-перше, місцеве самоврядування відображає такий рівень влади, 

який забезпечує реалізацію переважної більшості природних потреб людини 

(житло, харчування, водопостачання, безпечне довкілля тощо), що вимагає 

тісної співпраці відповідних органів влади з представниками різних 

соціальних груп, а сама влада набуває безпосередньо соціального характеру – 

вона діє в інтересах місцевого населення, тоді як державна влада – у 

загальнодержавних інтересах. 

По-друге, місцеве самоврядування – це реально підзвітна і 

відповідальна перед населенням влада, що забезпечується:  

  гласністю у прийнятті рішень органів місцевого самоврядування;  

  активною участю громадськості в організації та здійсненні контролю 

за наданням населенню соціальних послуг у системі місцевого 

самоврядування (ст. 25 Закону України «Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії» [79]);  

  можливістю більш повного визначення потреб населення, 

оперативного реагування на місцеві ініціативи;  

  залученням населення – споживачів послуг до організації їх надання 

тощо. 

Зазначені характеристики місцевого самоврядування свідчать не лише 

про його важливу соціальну роль, а й про надзвичайно тісний зв’язок з 

населенням та різноманітними громадськими структурами, що виражають та 
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представляють інтереси різних соціальних груп (молодіжними громадськими 

організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування, благодійними 

фондами тощо).  

Звідси можна зробити висновок і про ту значну роль, яку громадські 

інституції відіграють у здійсненні влади загалом та в розвитку місцевого 

самоврядування, зокрема. 

Серед характерних особливостей місцевого самоврядування в Україні 

можна назвати такі: існування місцевих державних адміністрацій, які 

реалізовують свою діяльність, виходячи з принципу підлеглості й 

підконтрольності знизу догори; демократизм (формування органів місцевого 

самоврядування за демократичними процедурами); відповідальність перед 

громадою (можливість переобрати міського або сільського голову, членів 

представницького органу) тощо [94]. 

Система місцевого самоврядування в Україні містить[82]:  

– територіальну громаду села, селища, міста – первинний суб’єкт 

самоврядування, основний носій його повноважень і функцій. Ця громада 

здійснює розв’язання питань місцевого значення шляхом прямого 

волевиявлення за допомогою місцевого референдуму. Члени територіальної 

громади можуть ініціювати розгляд будь-якого проблемного питання, що 

віднесене до відання місцевого самоврядування, у раді (у порядку місцевої 

ініціативи);  

– сільську, селищну, міську раду – органи місцевого самоврядування, 

що представляють територіальні громади та реалізують від їхнього імені та в 

їхніх інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування;  

– сільського, селищного, міського голову – головну посадову особу 

територіальної громади села (добровільного об’єднання в одну територіальну 

громаду жителів кількох сіл), селища та міста;  

– виконавчі органи сільської, селищної, міської ради – виконавчі 

комітети, управління, відділи й інші виконавчі органи, створювані радами;  

– старосту – виборну посадову особу місцевого самоврядування;  
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– районні й обласні ради – органи місцевого самоврядування, що 

виявляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст;  

– органи самоорганізації населення – будинкові, вуличні, квартальні та 

інші органи самоорганізації населення, створені за ініціативою жителів 

сільськими, селищними, міськими, районними в місті радами, які наділені 

частиною їхньої компетенції, фінансів, майна. 

За рішенням територіальної громади міста або міської ради в містах із 

районним поділом можуть утворюватися районні в місті ради [82]. 

Відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

[82], під органами місцевого самоврядування розуміються структурно-

організовані колективи службовців (або одного службовця), котрі наділені 

владою в системі місцевого самоврядування з метою реалізації владних 

рішень. Органи місцевого самоврядування – суб’єкти адміністративно-

правових відносин, адже, по-перше, вони вступають у ці відносини із 

органами виконавчої влади в разі контролю з боку держави за виконанням 

ними своїх функцій та завдань, по-друге, вони самі виступають суб’єктами 

державного управління, коли виконують різні делеговані законом 

повноваження. 

Органи місцевого самоврядування можуть бути представницькими 

(сільські, селищні, міські ради) та виконавчими (виконавчі комітети, 

управління та інші виконавчі органи, створювані сільськими, селищними, 

міськими і районними в містах радами). 

Аналіз закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», праць 

сучасних вітчизняних дослідників (О. Алтуніна, О. Гливка, А. Кунденко, 

Л. Ладонько, С. Лихачов, О. Михайловська, Н. Філіпова) дозволив визначити 

такі функції органів місцевого самоврядування: виконавчі, організаційно-

розпорядчі, консультативно-дорадчі, бюджетно-фінансові, матеріально-

технічні, інформаційні, планування та програмування розвитку відповідних 

територій, нормотворчі, правоохоронні, соціально-культурні, екологічного 

контролю, політичні тощо. Спеціальні функції органів місцевого 
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самоврядування залежать від специфіки діяльності та правового статусу 

окремих органів місцевого самоврядування [2; 31; 82; 124; 183].  

Окрім того, згідно із законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» [82] повноваження органів місцевого самоврядування охоплюють 

такі сфери, як: охорона здоров’я, освіта, культура, фізкультура і спорт; 

будівництво; соціальний захист населення; регулювання земельних відносин 

й охорона навколишнього природного середовища; оборонна робота; 

зовнішньоекономічна діяльність; адміністративно-територіальний устрій; 

реєстрація місця проживання фізичних осіб; забезпечення охорони прав, 

свобод та законних інтересів громадян, законності й правопорядку; надання 

безкоштовної первинної правової допомоги; відзначення державними 

нагородами тощо.  

Важливо відзначити, що у своїй діяльності органи місцевого 

самоврядування впроваджують основні ідеї як міжнародних документів 

(«Навчання для всіх: інвестиції в знання і навички людей задля сприяння 

розвитку» [228], «Стратегія ЄЕК ООН освіти для сталого розвитку» [195]), 

так і документів, прийнятих на національному рівні, зокрема: Конституція 

України [105], Конвенція про права дитини [104], Стратегія сталого розвитку 

«Україна – 2020» [206], Державна стратегія регіонального розвитку на період 

до 2020 року [170], Закони України: «Про освіту» [86], «Про загальну 

середню освіту» [81], «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» [80], «Про оздоровлення та відпочинок дітей» [85], укази 

Президента України: «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні 

на період до 2021 року» від 25.06.2013 р. [205], «Про заходи щодо розвитку 

системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді» 

від 30.09.2010 р. [203]; Концепція реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 

до 2029 р. [182], постанови Кабінету Міністрів України «Про поліпшення 

виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення 
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дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 05.04.1994 р. 

[171], «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку» від 22.11.2004 р. [175], наказ Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоті та методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах» від 16.06.2015 р. [144] тощо. 

Розвиток місцевого самоврядування – це насамперед розвиток 

відповідних якостей і формування навичок людей, які працюють у виборних 

органах. І тут багато залежить від керівників самоврядних організацій, вони 

повинні стати справжніми лідерами, уміти чітко формулювати проблему, 

знаходити шляхи її розв’язання, згуртовувати колег у дієздатні команди. 

Повноцінний розвиток місцевого самоврядування неможливий без 

широкого залучення громадян, зокрема й учнівської молоді, до процесу 

формування стратегії розвитку місцевих громад, їхньої активної участі в 

діяльності органів місцевого самоврядування, подальшому становленні 

інституцій громадянського суспільства на місцевому рівні. Це 

підтверджується результатами досліджень сучасних українських учених 

(М. Головатий, В. Головенько, Т. Голубоцька, О. Голубоцький, В. Кулік, 

М. Пірен, М. Перепелиця, В. Рехкало, В. Шахов) [34; 35; 117; 160; 162; 189], 

які досліджують питання реалізації молодіжної політики, проблеми 

професійної соціалізації учнівської молоді, участі різних молодіжних 

об’єднань у процесах державотворення та розвитку громадянського 

суспільства. 

У «Національній доктрині розвитку освіти» особлива увага  звертається 

на розробку управлінських моделей із залученням до цього процесу громадян 

і фахівців з метою підвищення гнучкості, демократичності управління і 

надання йому державно-громадського характеру [204]. Це зумовлює 

спрямування державної політики в галузі освіти на збільшення ролі органів 
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місцевого самоврядування, активізацію піклувальних рад, батьків, засобів 

масової інформації, громадських організацій і фондів в освітній, економічній, 

науково-методичній діяльності закладів освіти, прогнозуванні їхнього 

розвитку та оцінці якості надання освітніх послуг [185, с. 60]. 

Важливо відзначити, що залежно від потреб, кола повноважень і 

фінансових можливостей територіальної громади органи місцевого 

самоврядування забезпечуються функціонування органу управління освітою 

(у структурі виконавчих органів влади або як окремий виконавчий орган з 

питань управління освітою), який опікується виконанням самоврядних та 

делегованих повноважень органів місцевого самоврядування в галузі освіти 

безпосередньо в закладах освіти [115].  

У розвитку місцевого самоврядування особливе значення має регіон, у 

якому воно реалізовується, адже регіон зумовлює виникнення певних 

місцевих особливостей, які важливо враховувати в роботі органів місцевого 

самоврядування.  

Важливо підкреслити, що поняття «регіон» є міждисциплінарним, а 

отже, воно по-різному визначається представниками різних наук.  

Так, згідно із довідниковими виданнями, регіон – частина країни, 

територіальна одиниця (зона, район, область), що вирізняється з-поміж інших 

таких самих одиниць певними умовами, властивостями або специфічними 

рисами (географічними, геологічними, економічними, етнографічними тощо) 

[19; 63; 147, с. 107; 191]. 

У географічній науці (А. Григор’єв, І. Коваль, В. Кривошеїн) поняття 

«регіон» розглядається в широкому сенсі. Воно позначає велику територію 

[111, с. 343], а у глобальному контексті регіоном можна назвати навіть групу 

близько розташованих країн, які створюють окремий економіко-

географічний район, або близький за культурою та національним складом 

район, або однотипний за суспільно-політичним устроєм район світу [29]. У 

тлумаченні терміну «регіон» географічною наукою визначальними є фізичні 

особливості природного ландшафту, клімат, водні артерії, оформлення 
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території, а також цілісність, взаємозв’язок, єдність цих елементів території 

[118; 223] 

В економічній науці (М. Конох, Г. Осипов) під поняттям «регіон» 

розуміється велика територія країни, яка має більш або менш однорідні 

природні умови і характерну спрямованість розвитку виробничих сил на 

основі поєднання комплексу природних ресурсів із відповідною існуючою та 

перспективною матеріально-технічною, виробничою й соціальною 

інфраструктурою [184, с. 440]; це географічно суцільна територіальна 

частина народного господарства країни, що має власну виробничу 

спеціалізацію, міцні внутрішньо-економічні зв’язки й нерозривно пов’язана з 

іншими частинами суспільно територіальним поділом праці [138, с. 130]. 

Політології та фахівці із державного управління (В. Власов, 

Ю. Левенець, Е. Томпсон, Ю. Шаповал) зазначають, що регіон – 

територіальне утворення, що сформоване в законодавчому порядку на рівні, 

який є безпосередньо нижчим після загальнодержавного, і наділене 

політичним самоврядуванням [24; 138, с. 130]. Схоже визначення дає 

Е. Томпсон, зауважуючи, що регіон є територіальною одиницею, яка є 

адміністративно визначеною [201]. Окрім того, Ю. Римаренко розкриває 

поняття «регіон» як самоврядні територіальні спільності, що вирізняються 

багатонаціональним складом їхнього населення [179]. З огляду на це регіон 

виступає частиною держави. Окрім того, політологи (Ю. Левенець, 

Ю. Шаповал) зауважують, що регіональне управління освітою передбачає 

формування регіонального компонента освіти і здійснюється з урахуванням 

децентралізації та регіоналізації управління, фінансово-економічного 

забезпечення, структурної ієрархії тощо [164]. 

У юридичній науці (Ж. Завальна, Ю. Шемшученко) під поняттям 

«регіон» розуміють частину території країни (область, район тощо), яка 

вирізняється сукупністю природних або історично усталених економічно-

географічних умов і національним складом населення [29; 60, с. 628; 222, 

с. 254]. Аналіз нормативно-правової документації (Закони України «Про 
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місцеве самоврядування в Україні» [82], «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні» [78]) та наукових праць сучасних дослідників 

(І. Бех, Н. Бібік, І. Коваль, В. Кривошеїн, Ю. Шемшученко) дозволяє 

стверджувати, що зміст поняття «регіон» зазвичай збігається з такими 

поняттями, як «район» і «область» як одиниць адміністративно-

територіального поділу [29; 60; 82; 222]. Відповідно до міжнародних 

стандартів місцевого самоврядування регіон є найбільшим територіальним 

утворенням усередині кожної держави, має виборчі органи й перебуває в 

адміністративному плані між центральними та місцевими органами влади, 

користується прерогативами самоорганізації або прерогативами, що зазвичай 

асоціюються із центральною владою [29; 60; 222]. 

Соціологи (Ю. Римаренко, Б. Яловецький) розуміють поняття «регіон» 

дещо ширше. Вони виходять із того, що регіон, як соціально-територіальна 

система, володіє соціально-просторовою спільністю організації населення, 

що проживає в регіоні. Він відрізняється своєрідністю природних умов, 

спеціалізацією виробництва, що склалася, певним рівнем розвитку 

виробничих сил і виробничої інфраструктури та характеризується 

специфікою соціальної структури, інфраструктури і способом життя 

населення [184, с. 440]. З огляду на соціологічну науку регіон є простором 

певної соціальної структури, культурних традицій та організації влади, де 

виникають умови для певної організації способу життя його мешканців та 

формування їхнього почуття територіальної ідентичності [118; 223]. 

У психолого-педагогічній науці (Л. Голубнича, В. Курило, Ю. Ледняк) 

регіон постає географічним і соціальним простором, у якому відбувається 

соціалізація особистості, формування, передача та збереження норм життя, а 

його населення має ментальні відмінності (через специфічні природно-

географічні, історичні, культурологічні, соціально-економічні й соціально-

демографічні чинники) [37; 118; 121].  

Цікавим є визначення поняття «регіон» Е. Маркаузен, яка розуміє під 

ним компактну територіальну спільноту, що функціонує історично та залучає 
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фізичне оточення, політичне, соціально-економічне й культурне середовище, 

просторову структуру, яка відрізняється від інших територіальних одиниць і 

регіонів [229]. 

Важливими для нашого дослідження є виокремлені Є. Хриковим 

характеристики регіону, а саме: наявність територіальних характеристик; 

високий рівень самостійності; наявність територіально диференційованої 

спільноти мешканців, які мають почуття територіальної ідентичності. Регіон 

виступає економічною, соціальною або іншою частиною великого простору 

країни чи світу [215].  

Узагальнюючи вищенаведені визначення, під поняттям «регіон» 

розуміємо територію країни, що має спільні природно-господарські ознаки, 

історичні умови розвитку, соціокультурний простір і національний склад 

населення та наділена політичним самоврядуванням.  

Розрізняють різні типи регіонів. Так, у мікрорегіонах центр складають 

окремі поселення (сільські), а межі охоплюють територію виробничої 

діяльності більшої частини населення. У малих регіонах осередок складають 

зазвичай територіально-виробничі комплекси, а межі співпадають з 

територією, що керується адміністрацією. Внутрішньорайонні «кущі» мають 

яскраво виражену однорідність грунтово-кліматичних та інших умов життя, 

історично сформовані економічні й соціально-психологічні зв’язки, 

традиційно дружні й родинні стосунки населення, що проживає в регіоні, а 

їхнім центром є наявні підприємства й установи. Адміністративно-

територіальні регіони відрізняються більш або менш вираженою 

однорідністю грунтово-кліматичних умов, внутрішньорайонними 

економічними зв’язками, а їхнім ядром є малі й середні міста, селища 

міського типу і великі села. Внутрішньообласні і внутрішньореспубліканські 

регіони характеризуються меншою, але досить вираженою природно-

кліматичною однорідністю, певною спільністю умов господарювання, а 

також соціально-просторовою організацією культурно-дозвіллєвого життя 

населення. Вони охоплюють територію декількох адміністративно-



 53 

територіальних районів і мають центром середнє або велике місто обласного 

або республіканського підпорядкування, де сконцентрований більш чи менш 

розвинений комплекс підприємств та установ. Великі адміністративно-

керовані регіони співпадають з межами областей, автономних областей чи 

республік, мають певну спільність кліматичних умов, сильно розвинені 

внутрішні соціально-економічні та інші зв’язки із центром, певну 

комплексність та єдність господарського механізму та керованість. 

Територіально-економічні регіони країни не мають чітко вираженого центра, 

але характеризуються відомою спільністю природно-кліматичних та 

економічних умов розвитку, історичними традиційними соціально-

просторовими зв’язками. Окрім того, є регіони («зони»), що об’єднують 

низку територіально-економічних районів та їхніх частин за природно-

господарськими ознаками, що мають певну спільність ресурсів, 

спеціалізацію сільського господарства, особливості ведення виробництва, а 

також певну спільність умов життя, в основі якої є сформована система 

розселення, тип житла, специфіка виробничо-господарської діяльності тощо 

[184, с. 440-441].   

Також у науковій літературі є поняття «регіональне самоврядування», 

яким позначається система організації населення в межах областей і районів 

задля реалізації певних функцій самостійного управління територіями 

(господарська діяльність, нормотворчість, координація дій із центральними 

органами, місцеві податки, розв’язання проблем в екології, медицині, освіті 

тощо) у межах, визначених Конституцією України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування» та іншими документами [169, с. 421].  

Регіоналізм є природним органічним принципом територіальної 

організації політичних, економічних, соціальних та культурних процесів. Він 

передбачає соціальну згуртованість расових, етнічних і мовних груп, які 

проживають разом, взаємодоповнюваність промислових і господарських 

одиниць, які працюють у межах цієї території, політичну солідарність, 

сумісність спільних цінностей, що пов’язані з культурою, історичними 



 54 

традиціями і релігією. З політичного погляду регіоналізм визначається як 

тенденція розвитку суспільства, що передбачає послаблення централізованої 

влади держави та посилення владних повноважень територіальних спільнот 

різного типу [29]. 

З огляду на це місцева громада регіону стає широким полем діяльності 

для місцевого населення та застосування їхніх зусиль. Різноманітна 

соціально-економічна, освітньо-культурна діяльність дає людям можливість 

відчути свою приналежність до місцевої громади, ідентифікувати себе із нею, 

знайти своє місце в суспільному житті [139]. 

Отже, історично розвиток місцевого самоврядування в Україні, з 

одного боку, зумовлювався розповсюдженням світових ідей організації 

самоврядування, що відображувалося в запровадженні магдебурзького права, 

поширенні в Україні європейських теорій і моделей (державницька модель 

місцевого самоврядування, теорія місцевого самоврядування). З іншого боку, 

місцеве самоврядування розвивалося під впливом національних 

особливостей (місцеве самоврядування за часів Київської Русі, Запорізької 

Січі, Центральної Ради). 

Сучасна система управління сферою освіти розвивається як державно-

громадська, де велике значення мають органи місцевого самоврядування, які 

спрямовують свою діяльність на дотримання норм законодавства у сфері 

освіти, реалізації права всіх громадян на освіту, забезпечення надання 

якісних освітніх послуг, створення умов для ефективного функціонування 

мережі закладів освіти, різнобічного розвитку особистості, організації 

успішного навчання та виховання тощо. Водночас органи місцевого 

самоврядування діють з урахуванням регіональних особливостей і 

передбачають широке залучення громадськості до різних сфер їхньої 

діяльності, зокрема освітньої.  
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1.3. Організація взаємодії закладу загальної середньої освіти і 

органів місцевого самоврядування в системі освіти 

 

Україна є демократичною і правовою державою. Проте демократія є не 

лише метою, а й важливим інструментом удосконалення і розвитку 

суспільства, невід’ємним атрибутом суспільного буття, який забезпечує та 

реалізує права людини. Демократія не є сталим, незмінним явищем. Вона 

постійно розвивається і вдосконалюється. Демократична держава має берегти 

демократію і шукати шляхи її вдосконалення. Слід зазначити, що демократія 

не зводиться лише до свободи слова, свободи вибору і права обирати. 

Справжня демократія передбачає, що громадянин може вільно користуватися 

свободою вибору і слова в умовах, коли він має достатню кількість 

об’єктивної інформації, щоб зробити адекватний вибір.      

Місцеве самоврядування є формою залучення всіх громадян до участі в 

управлінні місцевими справами, а тому є засобом здійснення демократії на 

місцевому рівні. Первинним джерелом розвитку системи місцевого 

самоврядування є територіальна громада, що здійснює самоврядування в 

установленому законом порядку безпосередньо й через представників та 

виконавчі органи місцевого самоврядування. 

На жаль, авторитет  місцевого самоврядування в Україні в деяких 

громадах залишається низьким. В умовах побудови демократичного устрою в 

державі народ України ще не набув менталітету свідомого суб’єкта місцевого 

самоврядування. Для подолання цього психологічного бар’єру слід  

проводити велику систематичну, цілеспрямовану просвітницьку роботу та 

інформаційно забезпечувати розвиток місцевого самоврядування, намагатися 

залучати громадян до участі в управлінні, оскільки становлення і зміцнення 

місцевого самоврядування – одне з найважливіших напрямів 

державотворення і будівництва громадянського суспільства. Цьому 

безпосередньо сприяє організація взаємодії закладів освіти й органів 

місцевого самоврядування. 
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Отже, одним із найважливіших напрямів розвитку нинішньої системи 

місцевого самоврядування є  вдосконалення механізмів і практики 

безпосередньої демократії, а саме – участі населення в процесах місцевого 

самоврядування, залучення якомога більшої кількості громадян до 

розв’язання актуальних проблем громади.  

Розвиток місцевого самоврядування в Україні є однією з найбільш 

болючих і гострих проблем нашої країни на шляху до демократії. Міцне 

місцеве самоврядування є головним і важливим чинником демократизації 

суспільства, який сприяє підвищенню свідомості й добробуту пересічних 

громадян. Міцним місцеве самоврядування є в тому разі, коли воно 

здійснюється всією громадою. Тому застосування інноваційних методів 

залучення всіх суб’єктів освітнього процесу до розв’язання різних питань 

місцевого значення є надзвичайно значущим для повноцінного розвитку 

самоврядування. 

Соціальні, економічні й політичні зміни, які відбуваються в 

українському суспільстві, потребують появи та розвитку нових форм взаємин 

між усіма його суб’єктами для повного використання потенціалу 

демократичного суспільства на користь людей. Для спільного розв’язання 

нагальних потреб ЗЗСО завжди розвиває взаємовигідні стосунки із іншими 

закладами освіти, педагогами, учнями, батьками, членами громади, владою, 

спонсорами тощо [54]. 

Для багатьох країн давно вже є нормою консолідація зусиль 

суспільства та громади в питаннях розвитку освіти. Унаслідок цього 

виявляється такий феномен, як «колективний суб’єкт прийняття рішень» 

[106, с. 95].  

Аналіз законодавства України (Закон України «Про освіту» [86], указ 

Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти» [204]) та 

наукових досліджень вітчизняних учених (В. Бондаренко, Н. Волкова, 

М. Голобородова, В. Грабовський, І. Довбиш, Г. Костюк, Н. Лісова, 

О. Михасюк, Н. Рашитова) засвідчив, що сучасна система управління освітою 
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розвивається як державно-громадська (з урахуванням громадської думки й із 

залученням усіх членів громади до освітнього процесу), метою якої є 

оптимальне поєднання громадських та державних засад в інтересах 

особистості, влади й суспільства, прийняття успішних управлінських рішень 

і задоволення інтересів суспільства в галузі освіти [12; 25; 33; 42; 55; 108; 

125; 136; 178; 204].  

Державно-громадське управління освітою здійснюється через 

функціонування громадської ради при органах місцевого самоврядування, 

проведення громадських зборів та консультацій, анкетування з різних питань 

навчання і виховання (зокрема, стосовно наявних освітніх потреб і 

задоволеності населення якістю освіти), реалізацію спільних із батьками і 

громадськістю проєктів тощо [115]. Це сприяє зміцненню зв’язків між ними, 

кращому забезпеченню освітніх, соціальних й оздоровчих послуг, 

прискоренню процесу децентралізації й формуванню громадянського 

суспільства. 

Отже, для ефективного функціонування системи освіти велике 

значення має налагодження партнерських стосунків між закладами освіти, 

учасниками освітнього процесу, владою та всіма членами громади, 

забезпечення освітніх, соціальних й оздоровчих послуг, поліпшення 

навчання школярів, розвиток молодіжного руху, зміцнення сімей і взаємин 

між мешканцями громади [106; 151].  

Ефективна співпраця ЗЗСО й органів місцевого самоврядування сприяє 

подальшому впровадженню громадянських ініціатив, прискоренню процесу 

децентралізації й формуванню громадянського суспільства, де активні 

громадяни здатні долучитися до реального управління на місцевому, 

регіональному і загальнодержавному рівнях, адже активні громадяни є 

запорукою успішного розвитку громади [194]. 

Важливо відзначити, що підвищення значення ЗЗСО як осередку 

розвитку громади, а також державно-громадська модель управління закладом 

освіти не є новою ідеєю в України. Історичний екскурс свідчить про те, що 
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здавна школи були нарівні з церквами центрами культурного та соціального 

життя місцевих громад [46; 47].  

Так, у XIX ст. в українських школах діяли шкільні ради – громадські 

опікунсько-наглядові інституції (водночас у європейських країнах ця система 

лише формувалась). Шкільні ради здійснювали нагляд за однією або 

кількома школами певної місцевості й складалися з представників школи, 

місцевого самоврядування та церкви. До повноважень шкільної ради 

входило: затвердження розкладу уроків та часу навчання, управління 

бюджетом школи, ведення обліку її видатків, фінансових звітів, документації 

тощо.  

До того ж значну роль в організації освіти відігравали опікунства при 

школах, що були створені з метою зміцнення зв’язку між місцевою людністю 

і школою в особі обраних опікунів. Серед завдань, що розв’язувалися 

опікунствами при народних школах, були питання надання реальної 

допомоги дітям й організації їх виховання, навчання і дозвілля, зокрема: 

улаштування дитячих освітніх заходів (свят, шкільних гулянок, вечірок, 

читань, освітніх мандрівок тощо); організація та покращення роботи 

шкільних бібліотек; допомога найбільш здібним учням при вступі до інших 

закладів освіти тощо [91].  

Велике значення для розвитку освіти та взаємодії держави, 

громадськості і закладів освіти наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. мали 

різноманітні громадські товариства, що було зумовлене неспроможністю 

держави повноцінно реалізовувати свої освітні, культурні й соціальні функції 

(не враховувалися реальні потреби дітей, система освіти й соціального 

забезпечення охоплювала зовсім незначну їх кількість). Завдяки розширенню 

діяльності громадськості (благодійних і релігійних товариств, приватних 

ініціатив) значно збільшилась мережа дитячих закладів освіти, де діти могли 

отримати освіту, духовну і матеріальну підтримку [128].  

Аналіз наукової літератури (Н. Дічек, С. Лупаренко, О. Самоплавська, 

О. Сухомлинська) дозволив установити, що серед товариств, які діяли в 
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різних містах України у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. задля 

розв’язання існуючих соціальних, культурних та освітніх проблем дітей, 

були такі [127; 128; 208; 217]: товариства поширення в народі грамотності 

(Харківське, Київське) – громадсько-просвітні організації, що 

спрямовувалися на поширення загальної освіти і грамотності серед усіх 

верств населення; Фребелівські товариства, які мали на меті підняти 

морально-духовний рівень тих дітей, за якими не було ніякого догляду, 

привчати їх до різноманітних видів праці, надати можливість учитися, 

допомагати їм стати корисними для суспільства, сприяти розширенню 

світогляду дітей, їхньому фізичному розвитку, оздоровленню тощо; 

товариства фізичного виховання, які займалися влаштуванням дитячих 

майданчиків, організацією дитячих свят, занять з ручної праці та фізичного 

виховання; товариство сприяння початковій освіті, що мало на меті 

забезпечення успішного розвитку початкової освіти й організацію різних 

закладів, що діяли у сфері освіти (недільних шкіл, бібліотек, читалень тощо); 

Українське товариство шкільної освіти, яке спрямовувалося на поширення 

серед українського народу освіти рідною мовою (це здійснювалося 

здебільшого через школи), надання закладам освіти матеріальної та 

методичної допомоги. 

У контексті зазначеного важливо додати думку Т. Василькової, 

Ю. Василькової, С. Лупаренко, І. Паласевич, які вважають, що в галузі освіти 

також активно діяло духовенство. На приватні пожертви церквами 

відкривалися школи, а церква виступала одним із соціальних інститутів, що 

виховував дитину [17; 127; 129; 155].  

Отже, на початку ХХ ст. громадськість (духовенство, товариства, 

приватні особи) завдяки своїй активній, цілеспрямованій соціальній, 

культурній та освітній діяльності намагалася розв’язати більшість завдань 

освіти (розширення мережі шкіл і забезпечення їх роботи, організація в них 

освітнього процесу, турбота про дітей тощо) і здійснювала це нарівні з 

державою. 
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За часів СРСР передбачалася діяльність шкільних рад, що обиралися на 

зборах шкільного колективу. Однак, вони були рудиментами громадського 

компоненту в управлінні освітою і їхня роль не була значною. Керівники 

планували роботу закладів освіти, виходячи із начебто виявлених ними 

потреб соціуму, а учасники освітнього процесу мали виконувати окреслені 

планами цілі та показники [46; 47]. 

Сучасний «Закон про загальну середню освіту» [81] проголосив 

загальні збори (конференцію) колективу ЗЗСО вищим колегіальним органом 

громадського самоврядування закладу освіти. Проте їх не можна назвати 

органом громадської опіки над ЗЗСО, адже закон не надає зборам реальні 

права та обов’язки й не передбачає формування чинного самоврядного 

органу, що здійснював би керівництво шкільним життям разом із 

адміністрацією. 

ЗЗСО в Україні впродовж тривалого часу визнавався єдиним 

соціальним інститутом, що відповідає перед державою за освіту й виховання 

учнівської молоді. Соціальні зв’язки ЗЗСО спрямовувалися здебільшого на 

покращення освітнього процесу. Водночас об’єктивний аналіз практичного 

освітнього досвіду дозволяє стверджувати, що цей підхід не завжди 

відповідає сучасним потребам суспільства. Тому зараз в педагогічній науці 

особливої актуальності набуває проблема взаємодії ЗЗСО та органів 

місцевого самоврядування і громадськості в системі освіти. 

Слід відзначити, що ЗЗСО є потужними об’єднувальними закладами 

для відродження місцевих спільнот. По-перше, мережа ЗЗСО існує по всій 

країні (у великих і малих містах, селах, селищах, мікрорайонах). По-друге, 

ЗЗСО спрямовують свою діяльність на формування в молоді активної 

громадянської позиції, патріотизму, умінь та навичок гармонійно й 

ефективно діяти в соціумі. По-третє, завдяки людським і матеріальним 

ресурсам, репутації та місцевим зв’язкам ЗЗСО можуть продовжувати 

діяльність місцевої громади, сприяти місцевим ініціативам та розв’язувати 

широкий спектр регіональних завдань [46; 47]. 
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Як свідчить аналіз наукових праць (І. Бех, О. Безпалько, М. Ворон, 

Г. Єльникова, Л. Даниленко, Н. Клокар, А. Мазак, О. Марчак, Н. Софій, 

О. Фоміна) [9; 60; 65; 130; 152] та вивчення масової освітньої практики, успіх 

у вихованні громадянина залежить від того, наскільки ефективно заклад 

освіти взаємодіє з органами місцевого самоврядування і соціальним 

середовищем загалом.  

Взаємодія ЗЗСО та органів місцевого самоврядування створює 

можливості поліпшити імідж ЗЗСО, залучити додаткові людські та 

матеріальні ресурси для його підтримки з метою задоволення потреб та 

інтересів громади, сформувати атмосферу взаєморозуміння й довіри між 

представниками громади [103].  

Водночас аналіз поняття «взаємодія» свідчить про те, що в науковій 

літературі відсутній єдиний погляд на його визначення. Утім, категорія 

«взаємодія» охоплює всі види людської діяльності (пізнання, працю, 

спілкування, виховання, навчання тощо) та соціальних процесів і передбачає 

взаємозв’язок соціальних явищ на рівні суспільства, загалом, і на рівні 

функціонування окремих соціальних груп й індивідів [5, с. 16]. 

У довідниковій літературі взаємодія визначається як процес впливу 

різноманітних об’єктів один на одний, їх взаємозумовленість, а також 

універсальна, об’єктивна форма розвитку, яка визначає існування та 

організацію будь-якої матеріальної системи [192]; вплив різноманітних 

предметів, явищ дійсності один на одного, що обумовлює зміни в них [62, 

с. 167]. 

Слід зауважити, що кожна наука розглядає поняття «взаємодія», 

ураховуючи свою специфіку.  

У філософії взаємодія розглядається як вихідне поняття, яке охоплює 

процеси взаємного впливу різних об’єктів або суб’єктів, їхню взаємозміну, 

взаємоперехід і взаємозумовленість. Взаємодія виявляється в організації 

спільних дій, що спрямовані на досягнення спільної мети та реалізацію 

спільної діяльності [102]. Взаємодія відображає особливий тип відношень 
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між об’єктами, коли кожний об’єкт впливає на інші об’єкти, що спричиняє їх 

зміну, і зазнає вплив з боку кожного з цих об’єктів, що спричиняє зміну його 

власного стану [212, с. 77], а також породження одним об’єктом іншого 

[210]. Взаємодія носить об’єктивний і універсальний характер. 

У мовознавстві взаємодія означає співдіяння, взаємозв’язок і 

погоджену дію між предметами [147]. 

В економічній науці взаємодія постає способом, за допомогою якого 

партнери намагаються узгодити свої цілі й засоби їх досягнення. Взаємодії не 

може бути там, де немає взаємовигідних відносин та загального інтересу 

[103].  

Г. Дворецька вказує на те, що існують різні форми взаємодії, а саме: 

конкуренція, кооперація, суперництво. Конкуренція – нормативно 

регульований соціальний процес, у якому особи або групи прямують до 

спільної мети, а її досягнення одними вилучає інших. Конкуренція – 

особливий тип боротьби, юридично і морально визнаної соціумом, а її метою 

є отримання прибутку, певного зиску, доступу до дефіцитних цінностей 

(престижу, популярності, грошей, влади). Кооперація – це взаємодія осіб або 

груп, які об’єднані розв’язанням спільних завдань. Вона виникає там і в той 

час, коли явною стає перевага об’єднаних зусиль над індивідуальними, і 

передбачає поділ праці. Суперництво – боротьба за суспільне визнання 

особистих досягнень та якостей [52]. 

Як управлінське поняття взаємодія позначає форму зв’язку елементів 

системи, за допомогою якої вони доповнюють один одного і створюють 

умови для ефективного функціонування всієї системи [197]. Водночас, 

Л. Полішкевич стверджує, що взаємодія – постійна співпраця в розв’язанні 

значних і повсякденних завдань, й обидві її сторони діють прозоро і відкрито, 

унаслідок чого здійснюється їхній взаємовплив. Завдяки цьому процесу стає 

можливим контроль діяльності влади з боку громадськості. Це означає, що 

при взаємодії влада повинна шукати консенсус у стосунках і 

використовувати для цього різні форми й механізми [165, с. 283].  
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Дослідження вчених-соціологів (Л. Бєдна, Л. Кизименко, Г. Панасенко, 

О. Ярмак) указують на те, що соціологія робить акцент на соціальній 

взаємодії людини і соціуму, їхньому взаємному опосередкованому або 

безпосередньому впливі і взаємній залежності один від одного [98; 156; 212; 

225]. Взаємодія визнається процесом безпосередніх контактів, спілкування 

членів групи один з одним, їх систематичного впливу один на одного, 

формування спільних цінностей і норм поведінки [184, с. 62 – 63]. Соціальна 

взаємодія охоплює інтегрованість дій, функціональну координацію її 

наслідків, а отже, постає системою дій, яка обумовлює засоби реалізації 

спільної діяльності [225, с. 47 – 48].  

З іншого боку, соціальна взаємодія – форма соціальних зв’язків, які 

реалізуються у процесі обміну досвідом, інформацією, діяльністю, уміннями, 

навичками, здібностями, а також у взаємному впливі людей і соціальних 

спільнот. Основою соціальної взаємодії виступає спільність або розбіжність 

інтересів, поглядів, віддалених або близьких цілей [52].  

Соціальна взаємодія має об’єктивну і суб’єктивну сторони. Об’єктивна 

сторона взаємодії – зв’язки, що не залежать від окремих особистостей, але 

вони опосередковують і контролюють зміст і характер їхньої взаємодії. 

Суб’єктивна сторона – свідоме ставлення індивідів один до одного, що 

базується на взаємних очікуваннях відповідної поведінки. Це міжособистісні 

(або соціально-психологічні) взаємини виступають безпосередніми зв’язками 

між індивідами, що формуються в конкретних умовах місця і часу [184, 

с. 63].  

Ознаками цієї взаємодії є: зв’язок між суб’єктами взаємодії; 

демократичний характер взаємозв’язку; спільність їхніх функцій і завдань; 

взаємна узгодженість суб’єктів у діях і погодженість заходів із метою, часом, 

місцем, методами; наявність нормативної бази; певне положення суб’єктів в 

ієрархії влади; наявність певної вигоди для суб’єктів взаємодії; 

стабілізувальні ролі взаємозв’язків суб’єктів; наявність особливої 

комунікаційної функції, засобів контактів з іншими суб’єктами [76; 143; 225]. 
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Завдяки цьому взаємодія є найбільш сприятливою формою побудови 

відносин між будь-якими суб’єктами [225, с. 48]. 

Поняття «взаємодія» тісно пов’язане із поняттям «співробітництво». 

Зокрема співробітництво означає командну співпрацю, коли є робота 

колективу над певною спільною справою. Водночас узаємодія передбачає 

реалізацію прийнятого рішення, коли наявні спільні або довгострокові 

інтереси [143]. 

У вузькому розумінні поняття «взаємодія» подібне до поняття 

«координація» і розглядається як погоджена, взаємозалежна діяльність 

різних суб’єктів. Утім, між цими термінами є різниця. Координація є 

функцією одного із суб’єктів системи і містить елемент підкорення 

координуючому органу системи, що спрямовує діяльність на виконання 

поставлених завдань [225]. Так само узаємодія є засобом вільних контактів 

між суб’єктами однієї чи кількох систем.  

О. Садова ототожнює поняття «взаємодія» і «партнерство» [185], 

позначаючи ними об’єднання зусиль осіб або організацій з метою 

розв’язання нагальних проблем або досягнення значущої для всіх мети [1; 

185]. Таке партнерство сприяє самоорганізації закладу освіти, обміну 

ресурсами, суспільним досвідом та потенціалом учасників освітнього 

процесу, формуванню якісного освітнього середовища для інтелектуального, 

фізичного, соціального і духовного розвитку особистості, забезпечення 

використання цього освітнього середовища в інтересах громади, соціально-

культурному розвитку місцевості, залученню громадян до місцевого 

самоврядування [185, с. 61]. 

Гарантіями успішності партнерства у громаді є: сформована стратегія 

суб’єктів взаємодії; розвиток культури добродійності; професіоналізм у 

наданні послуг; інформаційне забезпечення розвитку партнерства; ступінь 

сформованості організаційної культури суб’єктів взаємодії; їхній культурно-

освітній потенціал, традиції; ставлення можливих партнерів один до одного 

[152; 185]. 
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Слід відзначити, що видатний український педагог В. Сухомлинський 

розглядав соціальне партнерство в галузі освіти як провідний механізм 

досягнення якості освіти, особливу взаємодію закладів освіти з суб’єктами та 

державними установами, соціальними інститутами, суспільними органами, 

що спрямована на узгодження, реалізацію інтересів усіх учасників освітнього 

процесу та досягнення його мети [196]. І. Хоменко розкриває соціальне 

партнерство як особливий тип спільної діяльності між різними суб’єктами 

освітнього процесу, який характеризується довірою, загальними цілями та 

цінностями, визнанням взаємної відповідальності сторін за результат їхньої 

співпраці та розвитку [213, с. 85]. 

У соціальній педагогіці взаємодія – взаємний вплив різноманітних 

явищ, сфер і процесів, окремих осіб або спільнот, що відбувається за 

допомогою діяльності [98]. 

У психології взаємодія постає як процес опосередкованого або 

безпосереднього впливу суб’єктів або об’єктів один на одний, що спричиняє 

їх взаємозв’язок і взаємообумовленість [177, с. 51]; це універсальна 

властивість існуючого світу явищ і речей у їх взаємному впливі та зміні 

[211]. Взаємодія виступає як інтегруючий фактор, що сприяє утворенню 

структур. Кожен із взаємодіючих суб’єктів виступає як причина іншого і як 

засіб одночасного зворотного впливу іншого суб’єкта, що зумовлює їхній 

розвиток і формування їхніх структур. Якщо у процесі взаємодії виявляється 

протиріччя, то воно стає джерелом саморуху і саморозвитку структур [177, 

с. 51-52].  

Натомість, психологи часто пов’язують взаємодію зі спілкуванням, 

ототожнюючи їх (А. Бодалєв [11], Н. Дежнікова [53]), або розглядаючи 

взаємодію як характеристику спілкування (С. Кудрявцев [116], М. Лісіна 

[123]), або визначаючи спілкування як форму взаємодії суб’єктів 

(Г. Андрєєва, Н. Богомолова, Л. Петровська [4], О. Леонтьєв [122], Б. Ломов 

[126]). 

Соціальна психологія використовує поняття «взаємодія» для 
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характеристики міжособистісних контактів людей у їхній спільній діяльності 

та для опису їхніх взаємовпливів [58]. Взаємодія (інтеракція) розглядається 

як аспект спілкування, що має вияв в організації взаємних дій, які 

спрямовуються на реалізацію спільної діяльності й досягнення спільної мети 

[193, с. 75]. У процесі діяльності люди обмінюються не лише інформацією, а 

й різноманітними діями, які забезпечують планування й координацію 

спільної діяльності та розподіл функцій. За допомогою цих взаємних дій 

здійснюються взаємне стимулювання, контроль і взаємодопомога у процесі 

розв’язання спільних завдань. Це так само передбачає, що кожний із 

суб’єктів взаємодії зробить свій внесок у розв’язання проблеми, що 

забезпечить більшу ефективність у порівнянні з одноосібним виконанням 

справи. Б. Паригін виділяє такі основні аспекти взаємодії як процесу: 

інформаційний зв’язок; кооперативна діяльність; взаємовплив; 

взаєморозуміння; взаємні стосунки [158, с. 379]. 

У педагогічній психології під взаємодією розуміється цілеспрямований 

взаємообмін і взаємозбагачення її суб’єктів досвідом, змістом діяльності, 

установками, емоціями тощо [92].  

Так само Л. Маркович зазначає, що взаємодією є діяльність, яка 

охоплює двох або більше суб’єктів, які причетні до певної сфери діяльності й 

забезпечують її стабільність і роботу [143].  

Сучасна педагогічна наука найчастіше використовує поняття 

«педагогічна взаємодія» і розглядає взаємодію крізь призму спілкування та 

спільної діяльності між учителем та учнем [45]. 

Ми цілком погоджуємося із Л. Ковальчук, яка визначає поняття 

«педагогічна взаємодія» як систему синергетичної взаємодії всіх суб’єктів 

освітнього процесу, котра розгортається на рівні діяльнісних підсистем й 

орієнтується на освіту, виховання, навчання і розвиток особистості [101, 

с. 21]. 

О. Марченко виокремлює такі ознаки педагогічної взаємодії: наявність 

єдиної мети як запланованого й усвідомлюваного результату; розподіл 
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функціональних обов’язків між учнями й учителем в освітньому процесі; 

організація спілкування [132]. 

Так само М. Подберезський визначає, що педагогічна взаємодія 

супроводжується енергією, що виявляється з боку учасників і неможлива без 

впливу. Вона відображається в поведінці і вчинках дітей, учителів і батьків. 

Характеристиками педагогічної взаємодії є: причинна зумовленість (у 

педагогічному просторі немає жодного явища, в основі якого не була б 

взаємодія); суперечливість педагогічних взаємодій (зіткнення потреби 

об’єктів взаємодії зберегти себе без змін і прагнення зміцнити свій стан 

завдяки розширенню свого впливу; різнохарактерний зв’язок об’єктів або 

суб’єктів педагогічної взаємодії); активність і реактивність, які регулюють 

ефективність педагогічної взаємодії; виникнення нових якостей у станах і 

зв’язках суб’єктів або об’єктів як наслідок педагогічної взаємодії [163]. 

Педагогічна взаємодія визнається однією з необхідних умов 

підвищення ефективності освітнього процесу [5, с. 18; 16]. Вона передбачає 

організацію спілкування, спільну працю, взаємодопомогу, обмін 

інформацією між суб’єктами взаємодії, співпереживання і співучасть у 

розв’язанні проблемних питань і завдань [107]. 

Цікавим для нашого дослідження є розкриття поняття «взаємодія» 

О. Ждановою-Неділько. Науковець стверджує, що феномен взаємодії 

одночасно втілює в собі й інструмент, і результат організації спільної 

діяльності суб’єктів освітнього процесу, виступає засобом засвоєння 

соціального аспекту діяльності та формування унікальної і неповторної 

особистості, яка реалізує значущі особистісні орієнтири життєтворчості з 

урахуванням умов суспільного середовища і володіє для цього всіма 

необхідними якостями [75, с. 117].  

Так само О. Гончар зауважує, що педагогічна взаємодія передбачає 

систему взаємного впливу різних суб’єктів освітнього процесу, котра 

відбувається завдяки їхнім узгодженим діям у процесі педагогічної 

комунікації [38]. 
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Підсумовуючи вищесказане, можемо зробити висновок про те, що 

взаємодія – взаємозв’язок, взаємозалежність елементів будь-якої системи, у 

процесі яких вони змінюються. Спрямованість, характер та наслідки цієї 

взаємозалежності індивідуальні. Зі свого боку педагогічна взаємодія – 

система синергетичної взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу 

(учнями або вихованцями, керівниками, педагогічними та іншими 

працівниками закладу освіти, батьками або особами, котрі замінюють їх, та 

іншими фахівцями), що спрямовується на розвиток, освіту, навчання й 

виховання особистості. 

Так само взаємодія ЗЗСО та органів місцевого самоврядування означає 

формування взаємовигідних відносин між закладом освіти, педагогами, 

учнями, членами громади і спонсорами для спільного розв’язання загальних 

проблем [103]. Взаємодія ЗЗСО та органів місцевого самоврядування 

передбачає: розвиток у громаді та закладах освіти традиції та практики 

громадянської активності, спрямованість ресурсів закладів освіти на 

розвиток громади, самоврядування і громадянської самоорганізації, наявність 

реальних структур громадянського суспільства на місцевому рівні та гарантій 

їхнього стабільного розвитку, розробку й застосування механізмів 

ініціювання та спільної діяльності різних форм взаємодії із соціумом 

(бізнесом, некомерційними організаціями, громадськістю) [41; 46; 47; 54; 

108; 194]. 

Взаємодія ЗЗСО та органів місцевого самоврядування здійснюється з 

метою їхньої глибинної інтеграції в навколишнє соціально-економічне 

середовище, надання їхній діяльності більшої динамічності й адаптованості, 

а також забезпечення громадянам більших можливостей виявити свої ідеї та 

потенціал завдяки активній участі в економічному, громадському й 

соціально-побутовому житті територіальної громади. 

З огляду на це можна визначити, що взаємодія закладу загальної 

середньої освіти та органів місцевого самоврядування – така співпраця 

органів місцевого самоврядування із закладом освіти, школярами, 
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педагогами і громадськістю, яка спрямовується на успішну реалізацію 

функцій, розв’язання спільних проблем і виконання завдань закладом 

загальної середньої освіти й органами місцевого самоврядування.  

Основними принципами такої взаємодії є [103; 115; 145; 165]:  

– партнерська рівність (переговорний спосіб урегулювати існуючі 

суперечності між сторонами у процесі взаємодії і наявність правових 

інструментів для урахування інтересів сторін). Цей принцип ґрунтується на 

тому що, всі учасники освітнього процесу (зокрема, місцева влада, учнівська 

молодь, педагоги, батьки) виступають рівними соціальними партнерами, 

оскільки тільки за таких умов створюються сприятливі можливості для 

якнайповнішої реалізації суб’єктами освітнього процесу суспільно-значущих 

ініціатив; 

– громадська участь, взаємовигідність (урахування інтересів усіх сторін 

та учасників у процесі прийняття рішень);  

– сфокусованість на проблемах місцевого розвитку;  

– прозорість і відкритість (забезпечення публічного доступу до 

інформації про роботу органів місцевого самоврядування, органів управління 

освітою, усі напрями і результати їхньої взаємодії із закладами освіти, 

збільшення доступності влади, залучення громадськості до процесів 

прийняття рішень);  

– системність і постійність, що зафіксовано у відповідних програмах 

взаємодії;  

– волонтерство;  

– двостороннє спілкування;  

– варіативність (багатогранність та допустимість змінюваності 

соціальних взаємодій між закладами освіти й органами місцевого 

самоврядуванням); 

– поєднаність (можливість ірраціональних соціальних взаємодій при 

об’єднанні різних автономних властивостей та мотивів у цілісність); 

– різноспрямована активність (різноманітність форм, методів і засобів 



 70 

співпраці органів місцевого самоврядування та ЗЗСО); 

– чесність, взаємна повага; 

– гуманістична та біоекоетична спрямованість (ставлення до людини як 

унікальної істоти та невід’ємної частини природи, єдність духовно-

моральних цінностей людини з її бережним і поважним ставленням до 

навколишнього природного середовища);  

– орієнтація на духовність, моральність, загальнолюдські цінності;  

– урахування вікових та індивідуальних особливостей учасників 

взаємодії;  

– стимулювання самооцінних форм активності, ініціативності, 

самовизначення, самовідповідальності особистості, її громадянської 

поведінки. 

Дотримання цих принципів гарантує стійку і результативну взаємодію 

його учасників [199, с. 133-134]. 

Під організацією взаємодії ЗЗСО та органів місцевого самоврядування 

у здійсненому дослідженні розуміється сукупність дій з боку органів 

місцевого самоврядування і закладів освіти, що забезпечують підвищення 

ефективності освітньої діяльності. Очевидно, що в цій організації провідна 

роль належить органам місцевого самоврядування, які є керівними відносно 

ЗЗСО.  

Так, відповідно до визначених чинним законодавством повноважень 

органів місцевого самоврядування (Закони України «Про місцеве 

самоврядування», «Про співробітництво територіальних громад», «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» тощо) 

роль органів місцевого самоврядування у взаємодії із закладами освіти 

полягає у [6; 25; 26; 42; 51; 81; 82; 115; 119; 152; 178; 205; 216]:  

● нормативно-правовому регулюванні відносин у системі освіти;  

● контролі за дотриманням державних нормативно-правових 

документів, що регламентують діяльність системи освіти, виконанням 

закладами освіти державних вимог стосовно змісту, рівня й обсягу надання 
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освітніх послуг; проведенні моніторингу щодо якості надання освітніх послуг 

в умовах реалізації Концепції «Нової української школи»; 

● сприянні інтеграції національної системи освіти у світову та 

європейську систему освіти; 

● реалізації державної політики в галузі загальної середньої освіти; 

● формуванні регіональної політики (наукової і науково-технічної), 

упровадженні інноваційних заходів у галузі освіти; 

● створенні необхідних умов для здобуття населенням повної загальної 

середньої освіти та реалізації рівних прав усіх громадян на освіту; 

● сприянні розвитку потенціалу (освітнього, інтелектуального, 

науково-технічного) громадян з орієнтацією на місцеві національно-

культурні й соціально-економічні фактори;  

● забезпеченні розвитку мережі закладів освіти на відповідній 

території (з урахуванням місцевих потреб), установленні обсягу їх 

бюджетного фінансування; 

● нормативному, науково-методичному, матеріально-технічному, 

програмному забезпеченні закладів освіти; 

● сприянні здійсненню в системі загальної середньої освіти 

інноваційної діяльності; 

● моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної, 

інноваційної діяльності; 

● координації діяльності різних закладів освіти, створенні умов для 

їхнього розвитку; 

● господарському обслуговуванні закладів освіти; 

● забезпеченні доступності приміщень, будівель і споруд закладів 

освіти (відповідно до державних будівельних норм і стандартів), здійсненні 

контролю над проєктуванням і реконструкцією цих приміщень, будівель і 

споруд, ураховуючи принцип універсального дизайну і розумного 

пристосування; 

● створенні умов для навчання і виховання дітей, контролі за 
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виконанням вимог щодо їхнього навчання; 

● ужитті заходів щодо влаштування учнів до інших ЗЗСО у разі 

ліквідації певного ЗЗСО; 

● соціальному захисті всіх учасників освітнього процесу;  

● реалізації належної кадрової політики, що втілюється у відповідних 

комплексних програмах розвитку освіти на місцевому рівні; організації 

підвищення кваліфікації, перепідготовки, атестації педагогів, забезпеченні їх 

підручниками, посібниками та методичною літературою; 

● здійсненні супроводу освітнього процесу (методичний, соціально-

психологічний, медичний, логопедичний супровід, група подовженого дня), 

спрямованого на підтримку комфортного, якісного й безпечного освітнього 

середовища, яке сприяє повному розвитку особистісного, інтелектуального і 

творчого потенціалу дітей; 

● сприянні створенню і функціонуванню інклюзивно-ресурсних 

центрів для забезпечення реалізації права дітей із особливими освітніми 

потребами на здобуття освіти і психолого-педагогічний супровід;  

● забезпеченні формування в ЗЗСО нового освітнього простору, який 

характеризується наявністю: сучасного обладнання; мотиваційного простору; 

енергоефективності; сприятливих умов і безбар’єрного доступу для 

здійснення інклюзивного навчання тощо. 

Отже, соціальна інфраструктура місцевої громади і ЗЗСО має 

функціонально взаємодіяти з органами місцевого самоврядування. Останні 

розробляють і реалізують власні освітньо-виховні програми за такими 

напрямами: соціальна профілактика, запобігання правопорушенням і 

соціально небезпечним хворобам у дитячому та молодіжному середовищі, 

подолання їх наслідків, формування навичок здорового способу життя, 

зокрема за методом «рівний-рівному», організація змістовного дозвілля, 

соціальний захист учасників освітнього процесу тощо.  

Водночас органи місцевого самоврядування ініціюють звернення 

закладів загальної середньої освіти із пропозиціями щодо проведення 
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спільних заходів (зустрічей, свят, змагань, конференцій, нарад тощо), 

заохочення талановитих учнів і педагогів, матеріальної підтримки соціально 

незахищених дітей, тимчасового працевлаштування учнів до органів 

місцевого самоврядування з метою вивчення досвіду їхньої роботи, 

організації супроводу дітей із особливими освітніми потребами, забезпечення 

ЗЗСО необхідними навчальними і матеріально-технічними матеріалами 

тощо. 

Наразі в Україні прийнята низка офіційних документів та державних 

програм, що орієнтуються на зміну місця й ролі ЗЗСО в системі інститутів 

громадянського суспільства. Наприклад, Державна цільова соціальна 

програма «Молодь України» на 2016-2020 роки [173] спрямовується на 

створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, 

формування її національно-патріотичної свідомості та активної 

громадянської позиції. Зазначений нормативно-правовий документ 

можливими варіантами розв’язання проблеми взаємодії органів місцевого 

самоврядування та закладів освіти бачить: налагодження плідної співпраці 

органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства 

(дитячими та молодіжними громадськими організаціями, закладами й 

установами, які працюють з молоддю і волонтерами), підтримку їхніх 

значущих проєктів, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва, 

сприяння інтеграції молоді у європейську та світову молодіжну спільноту, 

упровадження кращих досягнень європейської та світової практики реалізації 

політики в молодіжній сфері в поєднанні із традиційним механізмом 

організації роботи з молоддю – на основі існуючої управлінської вертикалі 

[173]. Це дає змогу підвищити рівень громадської активності та патріотичної 

свідомості молоді, створити морально-етичні засади для її всебічного 

розвитку. 

Так, на сучасному етапі розвитку освіти й місцевого самоврядування в 

Україні важливим є якісний аналіз європейського досвіду участі молоді в 

розвитку місцевої демократії з метою запровадження доцільних знахідок у 
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вітчизняну управлінську практику та реального залучення молоді до участі в 

управлінні публічними справами. 

Слід відмітити, що європейські інституції та політики приділяють 

значну увагу тому, аби участь усіх громадян у житті місцевих громад та 

розвитку місцевої демократії постійно зростала.  

У Європейській Хартії про участь молоді в місцевому та регіональному 

житті (ухвалена в 1992 р., переглянута в 2015 р.) [159] були сформульовані 

керівні принципи молодіжної політики, зокрема: демократії і громадянства; 

участі молоді в регіональному та місцевому житті як частина загальної 

політики залучення молоді до суспільного життя; молодіжного характеру 

галузевих стратегій із дотриманням положень цієї Хартії й упровадженням 

різних форм участі молоді в житті соціуму; рівності всіх молодих людей у 

цій діяльності, стимулювання участі в регіональному й місцевому житті 

молодих людей із національних, етнічних, соціальних, культурних, 

сексуальних, релігійних та мовних меншин і з неблагополучних верств 

населення; забезпечення молоді всебічного доступу до інформаційних 

центрів тощо.  

Важливість залучення памолоді до розвитку місцевої демократії в 

регіоні, становлення й формування системи місцевого самоврядування, 

взаємодії ЗЗСО та органів місцевого самоврядування, активної участі в житті 

місцевої громади та громадських ініціативах зумовлена такими факторами:  

– учнівська молодь здатна внести інноваційні, нестандартні підходи до 

розв’язання проблем місцевих громад та сприяти впровадженню новітніх 

управлінських та інформаційних технологій у місцевому самоврядуванні;  

– учнівська молодь є досить великою групою громадян. З огляду на це 

важливо врахувати її потреби, інтереси, бачення проблем регіонального 

розвитку, що може здійснюватися завдяки використанню різних форми її 

активної участі (диспути, зустрічі, конференції тощо);  

– сталий розвиток громад та майбутнє місцевої демократії значно 

залежать від того, наскільки сучасні молоді фахівці спроможні 
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усвідомлювати і застосовувати накопичений управлінський досвід із 

урахуванням європейських стандартів та здійснювати ефективне управління 

процесами регіонального розвитку [67]. 

Дійсно, учнівська молодь подекуди здатна ефективніше та економніше 

розв’язувати низку завдань, що входять до компетенції органів місцевого 

самоврядування. Діяльність школярів у сферах соціального забезпечення, 

освіти, надання інформаційних послуг, організації культурних, спортивних та 

інших заходів є подекуди більш результативною і різноманітною, аніж 

робота лише адміністративних органів.  

Організація громадянської участі школярів у житті соціуму є одним із 

діяльнісних підходів у громадянському вихованні та передбачає їхню спільну 

зацікавленість у процесі прийняття рішень щодо соціального життя, 

прагнення бути залученими до нього, добровільно, відповідально й активно 

брати участь у цьому процесі [20, с. 168]. 

Погоджуючись із думкою П. Вербицької, зазначимо, що участь дітей у 

житті суспільства, взаємодія ЗЗСО із органами місцевого самоврядування 

сприяє набуттю учасниками освітнього процесу громадянських 

компетентностей через дію та досвід, зокрема [20, с. 169 – 170]:  

● дослідницької компетентності (уміння розпізнавати проблемні 

соціальні ситуації, формулювати питання за ними, зіставляти контексти 

соціальної поведінки й аналізувати їхні відмінності);  

● соціально-комунікативної компетентності (здатність спілкуватися з 

оточуючими людьми, налагоджувати конструктивні взаємини, працювати в 

колективі, висловлювати і відстоювати власні думки, слухати і сприймати 

інші погляди, вести конструктивний діалог, самоствержуватися і 

самовиражатися у процесі діалогу);  

● компетентності відповідального соціального вибору (уміння 

здійснювати вибір і ухвалювати рішення в конкретній ситуації, реалізовувати 

суспільні й індивідуальні права й обов’язки, застосовувати механізми захисту 

прав людини);  
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● здатності критичного мислення (уміння формулювати власну 

позицію, виявляти повагу до позиції інших людей, здійснювати критичний 

аналіз і порівняння різних думок, узгоджувати різні точки зору і знаходити 

консенсус);  

● здатності розв’язання проблеми (уміння формулювати важливі 

суспільні проблеми, аналізувати підходи до їх розв’язання, усвідомлювати 

власне ставлення до них на основі цінностей, розв’язувати наявні 

суперечності);  

● здатності прийняття рішення (здатність усвідомлювати наслідки 

власних рішень, приймати обґрунтовані рішення, брати на себе 

відповідальність за них);  

● здатності до рефлексії (здатність аналізувати критично власні дії, 

соціальну ситуацію, приймати обґрунтоване рішення на основі власного 

виваженого вибору). 

Видами громадянської участі школярів у житті соціуму є: участь у 

демократичних інституціях (засіданнях комісій сільської, селищної, міської 

рад, висунення пропозицій та ідей); участь у повсякденному житті (створення 

ради класу, добровільне виконання різних завдань, доручень та обов’язків у 

класі, ЗЗСО, сім’ї); ситуативна участь (участь у конкретних, одноразових 

подіях: зустрічах із політиками, консультаціях з представниками органів 

місцевого самоврядування, акціях і демонстраціях з питань молодіжної 

політики); участь у соціальних проєктах (за потребами місцевої громади); 

відкриті форми участі (регулярні збори учнів ЗЗСО, мікрорайону або міста, 

спрямовані на обговорення і прийняття рішень за нагальними питаннями); 

репрезентативні форми участі (діяльність молодіжних парламентів, 

учнівських рад у закладах освіти, молодіжних рад при органах місцевого 

самоврядування) [226, с. 29-30]. 

Отже,  взаємодія органів місцевого самоврядування із ЗЗСО є одним з 

важливих векторів у процесі виховання учнівської молоді. На рівні місцевої 

громади школярі беруть участь у суспільно-корисній діяльності, що 
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базується на соціальному партнерстві з органами місцевого самоврядування і 

громадськістю [21, с. 23]. Взаємодія ЗЗСО з місцевою владою та іншими 

соціальними інститутами повинна розвиватися як у напрямі її поглиблення 

(постановка нових, більш складних, важливих та актуальних цілей, 

удосконалення змісту спільної роботи, пошук і впровадження нових 

ефективних форм співробітництва), так і в напрямі розширення галузей 

взаємодії, залучення до неї нових соціальних інститутів та громадських 

організацій [14]. 

Громадянське виховання є контекстом, у межах якого в учнівської  

молоді формуються вміння та навички усвідомленої поведінки з метою 

подальшої самореалізації на засадах громадянської відповідальності та 

соціального партнерства в соціальній комунікації. Реалізуючи завдання 

формування громадянської компетентності вихованців наскрізно на всіх 

рівнях освітнього процесу, громадянське виховання сприяє створенню 

освітньо-виховного середовища, що дає змогу всім учасникам освітнього 

процесу (учням, учителям, адміністрації, батькам) розвивати та 

вдосконалювати громадянські компетентності на різних рівнях 

життєдіяльності молоді. 

Очевидно, що виховання й освіта молодого покоління відбувається не 

тільки завдяки і внаслідок цілеспрямованої освітньої діяльності, але й під 

впливом різних умов життя, дійсності та навколишньої середовища. Окрім 

того, надзвичайно важливе значення у формуванні особистості мають 

соціальні фактори (сім’я, друзі, оточення у ЗЗСО – шкільний та класний 

колективи тощо), і їхній вплив подекуди виявляється сильнішим, ніж вплив 

цілеспрямованого виховання. 

П. Вербицька зазначає, що ефективним шляхом досягнення 

результативності процесу виховання є активне залучення школярів, батьків і 

громадськості загалом до вивчення місцевих проблем, яке ґрунтується на 

технології соціального проєктування [20; 21]. Воно виступає одним із 

механізмів взаємодії органів місцевого самоврядування, закладів освіти і 
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громадськості та передбачає їх участь у прийнятті управлінських рішень 

завдяки створенню і функціонуванню консультативно-дорадчих органів при 

органах місцевого самоврядування [120, с. 5]. Ця участь населення в 

соціальному проєктуванні спрямована на утвердження активної 

громадянської позиції особистості, мотивацію досліджень місцевої громади, 

планування та впровадження проєктів, що відповідають її потребам [20, 

с. 171]. Діалогова комунікація – основа взаємодії влади та громадянського 

суспільства [23, с. 159]. 

У сучасних умовах особливого значення для оптимізації забезпечення 

розвитку громадянської активності суб’єктів освітнього процесу набуває 

інтеграція органів місцевого самоврядування, яка передбачає наявність 

упорядкованого соціального партнерства, що вибудовується за 

індивідуальною траєкторією, базується на принципах відкритості, 

партнерства, рівності, взаємної вигоди, добровільності, законності тощо 

[199]. 

Соціальне партнерство передбачає участь громади в управлінні ЗЗСО 

через реалізацію пріоритетних напрямів розвитку освіти, що зі свого боку 

сприяє підвищенню якості освіти, покращенню матеріальної бази ЗЗСО 

тощо. Партнерство між ЗЗСО та громадою можна визначити як: розвиток 

союзів, де кожен із партнерів може сам вирішувати і діяти; процес обміну 

знанням і досвідом; взаємну підтримку; процес, при якому визнається 

взаємна відповідальність сторін за результат їхньої співпраці й розвитку; 

взаємодія закладів освіти із соціальними інститутами та суб’єктами, що 

спрямована на узгодження, реалізацію інтересів учасників освітнього 

процесу й досягнення мети освіти. Ідея соціального партнерства в галузі 

освіті полягає в тому, що для розв’язання проблем у цій соціально значущій 

сфері потрібні об’єднані зусилля всього суспільства, а не лише держави [133, 

с. 118]. Партнерство створює соціальний капітал громади та сприяє 

поліпшенню взаєморозуміння і довіри між представниками різних секторів 

громади. 
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Існує багато різноманітних способів організації взаємодії ЗЗСО з 

органами місцевого самоврядування. Важко знайти місце, у якому б інтереси 

ЗЗСО, представників місцевої влади, бізнесу, громадськості тією чи тією 

мірою не перетинались. Необхідно ще на початковому етапі взаємодії знайти 

точки дотику між учасниками освітнього процесу, визначити загальні цілі та 

ступінь участі кожного у спільній діяльності. Правильний розвиток таких 

стосунків сприятиме результативній та довгостроковій співпраці. З огляду на 

це сторони взаємодії повинні володіти інформацією про специфіку, правові 

засади та проблеми кожної зі сторін, уміти отримувати та працювати з цією 

інформацією. Також обов’язковою умовою співпраці є створення плану 

спільної діяльності. 

З огляду на це діяльність сучасного ЗЗСО містить такі компоненти: 

демократизація, волонтерство, взаємовигідне партнерство між ЗЗСО й 

органами місцевого самоврядування [41; 46; 47; 108; 194]. 

Так, демократизація ЗЗСО орієнтується на виховання демократичної 

культури як необхідного фундаменту для розвитку громадянського 

суспільства шляхом реалізації демократичних принципів у різних напрямах 

шкільного життя та сприяння становленню й розвитку шкільного 

самоврядування. 

Мікросередовище всередині ЗЗСО треба об’єднувати з реальною 

дійсністю, що існує навколо закладу освіти. Педагоги не повинні 

відгороджувати школярів від реального життя, а мають включати його у 

зміст своїх уроків, організацію позаурочної діяльності, створюючи тим 

самим єдиний простір виховання і навчання не лише учнів, а й усіх інших 

суб’єктів освітнього процесу. Завдяки цьому забезпечується комплексне, 

системне, цілісне виховання учня як громадянина у ЗЗСО та поза його 

межами. 

Другий компонент – волонтерство – означає створення організованої 

системи, що перетворює добровільну діяльність на користь суспільству в 

невід’ємну і важливу частину шкільного життя. 
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Волонтер – людина, яка без оплати та примусу, за власним бажанням 

витрачає свій час, знання, енергію, досвід на проведення різних видів 

діяльності, що приносить користь оточуючим людям та суспільству загалом. 

Цей компонент має на меті активізацію членів (різного віку) місцевої 

громади задля розв’язання соціально важливих проблем завдяки навчанню 

суб’єктів освітнього процесу навичкам волонтерської діяльності, а також 

спрямовується на розробку й утілення в реальне життя нових технологій 

волонтерства. 

Характерними ознаками волонтерства є добровільний вибір, що 

розкриває особистісні позиції та погляди людини, а також активна участь 

волонтерів у житті соціуму. Загалом волонтерство сприяє покращенню 

особистісного розвитку його учасників, більш якісному соціальному та 

збалансованому економічному розвитку регіону. 

Кожний ЗЗСО при плануванні мети, завдань, змісту, форм і методів 

виховання вибудовує власну виховну систему. Але не дивлячись на можливі 

відмінності цих систем, незмінним залишається одне – здійснення 

опосередкованого впливу на свідомість особистості через організацію 

соціальної взаємодії. Тому перед ЗЗСО знову постає завдання максимально 

наблизити бажану атмосферу навчання до реальної дійсності. Це можна 

зробити, зокрема, і через організацію ефективної волонтерської роботи. 

Зазвичай на базі ЗЗСО існує багато варіантів для розвитку шкільного 

волонтерського руху. Це може бути діяльність агентств волонтерської 

допомоги, створення волонтерських клубів і бригад, організація та участь 

школярів у різних волонтерських кампаніях і акціях, культурних та 

спортивних заходах, розв’язання дітьми екологічних, громадянських, 

валеологічних проблем, надання допомоги інвалідам, ветеранам, 

малозабезпеченим, соціально незахищеним і людям похилого віку тощо. 

Волонтерство спирається на потребу особистості брати участь у житті 

місцевої громади. А для ЗЗСО це створює сприятливу можливість для 

соціалізації дитини та формування її як громадянина своєї країни. 
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Важливо пам’ятати, що партнерство не може існувати там, де немає 

спільного інтересу та взаємовигідних стосунків між учасниками. Тому ЗЗСО 

завжди намагається розвивати партнерські взаємини із різними соціальними 

інституціями, спрямовуючи наявні ресурси на розвиток місцевої громади й 

самоврядування, формування високої громадянської активності населення 

тощо. 

Таке партнерство охоплює ініціювання, розробку й упровадження 

дієвих механізмів спільної діяльності та застосування різних форм узаємодії з 

бізнесом, органами місцевого самоврядування, різними некомерційними 

організаціями, громадськістю [41; 46; 47; 65; 108; 194]. 

Отже, ЗЗСО виступає тим соціальним інститутом, який орієнтується на 

цінності демократичної педагогіки і громадсько-зорієнтованої освіти.  

При цьому підході ЗЗСО й органами місцевого самоврядування не 

лише пропонуються отримання знань і проходження теоретичних курсів 

суб’єктами освітнього процесу, але й упроваджуються практичні інструменти 

формування їхньої стійкої громадської активності, залучаючи їх до 

громадського життя на рівні місцевої громади, участі у шкільному 

самоврядуванні й дитячо-молодіжних об’єднаннях. Це сприяє насиченню 

шкільного середовища дієвими демократичними ідеями шляхом прийняття 

ефективних управлінських рішень та формуванню в дітей критичного 

мислення. 

Слід відзначити, що в нашій країні нагромаджено певний досвід 

діалогу держави, суспільства та закладів освіти, і він повинен бути 

збережений і примножений. Подальше зміцнення позицій інститутів 

громадянського суспільства сприятиме забезпеченню їх активної участі в 

освіті, вихованні та соціалізації школярів і розвитку системи освіти загалом.  

Однією з основних вимог до взаємодії ЗЗСО з органами місцевого 

самоврядування виступає систематичність як стосовно послідовності 

організації спільної діяльності (мета – засоби – процес – результат), так і 

стосовно сталості такої діяльності [14, с. 39]. 
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Отже, можемо зробити висновок про те, що забезпечення успішності 

освітньої діяльності та розвитку громадянської активності суб’єктів 

освітнього процесу набуває результативності й оптимального характеру 

лише за умови ефективної взаємодії ЗЗСО та органів місцевого 

самоврядування. Причому, за нашим переконанням, функціональна взаємодія 

ЗЗСО та органів місцевого самоврядування краще сприятиме зростанню 

громадянської активності молоді та підвищенню якості освітньої діяльності, 

ніж розв’язання освітніх проблем окремими соціальними інститутами (ЗЗСО, 

сім’єю, ЗМІ тощо) самостійно. 

Показниками якості взаємодії ЗЗСО і органів місцевого 

самоврядування є: наявність системи наступних зв’язків і відносин закладу 

освіти з сім’ями; наявність і розширення партнерських зв’язків ЗЗСО із 

соціумом, динаміка взаємодії з зовнішнім середовищем; наявність шкільного 

сайту; усвідомлення місцевою громадою і шкільною спільнотою 

актуальності проблематики громадянського виховання; мотивація і 

заохочення активної і дієвої участі учнів, педагогів, батьків та членів органів 

місцевого самоврядування у спільних заходах та рівень їх залучення до 

спільної соціальної діяльності і справ громади; творчий характер діяльності 

суб’єктів освітнього процесу; публічна презентація звіту про діяльність ЗЗСО 

перед громадськістю; чіткі та дієві механізми суспільного контролю за 

діяльністю ЗЗСО; відкритість і прозорість оцінювання громадськістю якості 

роботи закладу освіти, професійних досягнень педагогічного колективу 

ЗЗСО, адміністрації; задоволення випускників ЗЗСО рівнем власної 

самореалізації та соціалізації; колективна потреба всіх учасників освітнього 

процесу у змінах та самовдосконаленні; позитивна динаміка розвитку 

кожного вихованця; ресурсне забезпечення освітнього процесу; формування 

позитивного іміджу місцевої спільноти тощо. 

Аналіз наукових джерел (П. Вербицька, О. Войтенко, Н. Голосова, 

О. Матюшенко, Т. Полішкевич) [20; 21; 48; 133; 139; 165] дозволяє 

виокремити вимоги до організації взаємодії ЗЗСО та органів місцевого 
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самоврядування, а саме: 

 побудова взаємодії органів місцевого самоврядування із ЗЗСО на 

засадах соціального партнерства, системного, планового та довгострокового 

підходу; 

 подальше вдосконалення місцевої нормативно-правової 

документації з метою визначення цілі, завдань, правил, змісту, механізмів, 

шляхів, форм та методів взаємодії ЗЗСО та органів місцевого 

самоврядування; 

 закладання в місцевих бюджетах статей витрат, що 

спрямовуються на фінансування суспільно-корисної діяльності учнівської 

молоді; 

 забезпечення участі молоді в розробці стратегій регіонального й 

місцевого розвитку з урахуванням реальних потреб певної територіальної 

громади; 

 налагодження ефективної системи узгодження найважливіших 

рішень, що приймаються органами місцевого самоврядування в галузі 

молодіжної політики, із учнівською молоддю (в установлених формах та 

порядку); 

 надання змоги закладам освіти користуватися інфраструктурою, 

якою володіють органи місцевого самоврядування;  

 установлення й удосконалення порядку користування закладами 

освіти й суб’єктами освітнього процесу інформацією, що є в розпорядженні 

органів місцевого самоврядування, їхніми різними інформаційними 

каналами, знанням і досвідом експертів; 

 забезпечення реалізації спільних усеукраїнських і регіональних 

проєктів і програм із залученням зовнішніх ресурсів як джерела 

фінансування; 

 налагодження ефективної спільної діяльності ЗЗСО та органів 

місцевого самоврядування із центральними органами державної влади та 

організація співпраці на міжнародному рівні. 
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З огляду на це умовами ефективного функціонування системи освіти є 

її відповідність внутрішнім запитам суб’єктів конкретного закладу освіти, 

урахування зовнішніх соціокультурних та суспільно-політичних умов і 

перспектив розвитку, професійне удосконалення суб’єктів системи освіти на 

постійній основі, відповідність нормативної бази сформульованим 

завданням, меті освітнього процесу тощо.  

Взаємодія органів місцевого самоврядування та ЗЗСО є основою 

активного громадянства сьогодні і в майбутньому. Усі члени громади мають 

право користуватися різними інструментами та джерелами, що можуть 

впливати на прийняття рішень щодо повсякденного життя на регіональному 

та місцевому рівнях.  

Отже, взаємодія ЗЗСО й органів місцевого самоврядування сприяє 

створенню умов ефективної співпраці, що дозволяє легше й успішніше 

досягати освітні цілі, регулювати та розв’язувати соціальні проблеми, 

формувати соціальну злагоду у громаді. У процесі дослідження вдалося 

встановити, що взаємодія ЗЗСО та органів місцевого самоврядування 

здійснюється на основі таких принципів, як: партнерська рівність, 

взаємовигідність, прозорість і відкритість, системність, орієнтація на місцеві 

особливості розвитку громади, варіативність, чесність, моральність, 

урахування вікових та індивідуальних особливостей суб’єктів взаємодії, 

гуманістична та біоекоетична спрямованість, стимулювання самооцінних 

форм активності, самовизначення та самовідповідальність особистості. 

Необхідними умовами успішності цієї діяльності є налагодження й 

розвиток взаємодії між ЗЗСО та органами місцевого самоврядування, 

громадськими організаціями, створення ефективної системи виховної роботи 

в територіальній громаді (зокрема з громадянського виховання молоді), 

урахування регіональних особливостей в організації співпраці всіх суб’єктів 

освітнього процесу. 
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Висновки до розділу 1 

 

Аналіз психолого-педагогічних праць з проблеми дослідження 

дозволив дійти таких висновків: 

1. З’ясовано, що заклад загальної середньої освіти – юридична особа, 

яка провадить освітню діяльність на певному рівні (або рівнях) загальної 

середньої освіти та спрямовується на формування якісного освітнього 

середовища, сприятливих умов для інтелектуального, фізичного, соціального 

та духовного становлення особистості, вільної, духовно багатої, творчо 

мислячої, здатної до самореалізації, саморозвитку і самовизначення через 

реалізацію її права на здобуття повної загальної середньої освіти, створення 

творчих лабораторій, просторів, де можна винаходити, тестувати, працювати 

над проєктами, учитися працювати в команді, розв’язувати проблеми й 

розвивати інші навички, необхідні для кар’єри й життя, здатної вчитися 

впродовж життя, зберігати і примножувати цінності громадянського 

суспільства та національної культури, розвивати і зміцнювати незалежну, 

суверенну, демократичну, правову та соціальну державу, а також 

забезпечення ефективного використання цього середовища в інтересах 

місцевої громади, залучення населення до місцевого самоврядування та 

соціально-культурного розвитку своєї місцевості. 

Роль закладу загальної середньої освіти в освітньому просторі регіону 

полягає в: реалізації права громадян на повну загальну середню освіту за 

груповою й індивідуальною формами навчання, забезпеченні доступності та 

безоплатності її отримання; створенні умов для розвитку дитини на засадах 

гуманізму, демократії, полікультурності, науковості, системності, 

інтегративності, загальнолюдських цінностей, громадянської свідомості, 

світського характеру освіти, а також реалізації «Державного стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти»; забезпеченні єдності виховання 

і навчання, а також наступності освіти; створенні умов для оволодіння 

учнями системою знань про людину, суспільство, природу, культуру та 
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виробництво засобами практичної та пізнавальної діяльності школярів, що 

сприяє фізичному, соціальному й інтелектуальному особистісному розвитку; 

забезпеченні охорони життя та здоров’я дітей, формуванні гігієнічних 

навичок і засад здорового способу життя; виявленні, підтримці та здійсненні 

супроводу дітей із особливими освітніми потребами, організації їх навчання 

та виховання; створенні необхідних умов для соціалізації дитини, підтримки 

її мотивації до успішного навчання; закладанні фундаменту для подальшої 

самоосвіти особистості, формування її готовності навчатися протягом життя; 

організації харчування учнів, медичного обслуговування й підвезення та 

соціального захисту дітей; активізації та залученні до освітнього процесу всіх 

його учасників (учнів, педагогів, батьків, тощо). 

2. З’ясовано, що місцеве самоврядування є гарантованим державою 

правом і реальною здатністю територіальної громади (жителів села або 

кількох сіл, селища, міста) самостійно або під відповідальність органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування розв’язувати питання місцевого 

значення в межах законів України і Конституції. Система місцевого 

самоврядування охоплює територіальну громаду села, селища, міста; 

сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; 

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; старосту; районні й 

обласні ради; органи самоорганізації населення. Залежно від потреб, кола 

повноважень і фінансових можливостей територіальної громади органами 

місцевого самоврядування забезпечується функціонування органу управління 

освітою (у структурі виконавчих органів влади або як окремий виконавчий 

орган з питань управління освітою), який опікується виконанням 

самоврядних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування 

в галузі освіти безпосередньо в закладах освіти. 

У розвитку місцевого самоврядування особливе значення має регіон, у 

якому воно реалізовується, оскільки регіон зумовлює виникнення певних 

місцевих особливостей, які важливо враховувати в роботі органів місцевого 

самоврядування. Під поняттям «регіон» розуміємо територію країни, що має 
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спільні природно-господарські ознаки, історичні умови розвитку, 

соціокультурний простір і національний склад населення та наділена 

політичним самоврядуванням. 

3. Виявлено, що взаємодія закладу загальної середньої освіти та органів 

місцевого самоврядування – їхня співпраця із закладом освіти, школярами, 

педагогами і громадськістю шляхом координації діяльності із розв’язання 

спільних проблем, що спрямована на успішну реалізацію функцій і 

виконання завдань закладом загальної середньої освіти й органами місцевого 

самоврядування. 

Роль органів місцевого самоврядування у взаємодії із закладами освіти 

полягає в: здійсненні контролю за дотриманням освітніх державних 

нормативно-правових документів, виконанням закладами освіти вимог 

стосовно змісту й обсягу надання освітніх послуг; створенні умов для 

реалізації прав населення на освіту; забезпеченні реалізації державної 

політики у сфері освіти; забезпеченні розвитку мережі закладів освіти, 

установленні обсягів їх бюджетного фінансування, зміцненні матеріальної 

бази; координації діяльності закладів освіти, їх науково-методичному і 

матеріально-технічному забезпеченні; здійсненні моніторингу у сфері освіти, 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності; сприянні інтеграції 

національної системи освіти у світову систему освіти; формуванні 

регіональної політики (наукової і науково-технічної), упровадженні 

інноваційних освітніх заходів; сприянні розвитку потенціалу (освітнього, 

інтелектуального, науково-технічного) громадян з орієнтацією на місцеві 

національно-культурні й соціально-економічні фактори; соціальному захисті 

учасників освітнього процесу, їх активізації та організації взаємодії задля 

поліпшення якості освіти і виховання учнівської молоді. 

4. Установлено, що організація взаємодії закладу загальної середньої 

освіти та органів місцевого самоврядування – сукупність дій з боку органів 

місцевого самоврядування й закладів загальної середньої освіти, що 

забезпечують підвищення ефективності освітньої діяльності. 
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Основними вимогами до організації взаємодії закладу загальної 

середньої освіти та органів місцевого самоврядування є: організація взаємодії 

на засадах соціального партнерства, системного, планового та 

довгострокового підходу; забезпечення участі всіх суб’єктів освітнього 

процесу в розробці стратегії регіонального розвитку з урахуванням потреб 

територіальної громади, зовнішніх соціокультурних та суспільно-політичних 

умов і перспектив розвитку регіону; орієнтація співпраці на внутрішні запити 

суб’єктів закладу освіти; закладання в місцевих бюджетах статей витрат, 

спрямованих на фінансування спільних проєктів органів місцевого 

самоврядування і закладів загальної середньої освіти, а також суспільно-

корисної діяльності учнів; налагодження процедури узгодження прийняття 

органами місцевого самоврядування важливих рішень стосовно молодіжної 

політики разом із учнівською молоддю; забезпечення можливості 

використання закладами освіти інфраструктури органів місцевого 

самоврядування, їхніх інформаційних каналів, знань і досвіду експертів 

органів місцевого самоврядування; орієнтація взаємодії на налагодження 

спільної діяльності органів місцевого самоврядування і закладів загальної 

середньої освіти із центральними органами державної влади, а також 

співпраці на міжнародному рівні. 

Доведено, що взаємодія закладу загальної середньої освіти й органів 

місцевого самоврядування сприяє створенню умов ефективної співпраці, а це 

так само дозволяє легше й успішніше досягати освітні цілі, регулювати та 

розв’язувати соціальні проблеми, формувати соціальну злагоду в громаді.  

Матеріали розділу відображено в таких публікаціях автора [48; 66 –

74; 134].  
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РОЗДІЛ 2 

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Й ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

В СИСТЕМІ ОСВІТИ РЕГІОНУ 

 

2.1. Напрями взаємодії закладу загальної середньої освіти та 

органів місцевого самоврядування  

 

Розвиток місцевої громади через освіту передбачає спільну діяльність 

місцевої влади і закладів освіти над створенням та реалізацією проєктів, що 

спрямовані на поліпшення якості освітніх послуг та діяльності освітньої 

мережі, загалом. Процес соціального розвитку громади – процес створення 

необхідних умов для фізичного та духовного розвитку кожного її члена [51, 

с. 281].  

Аналіз документів органів місцевого самоврядування (рішення та звіти 

про виконану роботу, плани і програми заходів Дніпровської [12], 

Кам’янської [72], Марганецької [23; 44; 75; 77; 96], Нікопольської [29; 30; 31; 

87] міських рад, Іларіонівської селищної ради [93] тощо) та досвіду 

діяльності закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської області 

(навчально-виховний комплекс № 148 «Спеціалізована школа – дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) із поглибленим вивченням іноземних мов 

«Планета щастя» Дніпровської міської ради [28], Шолохівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікопольської районної ради [108], 

Марганецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 [56], навчально-

виховний комплекс «Ліцей – спеціалізована загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 10» (м. Марганець) [63], Комунальний заклад «Спеціалізована 

школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – колегіум №16» 

Кам’янської міської ради [47] тощо) дозволив визначити та проаналізувати 

завдання, напрями і форми взаємодії ЗЗСО й органів місцевого 

самоврядування. 
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Так, узаємодія ЗЗСО та органів місцевого самоврядування спрямована 

на розв’язання низки завдань, а саме [11; 44; 75]:  

● забезпечення державних гарантій щодо рівного доступу до здобуття 

якісної освіти, організація освітнього процесу відповідно до потреб 

особистості та її індивідуальних можливостей, зростання самостійності і 

творчої активності учнів;  

● упровадження Концепції «Нової української школи»;  

● створення умов для розвитку мережі закладів освіти, що 

забезпечують формальну та інформальну освіту суб’єктів взаємодії;  

● підвищення якості, доступності і відкритості системи природничо-

математичної освіти, забезпечення її стійкого розвитку, ефективності, 

оновлення і прискореного впровадження ефективних форм та технологій 

організації освітнього процесу; 

● створення інтелектуально та духовно насиченого середовища, яке 

забезпечує реалізацію пізнавальних, соціальних, культурних і фізичних 

потреб учасників освітнього процесу, формування їхнього інтелектуального 

потенціалу;  

● створення сприятливих умов для пошуку, підтримки інтелектуально і 

творчо обдарованих дітей, самореалізації творчої особистості в сучасному 

суспільстві; розвиток та виявлення творчих здібностей і нахилів учнів, 

заохочення й підтримка обдарованих і талановитих дітей, їх якісна 

підготовка до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із навчальних 

предметів;  

● розвиток інклюзивної освіти, створення умов для доступності якісної 

освіти для дітей із особливими освітніми потребами, забезпечення їх 

розвитку, успішної соціалізації, адаптації та інтеграції в соціумі, якісними 

освітніми та корекційно-розвивальними послугами; 

● упровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних 

технологій;  

● соціальний захист учасників освітнього процесу;  
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● удосконалення планування та супровід фінансово-господарської 

діяльності, механізму управління освітою, матеріально-технічного та 

методичного забезпечення, контролю за дотриманням безпечних умов 

організації освітнього процесу в ЗЗСО; модернізація матеріально-технічної 

бази ЗЗСО; 

● розвиток учнівського самоврядування;  

● виховання патріотизму, громадянськості, любові до України; 

забезпечення розуміння і засвоєння школярами основних моральних 

цінностей і понять громадського життя; розвиток у школярів навичок 

соціальної активності, бажання брати участь у суспільно-корисній діяльності 

в місцевій громаді; стимулювання прагнення учнів до активних громадських 

дій; 

● сприяння усвідомленню значимості кожної особи в житті громади на 

прикладі сім’ї, неформальної та формальної групи; ознайомлення учнів з 

основами законодавства України стосовно життя в громаді;  

● кадрове забезпечення ЗЗСО;  

● підготовка педагогічних працівників до роботи з різними категоріями 

дітей, зокрема з дітьми, які мають особливі освітні потреби;  

● розвиток творчого потенціалу вчителя, підвищення його професійної 

майстерності, піднесення ролі вчителя в суспільстві, підвищення 

престижності цієї професії, забезпечення ефективності виявлення, 

відзначення та заохочення творчої праці педагогів;  

● популяризація педагогічного досвіду. 

Аналіз програм розвитку міст й органів місцевого самоврядування, 

проєктів діяльності, звітів міських голів міст обласного та районного 

значення і досвіду діяльності різних ЗЗСО [12; 29; 30; 31; 38; 40; 41; 42; 43; 

44; 45; 46; 47; 51; 56; 63; 68; 71-75; 77; 84; 86; 87; 88; 89; 91; 92; 93; 96; 98; 

108] дозволив виокремити і схарактеризувати напрями взаємодії ЗЗСО та 

органів місцевого самоврядування, а саме: освітньо-виховна діяльність; 

науково-методична підготовка вчителів; соціальне забезпечення учасників 
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освітнього процесу; матеріально-технічне забезпечення ЗЗСО; видавнича 

діяльність. 

Розглянемо ці напрями більш детально.  

Спільна освітньо-виховна діяльність органів місцевого 

самоврядування та ЗЗСО включає [13; 28; 71; 75]: створення умов для 

розвитку інтересів, здібностей та нахилів всіх учасників освітнього процесу; 

роботу з обдарованими й талановитими дітьми; інклюзивну діяльність; 

розвиток учнівського самоврядування у ЗЗСО освіти; профорієнтаційну 

роботу; фізкультурно-оздоровчу діяльність. 

Так, створення умов для розвитку інтересів, здібностей та нахилів всіх 

учасників освітнього процесу передбачає проведення міських спільних 

творчих заходів органами місцевого самоврядування і ЗЗСО, забезпечення 

участі в них дітей, учителів, батьків, представників влади, громадськості, а 

також організацію освітнього процесу за різними формами навчання 

(груповою, індивідуальною, інклюзивною, дистанційною, екстернат), 

виходячи з кількості учнів та класів [108]; вироблення критеріїв, певних 

правил та процедур оцінювання, преміювання, різні види заохочення 

педагогічних працівників, які підготували учнів-переможців різних заходів 

[66].  

Робота з обдарованими й талановитими дітьми охоплює: оновлення та 

підтримку банку даних про діагностичні методики, спрямовані на виявлення 

обдарованих дітей та молоді за віковими категоріями; забезпечення 

проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів, 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт школярів-членів Малої 

академії наук України (МАН); надання допомоги обдарованим та здібним 

дітям у підготовці до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з 

базових навчальних дисциплін та Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт школярів-членів МАН; залучення обдарованих 

учнів до експериментальної, науково-дослідницької, творчої діяльності; 

популяризацію здобутків обдарованої молоді; забезпечення участі 
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переможців міських заходів в обласних та всеукраїнських етапах заходів 

(організація підвезення та супроводу учнів до місця проведення обласних, 

Всеукраїнських етапів олімпіад, інтелектуальних турнірів, конкурсів); участь 

школярів у семінарах, організованих British Council, Alliance Francaise тощо; 

створення умов для розвитку обдарованих і талановитих дітей та молоді 

(розширення зв’язків із закладами вищої освіти щодо залучення їхнього 

наукового потенціалу для роботи з обдарованими і талановитими дітьми, 

забезпечення їх адресної підтримки, зокрема, шляхом грошових винагород 

переможцям обласних та Всеукраїнських етапів олімпіад та турнірів із 

навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН). 

Так, у м. Марганець щороку понад 10% учнів ЗЗСО беруть участь у 

заходах для обдарованих і талановитих дітей. Міська влада бере на себе 

зобов’язання щодо забезпечення проведення міських олімпіад, організації 

підвезення учнів до місць проведення обласних, Всеукраїнських етапів 

олімпіад, інтелектуальних турнірів, забезпечення адресної підтримки 

обдарованих і талановитих дітей (грошові винагороди), а також педагогічних 

працівників, які підготували учнів-переможців [63]. Так само в м. Нікополь у 

2019 р. уперше було прийнято рішення про відзначення двох найкращих 

вчителів за вагомі досягнення в роботі, які отримали премії по 25 тисяч грн. 

[87]. 

Одним із основних питань організації спільної освітньо-виховної 

роботи ЗЗСО та органів місцевого самоврядування з обдарованими й 

талановитими дітьми є науково-дослідницька робота через залучення їх до 

Малої академії наук України. Зокрема, протягом 2019 р. – на початку 2020 р. 

до навчання у КПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

Дніпропетровської міської ради» зараховано 56 учнів закладів освіти 

м. Марганець (перший рік навчання – 36 учнів, другий рік навчання – 

20 учнів за відділеннями: історія (секції: історія України, всесвітня історія), 

екологія та аграрні науки (секції: сучасні біотехнології, селекція та генетика), 
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хімія та біологія (секція: хімія, валеологія, медицина, зоологія і ботаніка), 

літературознавство (секція: українська література), мовознавство (секція: 

англійська мова), науки про землю (секція: географія та ландшафтознавство), 

фізика та астрономія теоретична фізика). Учні-члени МАН та вчителі 

започаткували проведення Всесвітнього дня науки в місті, і для них 

проводився науково-методичний практикум з питань організації науково-

дослідницької діяльності учнівської молоді. У січні 2020 р. було проведено 

І (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України, де було презентовано 9 науково-

дослідницьких робіт з таких секцій: зоологія та ботаніка, сучасні 

біотехнології, історія України, англійська мова, етнологія, хімія. До участі у 

ІІ (обласному) етапі рекомендовано науково-дослідницькі роботи 9 учнів (у 

2019 р. – 8 робіт), а за результатами конкурсу нагороджено: дипломами 

І ступеня – 1 учень, дипломами ІІ ступеня – 2 учні [77]. 

Керуючись наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження Положення про наукові товариства учнів» від 10.11.2014 р. 

[65], з метою виявлення та підтримки обдарованих учнів, здібних до науково-

дослідницької діяльності, і підвищення престижу наукових знань та 

творчості в січні 2020 р. на базі КУ «МЕНЦДУМ» у м. Марганець було 

створено міське наукове товариство учнів «Інтелект» (план роботи 

товариства на 2020 р. наведений у додатку А). Воно планує охопити 

обдарованих учнів науково-дослідницькою діяльністю в різних галузях науки 

(зокрема мовознавство, літературознавство, фольклористика та 

мистецтвознавство, науки про Землю, хімія і біологія, екологія та аграрні 

науки, історія, фізико-математичні науки) й спрямовує увагу на виявлення 

учнів та вчителів ЗЗСО, здібних до наукової діяльності, організацію роботи в 

секціях наукового товариства, налагодження зв’язків з науковими 

відділеннями МАН, закладами вищої освіти та іншими науково-дослідними 

установами, визначення навчально-організаційних рівнів пошуково-

дослідницької діяльності (початковий, основний, вищий) і вибір на їх основі 
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тем науково-дослідницьких робіт учнів, проведення консультацій щодо їх 

написання, проведення різних етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, участь членів товариства в 

предметних олімпіадах (районних, міських, обласних, всеукраїнських) і 

міжнародних науково-освітніх заходах тощо [77]. 

Окрім того, на регіональному рівні обдаровані й талановиті учні 

залучаються до активної участі в різноманітних інтелектуальних і творчих 

конкурсах, як-то: Міжнародний конкурс з української мови імені Петра 

Яцика; Усеукраїнський конкурс «Юний дослідник»; Міжнародний мовно-

літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка; Чемпіонат Європи з авіамодельного спорту (клас моделей F-I-D); 

Усеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників; Усеукраїнський 

конкурс «Новорічна композиція»; Обласний конкурс шкільних музеїв; 

Обласний конкурс дитячої художньої творчості «Z-ефір»; Обласний конкурс 

юних літераторів, художників, композиторів «Собори наших душ»; 

«Олімпійський рух» тощо, а також інтерактивних конкурсах, зокрема: 

«Колосок» (у 2019 р. у ньому взяли учать 880 учнів ЗЗСО м. Марганець), 

«Кенгуру» (534 учні), «Бобер» (150 учнів), «Левеня» (92 учні), Sunflower 

(104 учні) [77]. 

Отже, робота з обдарованими й талановитими дітьми здійснюється на 

основі принципів науковості, індивідуалізації та диференціації навчання і 

передбачає виявлення талантів і нахилів учнів, створення сприятливих умов 

для підтримки потенціалу дітей та задоволення їхніх пізнавальних інтересів, 

а також заохочення інших учасників освітнього процесу до роботи з 

талановитими й обдарованими дітьми.  

Інклюзивна діяльність як напрям взаємодії ЗЗСО та органів місцевого 

самоврядування передбачає: розширення мережі закладів освіти з 

інклюзивними класами, а також інклюзивно-ресурсних центрів з метою 

реалізації права на освіту дітей із особливими освітніми потребами та 

здійснення їх психолого-педагогічного супроводу; створення в ЗЗСО 
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інклюзивного освітнього середовища, розумного пристосування й 

універсального дизайну (архітектурна доступність і посилення освітлення 

навчальних приміщень, їх спеціальне обладнання, придбання наочно-

дидактичних матеріалів тощо); забезпечення соціально-медико-

психологічного супроводу дітей із особливими освітніми потребами, які 

навчаються в інклюзивних класах; здійснення моніторингу стану 

впровадження інклюзивної освіти та контролю за навчальними досягненнями 

учнів в умовах інклюзивної освіти з метою корекції індивідуальних 

навчальних планів, програм та методик, адаптованих до можливостей 

дитини; забезпечення системної організаційно-методичної, консультативно-

роз’яснювальної роботи серед керівників, педагогічних працівників ЗЗСО, 

батьків і громадськості щодо забезпечення права на здобуття освіти дітьми з 

особливими освітніми потребами; забезпечення наступності в запровадженні 

інклюзивного навчання закладами дошкільної і загальної середньої освіти; 

забезпечення сприятливих умов для здійснення комплексної 

відновлювально-реабілітаційної роботи з дітьми із особливими освітніми 

потребами. 

«Положення про інклюзивно-ресурсний центр» від 12.07.2017 р. [82]  

визначає, що один такий центр організовується із розрахунку не більше, ніж 

як на 7000 дітей, які живуть на території громади (району), і не більше, ніж 

на 12000 дітей, які живуть у місті. Якщо кількість дітей, які проживають на 

території об’єднаної територіальної громади або в місті, перевищує ці 

показники, інклюзивно-ресурсний центр повинен додатково залучити 

необхідних фахівців, ураховуючи виявлених дітей відповідної нозології, 

яким потрібен психолого-педагогічний супровід і надання корекційно-

розвивальних та психолого-педагогічних послуг [51]. 

Так, у 2019 р. у м. Нікополь завдяки співпраці з благодійним фондом 

«Сентравіс» в інклюзивно-ресурсному центрі відкрито кабінет лікувальної 

фізичної культури, де діти з особливими фізичними потребами мають змогу 

безкоштовно отримувати кваліфіковану допомогу педагога-реабілітолога. А 
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завдяки підтримці ЮНІСЕФ тут улаштовано пандус та виконано ремонт 

санітарної кімнати для маломобільних груп населення служби раннього 

втручання. 

Окремо відмітимо створення ресурсних кімнат у ЗЗСО, основна мета 

яких – максимальна адаптація до соціуму й навчання дітей з особливими 

освітніми потребами. Приміщення облаштовані за європейськими 

стандартами, але адаптуються під українські реалії.  За типовим проєктом 

ресурсні кімнати містять соціально-побутову, навчальну, ігрову зони і зону 

відпочинку [31]. У 2019 р. в м. Нікополь було відкрито шість сучасних 

ресурсних кімнат (у ЗЗСО № 2, 3, 5, 11, 18 та 21) [87]. 

Протягом 2017-2019 рр. у ЗЗСО м. Марганець під керівництвом 

дисертантки також було створено й обладнано шість ресурсних інклюзивних 

кімнат та 1 кімнату психологічного розвантаження – медіатеку (інформацію 

про ресурсні кімнати і медіатеку ЗЗСО у м. Марганець представлено в 

додатку Б). «Марганецький інклюзивно-ресурсний центр» щорічно охоплює 

корекційно-розвивальною та лікувальною діяльністю близько 8,5 тисяч дітей. 

Цим самим центром щорічно проводиться понад 500 консультацій для 

батьків, педагогів закладів освіти та спеціалістів служби у справах дітей [45]. 

Отже, інклюзивна діяльність є одним із провідних напрямів у взаємодії 

ЗЗСО та органів місцевого самоврядування. Вона базується на праві всіх 

дітей отримати загальну середню освіту й передбачає влаштування й 

обладнання інклюзивно-ресурсних центрів, ресурсних кімнат, інклюзивних 

класів, спеціальну підготовку педагогічного персоналу до роботи з дітьми із 

особливими освітніми потребами і їх усіляку підтримку в організації 

освітнього процесу. 

Створення умов для розвитку учнівського самоврядування в ЗЗСО 

передбачає забезпечення варіативності учнівського самоврядування (робота 

учнівських рад, парламенту, учнівських комітетів, дитячої республіки, 

дитячих організацій тощо), залучення учнівської молоді до реалізації 

Концепції «Нової української школи» й організацію роботи шкіл активу. 
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Зокрема, за участю дисертантки та Марганецької міської ради в 

навчально-виховному комплексі «Ліцей – спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 10» була організована загальношкільна рада на чолі з 

головою дитячої організації «Коло співдружності», що створена з метою 

об’єднання зусиль її членів для добрих і корисних справ, захисту їхніх прав 

та інтересів, сприяння розвитку здібностей підростаючого покоління. Рада 

організовує взаємодію учнів, батьків і педагогів закладу освіти в центрах цієї 

дитячої організації (навчальний, трудовий, інформаційний, фінансовий, 

спортивно-туристичний, естетичний, національно-патріотичний, 

екологічний, лідерський, дисципліни і порядку). Структура учнівського 

самоврядування навчально-виховного комплексу «Ліцей – спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10» м. Марганець представленао в 

додатку В [98]. 

Цікавим є досвід організації учнівського самоврядування в 

Марганецькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 2. Педагогами й учнями 

ЗЗСО було створене об’єднання дітей і дорослих «Сова» (Спритні, 

Обдаровані, Винахідливі, Активні), яке написало шкільну конституцію, надає 

консультативну допомогу учням, організовує вибори президента школи 

(строком на два роки) тощо [56].  

Окрім того, у м. Марганець діють міська дитяча організація ДІМ, а 

також малі дитячі організації (зокрема клуби «Юний пожежник», «Юні 

інспектори руху», «Турист», Євроклуб тощо). Їхні члени беруть участь у 

міських акціях, конкурсах, змаганнях («Діти заради дітей», «Козацькими 

стежками» тощо), міському марафоні «Я – ми – родина – Україна», 

випускають шкільні газети [56; 60]. 

Слід зазначити, що органами учнівського самоврядування проводиться 

значна суспільно-корисна і виховна робота. Зокрема, у Шолохівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Нікопольської районної ради 

школярами-членами учнівського самоврядування організовано діяльність 

волонтерських загонів (з метою надання допомоги по господарству 
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ветеранам війн і людям, які пережили голодомор), проводяться громадсько-

спрямовані дні (День ветерана, День людей похилого віку), акції: «Назустріч 

мрії», «Лист нашим захисникам з надією і любов’ю», «Турбота» (допомога 

по господарству інвалідам, людям похилого віку), «Оберіг – від щирої душі», 

«16 днів проти насильства» (до Європейського дня захисту дітей від 

сексуального насильства та експлуатації), «Твори добро, бо ти – людина» (до 

Міжнародного дня інвалідів), «Чиста Земля – чисте подвір’я», «Ветеран живе 

поруч», інформаційні години («Людина з планети Старість», «Міжнародний 

день волонтерів», «Міжнародний день солідарності людей» День 

самоврядування) тощо [108]. 

Загалом участь дітей в учнівському самоврядуванні сприяє 

формуванню їхньої активної громадянської позиції, культури, національної 

свідомості, уміння приймати виважені й перспективні управлінські рішення і 

нести за них відповідальність.  

Спільна профорієнтаційна робота ЗЗСО та органів місцевого 

самоврядування передбачає вивчення потреб місцевого ринку праці, надання 

допомоги школярам у виборі професії, профінформацію і профконсультації. 

З цією метою ЗЗСО та органи місцевого самоврядування на своїх сайтах 

розміщують інформацію про різні заклади вищої освіти задля широкого 

інформування учнів про можливості вступу; організовують і висвітлюють у 

засобах масової інформації зустрічі із фахівцями і представниками інших 

закладів освіти, аби випускники могли безпосередньо отримати інформацію 

про професії, які їх цікавлять; звертаються до закладів вищої освіти із 

пропозиціям стосовно влаштування днів відкритих дверей для абітурієнтів та 

їхніх батьків; улаштовують спільно із закладами вищої освіти ділові ігри, 

творчі конкурси, фестивалі науки, вікторини, інтернет-олімпіади, майстер-

класи, експрес-тестування ЗНО, тренінги з психологічної підготовки до 

складання ЗНО, ДПА і майбутнього працевлаштування, турне роботодавців, 

свята професій, ярмарки вакансій (представлення інформаційних стендів 

роботодавців, безпосереднє спілкування представників компаній із 
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відвідувачами, проведення презентацій і студентських програм, організація 

навчальних семінарів із питань працевлаштування із залученням експертів та 

компетентних фахівців); проводять тестування й анкетування учнів з метою 

вивчення їхніх намірів щодо профорієнтації та подальшого навчання; 

випускають буклети із професійного самовизначення; організовують зйомки 

і трансляції по місцевому телебаченню відеопередач про різні професії тощо 

[88; 108].  

Так, з метою впровадження регіонального проєкту «Новій 

Дніпропетровщині – новий стандарт освіти», Комплексної програми 

розвитку освіти у м. Марганець на 2018-2021 роки, а також проведення 

профорієнтаційної та роз’яснювальної роботи серед учнів та батьків ЗЗСО 

м. Марганець протягом 2019 р. – на початку 2020 р. були сплановані та 

проведені такі заходи [89]:  

● зустрічі учнів з представниками закладів вищої освіти, зокрема 

Державного навчального закладу «Дніпровський технолого-економічний 

коледж» (у цій зустрічі взяли участі 80 випускників), вищих військових 

закладів освіти (120 випускників), Польський університет Права та 

Адміністрації (150 випускників);  

● зустрічі батьків із представниками закладів вищої освіти (зокрема, у 

зустрічі з викладачами вищих військових закладів освіти взяли участь 

30 представників батьківської громадськості); 

● тренінги (зокрема, у межах співпраці з Марганецькою міською 

філією Дніпропетровського обласного центру зайнятості). Так, у листопаді 

2019 р. фахівці-тренери Запорізького національного університету провели 

тренінги для 70 випускників ЗЗСО; 

● професіографічні екскурсії. Зокрема, у листопаді 2019 р. для 

25 випускників Марганецької спеціалізованої природничо-математичної 

школи І-ІІІ ступенів № 11 була проведена екскурсія на регіональну філію 

«Придніпровська залізниця» публічного акціонерного товариства 

«Українська залізниця».  
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Окрім того, у січні 2020 р. учні професійних груп спеціалізації 

«молодша медична сестра» з догляду за хворими міського центру трудової 

підготовки учнівської молоді відвідали Нікопольський медичний коледж. 

Викладачі коледжу провели екскурсію закладом освіти: показали навчальні 

аудиторії, де проходять теоретичні і практичні заняття. Найбільший інтерес 

викликали кабінети практичної підготовки, які максимально відтворюють 

справжні умови праці майбутніх медичних працівників. В аудиторії, яка 

обладнана як операційний блок, учні самостійно провели внутрішньом’язові 

та внутрішньовенні медичні маніпуляції на спеціальних муляжах. Учні 

ознайомилися з умовами прийому до закладу освіти та професіями, які 

можна отримати, навчаючись у коледжі; 

● презентації та дні відкритих дверей у закладах вищої освіти 

(безпосередньо або за допомогою SKYPE-зв’язку), зокрема: «One open day in 

the world of law» у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх 

справ, «Моя професія – поліцейський» у Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ тощо; 

● ярмарок «День кар’єри» – масовий профорієнтаційний захід (охопив 

370 учнів), проведений міським центром трудової підготовки учнівської 

молоді разом із Марганецькою міською філією Дніпропетровського 

обласного центру зайнятості. Під час заходу вісім вищих та професійно-

технічних закладів освіти презентували свої освітні послуги, фахівці центру 

зайнятості розповіли учням про послуги служби зайнятості, можливості 

проходження тестування на профорієнтаційній Платформі Державної служби 

зайнятості «Моя професія: консультаційна мережа», обговорили проблеми і 

шляхи професійного самовизначення особистості, а старшокласники 

ознайомилися із професіями, на які є сталий попит на ринку праці в Україні 

(професії в галузі медицини, транспорту, машинобудування, менеджменту 

та побутового обслуговування). Ярмарок відбувся у форматі інтерактивних 

виставок, цікавих майстер-класів, дискусій, презентацій освітніх послуг 

тощо; 
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● конференції. Так, з метою військо-патріотичного виховання 

учнівської молоді 5 грудня 2019 р. до Дня Збройних сил України відбулася 

конференція «Героїчні подвиги українського народу», під час якої делегації 

старшокласників ЗЗСО підготували виступи з презентаціями: «Козацька 

доба», «Подвиг героя пам’ятаємо», «Пам’ятники та пам’ятні знаки рідного 

міста», а викладач інформаційних технологій Марганецького професійного 

ліцею О. Гельцер ознайомила присутніх з проєктом «Вони захищають 

Україну сьогодні». 

Професійна підготовка учнів 10-11 класів ЗЗСО м. Марганець 

здійснюється також у міському центрі трудової підготовки учнівської молоді 

з предметів професійного спрямування (15 груп,  280 учнів) за 6 напрямами: 

водії автотранспортних засобів категорії «В», оператори комп’ютерного 

набору, кухарі, кулінари, слюсарі з ремонту автомобілів, діловоди, молодша 

медична сестра з догляду за хворими. Учні центру беруть участь в 

інтерактивних конкурсах та проводять щорічний конкурс «Кращий за фахом» 

[89]. 

Окрім того, у січні 2020 р. учні 10-х класів ЗЗСО м. Марганець, які 

навчаються у професійних та профільних групах у міському центрі трудової 

підготовки учнівської молоді, взяли активну участь у проведенні 

Всеукраїнського уроку «Моє майбутнє в Україні». Організаторами уроку 

виступили Центр «Розвитку Корпоративно-соціальної відповідальності» 

спільно з Міністерством освіти і науки України та Першим Українським 

Міжнародним Банком. Урок проводився в межах проєкту «Моя кар’єра в 

Україні», а його метою було формування у старшокласників відповідального 

ставлення до вибору професії, сприяння усвідомленню ними власних 

інтересів до професійної діяльності. Під час проведення уроку 

старшокласники складали власні списки професій, обирали серед них 

найбільш актуальні та затребувані, робили колажі «Професія зараз VS 

Професія через 7 років», де створювали образ фахівця зараз і в майбутньому 

(через 7 років).  
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Також педагоги цього закладу освіти ознайомили десятикласників з 

профорієнтаційним проєктом-конкурсом «Моя кар’єра в Україні». Ідея 

конкурсу – умотивувати учнівську молодь подумати про свою кар’єру і 

написати мотиваційне есе на тему: «Моя майбутня професія: планування та 

розвиток». Учні 10-х класів міського центру трудової підготовки учнівської 

молоді (м. Марганець) також брали участь та здобули перемогу в конкурсі 

готельно-ресторанного бізнесу «ALL-INCLUSIVE», який проходив в 

м. Дніпро 28 листопада 2019 р. на базі Університету Альфреда Нобеля, й 

отримали приз – 5% знижку на перший рік навчання в цьому закладі вищої 

освіти [89]. 

Профорієнтаційна робота є складником допрофільного і профільного 

навчання школярів. З метою їх професійної орієнтації, сприяння у виборі 

напряму профільного навчання у ЗЗСО м. Марганець протягом 2019 р. 

здійснювалося профільне та поглиблене вивчення окремих предметів, 

упроваджувалися факультативи та курси за вибором («Вибір професії» 

тощо). Всього профільно вивчали навчальні предмети 384 учні. Поглибленим 

навчанням було охоплено 845 учнів ЗЗСО (21%), із них: 591 учень (69%) 

вивчав іноземну мову, 113 учнів (13%) – математику, 62 учні (7%) – 

географію, 26 учнів (3,5%) – історію, 53 учні (6,5%) – основи інформатики та 

обчислювальної техніки [89]. 

У період літніх канікул 2019 р. профорієнтаційна робота 

продовжувалася в оздоровчих пришкільних таборах: проводилися конкурси 

малюнку «Моя майбутня професія», інтерактивні ігри, вікторини на тему 

пізнання світу професій, зустрічі з представниками різних професій, екскурсії 

на підприємства [89]. 

Окрім того, на 11-му регіональному каналі м. Марганець (з посиланням 

на Youtube-канал) міською радою разом із закладами освіти було 

організовано трансляцію циклу телепередач «Згуртовані та загартовані», 

спрямованих на військово-патріотичне виховання, військово-професійну 

орієнтацію молоді і розкриття престижу проходження військової служби та 
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навчання у військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. 

Тематика передач різна, як-то: «Біологічна зброя», «Світові масові пандемії в 

історії людства», «Основи першої медичної допомоги й тактична медицина» 

тощо [88; 89]. 

Отже, до спільної профорієнтаційної роботи ЗЗСО та органів місцевого 

самоврядування злучаються заклади вищої освіти, спеціалісти різного фаху, 

засоби масової інформації, громадські товариства й центри трудової 

підготовки молоді з метою надання дієвої допомоги учням у виборі 

майбутньої професії та їхньому самовизначенні і самореалізації.   

Спільна фізкультурно-оздоровча діяльність ЗЗСО та органів місцевого 

самоврядування передбачає спрямованість на формування здорового способу 

життя учасників освітнього процесу. Вона охоплює організацію освітнього 

процесу в ЗЗСО на ідеях здоров’язбереження (раціональна організація 

режиму дня і харчування, достатня рухова активність дітей упродовж дня 

тощо), проведення фізкультурно-оздоровчих заходів (змагань, турнірів, днів 

здоров’я тощо) в різних закладах освіти, фізичної культури та спорту, 

громадських організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, створення 

куточків збереження здоров’я тощо [87; 108].  

Так, у Шолохівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

Нікопольської районної ради протягом навчального року проводиться багато 

фізкультурно-оздоровчих заходів, зокрема: тиждень фізкультури 

«Олімпійський тиждень»,  змагання з футболу, волейболу («Влучний м’яч», 

«Нумо, хлопці!»), шкільне спортивно-оздоровче свято (до Всесвітнього дня 

здоров’я), Всесвітній день туризму (спортивні змагання та створення 

наметового містечка на території ЗЗСО), тиждень безпеки дитини, акції 

(«Молодь за здоров’я», «Хто попереджений – той захищений» (до 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом), «Милосердя»), інформаційні години 

(«Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз») тощо [108]. 

Окрім того, у 2019 р. в м. Нікополь вперше відбулися змагання 

«Вчитель + учень = Олімпійський дует», що були проведені під егідою 
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Національного олімпійського комітету України. Того ж року в місті був 

збудований мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами 

спорту (волейболом, футболом, стрітболом і тенісом) завдяки 

співфінансуванню (50% за рахунок бюджету міста та 50% за рахунок 

державного бюджету) [87]. 

Отже, спільна освітньо-виховна діяльність ЗЗСО та органів місцевого 

самоврядування спрямовується на різнобічний розвиток учасників освітнього 

процесу, надання їм широких можливостей для навчання, виховання, 

розвитку і самореалізації, урахування освітніх потреб усіх груп населення.  

Взаємодія закладів загальної середньої освіти й органів місцевого 

самоврядування в напрямі науково-методичної підготовки вчителів 

передбачає [23; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 62; 71; 75]: 

● забезпечення курсової перепідготовки вчителів початкових класів у 

зв’язку із впровадженням Концепції «Нової української школи», проведення 

міських методичних заходів з питань упровадження Державного стандарту 

початкової освіти;  

● організацію перепідготовки, підвищення кваліфікації вчителів-

предметників і лаборантів на спеціальних заходах для педагогів (семінарах, 

тренінгах, практикумах, конференціях, «круглих столах» тощо); 

● забезпечення ефективності виявлення та підтримки творчої, 

результативної праці вчителів, підвищення їхньої професійної майстерності і 

педагогічної культури;  

● розробку рекомендацій для здійснення психолого-педагогічного 

супроводу обдарованих і талановитих дітей та молоді, проведення заходів 

(семінарів, науково-практичних конференцій, тренінгів тощо) з метою 

організації роботи педагогічних працівників ЗЗСО з обдарованими й 

талановитими дітьми; удосконалення та оновлення науково-методичного 

забезпечення змісту, форм і методів роботи з обдарованими і талановитими 

дітьми;  

● забезпечення підвищення кваліфікації вчителів, які працюють із 
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дітьми з особливими освітніми потребами; проведення заходів (семінарів, 

нарад) для педагогічних працівників ЗЗСО з питань навчання дітей з 

особливими освітніми потребами;  

● підготовку педагогів до впровадження в освітній процес ЗЗСО 

інформаційно-комунікаційних технологій;  

● створення у ЗЗСО системи науково-методичної підтримки і 

супроводу процесу самореалізації та саморозвитку особистості педагогів, 

зокрема, тих, хто розробляє авторські педагогічні програми, моделі 

додаткової освіти; створення науково-методичних лабораторій з 

інформаційно-комунікаційних і здоров’язбережувальних технологій, основ 

громадянознавства [62]; 

● поширення педагогічно цінного досвіду роботи і друкованої 

продукції творчо працюючих педагогів;  

● забезпечення проведення навчання кадрового складу ЗЗСО з питань 

пожежної безпеки.  

● проведення міського конкурсу «Учитель року» та відзначення 

учителів-переможців та лауреатів міського, обласного, Всеукраїнського турів 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», а також кращих учителів міста.  

Зокрема, за сприяння дисертантки в м. Марганець впродовж 2016-2019 

р. для педагогічних працівників з метою підвищення їхньої педагогічної 

майстерності проводилися такі заходи [23; 45]:  

– тренінги «Аналітична культура вчителя», «Внутрішня диференціація» 

(для вчителів російської мови, літератури, зарубіжної літератури); 

– семінар-тренінг «Формування ключових компетенцій учнів для участі 

у міжнародних проєктах еTwinning», постійно діючі семінари для директорів 

ЗЗСО («Інноваційне середовище закладу освіти у форматі Концепції «Нової 

української школи»);  

– психолого-педагогічні семінари-практикуми: для вчителів («Шляхи 

формування та удосконалення професійної компетенції вчителя», «Роль 

позитивних емоцій у самоактуалізації особистості», «Науково-дослідницька 
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діяльності учнів в умовах роботи шкільних осередків Дніпропетровського 

відділення МАН», «Роль особистості вчителя в розвитку креативних 

здібностей учнів на уроках української мови і літератури», «Розвиток 

пізнавального інтересу учнів на уроках фізики», «Спільна робота бібліотеки і 

педагогічного колективу з формування особистості – патріота України», 

«Методи та прийоми створення ситуації успіху на уроках української мови і 

літератури як напрямок соціалізації особистості»), а також для заступників 

директора ЗЗСО з виховної роботи та педагогів-організаторів («Як 

організувати у закладі освіти впровадження екологічного проєкту»);  

– тематичні семінари: для вчителів: («Організація науково-

дослідницької роботи з творчо обдарованими дітьми через залучення до 

Дніпропетровського відділення МАН України», «Впровадження тренінгового 

курсу з сексуальної просвіти для підлітків «Повага. Любов. Секс»); для 

заступників директора з виховної роботи та педагогів-організаторів 

(«Інтерактивна гра «Маршрут безпеки» з метою формування в учнів бажання 

вести здоровий спосіб життя»); для бібліотекарів ЗЗСО («Особистісні якості 

шкільного бібліотекаря – людяність, компетентність, професіоналізм. 

Формуємо, дотримуємось…»);  

– ярмарки педагогічних ідей: за обласними проєктами «Розвиток 

громадянських компетентностей в умовах загальноосвітньої школи» 

(педагогічна платформа НВК «Ліцей-СЗШ №10») та «Інтегрування змісту 

випереджаючої освіти в навчально-виховний процес для сталого розвитку»; 

– круглі столи для вчителів-предметників, зокрема:  

  для вчителів української мови і літератури – членів дидактичної 

майстерні («Інноваційний пошук вчителя. Застосування інноваційних 

методів і комп’ютерних технологій на уроках української мови та 

літератури», «Цілеспрямоване формування креативної особистості і 

створення нової ментальності учня на основі позитивної мотивації 

навчання»);  

  для вчителів російської мови, літератури, зарубіжної літератури 
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(«Актуальні проблеми удосконалення аналітичної культури вчителя. 

Нові підходи до аналізу уроку на основі системно-діяльнісного 

підходу»);  

  для вчителів географії («Формування громадянських 

компетентностей на уроках суспільствознавчих  дисциплін», «Розвиток 

творчої особистості засобами інтерактивних форм навчання»);  

  для вчителів початкової школи («Гуманна особистісна педагогіка в 

школі життя Ш. Амонашвілі», «Формування соціалізованої особистості 

учня початкової школи шляхом упровадження технології «Створення 

ситуації успіху» на уроках математики», «Використання ігрових 

технологій з учнями з особливими освітніми потребами в умовах 

запровадження інклюзивних класів», «Ефективне навчальне 

середовище як чинник підвищення якості знань»; «Критичне мислення 

як засіб формування і розвитку творчих здібностей молодших школярів 

на уроках НУШ», «Модернізація змісту освіти. Компетентності 

сучасного учителя»);  

  для вчителів фізики («НУШ. Нові підходи до навчання та 

викладання»);  

  для вчителів історії («Розвиток критичного мислення учнів у процесі 

навчання історії», «Як подолати шлях від конфлікту до порозуміння в 

умовах Нової української школи»);  

  для вчителів трудового навчання («Підготовка до проведення ІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання);  

  для вчителів основ здоров’я та фізичної культури («Збереження 

духовного, морального та фізичного здоров’я учнів як чинник 

соціалізації особистості»); для вчителів інформатики («Використання 

наочності та нових комп’ютерних технологій на уроці інформатики»);   

  для вчителів математики («Профільність навчання та роль 

міжпредметних зв’язків у формуванні компетентної особистості);  

  для вчителів біології («Формування екологічної свідомості учнів 
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засобами еколого-натуралістичної діяльності»);  

  для вчителів хімії («Шляхи реалізації проблеми міського 

методичного об’єднання вчителів хімії «Освітні стратегії соціалізації 

особистості громадянського суспільства»);  

  для керівників шкільних євро клубів («Ініціатива – рух вперед»); 

– майстер-класи («Представлення сучасного хімічного обладнання», 

«Практичний калейдоскоп. Практичні вправи і техніки з досвіду роботи 

практичних психологів», «Опорно-рухова система людини», «Новинки 

сучасних технологій з виготовлення сувенірів», «Сучасні методи, прийоми, 

технології на уроках української мови і літератури», «Організація 

дистанційного навчання за допомогою блогу вчителя», «Групові стратегії 

навчання в системі НУШ», «Презентація конкурсних робіт учнів-членів 

МАН, учасників І (міського) туру конкурсу-захисту робіт науково-

дослідницьких робіт МАН», «Створення редагування та форматування 

графічних об’єктів», «Міцні знання – гарантія успіху в отриманні освіти. 

Треба навчати якісно та професійно», «Використання інтерактивних методів і 

технологій на уроках природознавства як шлях до формування креативної 

особистості», «Формування особистості молодшого школяра засобами 

ігрової діяльності» тощо); 

– творчі лабораторії («Інноваційні технології на уроках хімії як шлях до 

підвищення  ефективності сучасного уроку», «Використання інтерактивних 

методів і технологій», «Розробка методичних рекомендацій «Психологічні 

поради. Як зробити урок ефективним»), міні-вистава «Періодична система 

хімічних елементів», скарбничка творчості «Технології розвитку критичного 

мислення на уроках природознавства в початкових класах», аукціон 

методичних ідей «Презентація конспектів інтегрованих уроків: мистецтво та 

літературне читання, природа та трудове навчання», «Навчальні проєкти в 

початковій школі», «Інноваційні форми роботи з батьками в умовах 

реформування освіти» тощо); 

– фестиваль педагогічних інновацій освітян закладів освіти 
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м. Марганець «EDU – FEST Dnipro»; 

– конференції («Підсумки роботи закладів освіти міста над обласним 

науково-методичним проєктом «Освітні стратегії соціалізації особистості 

громадянського суспільства»), а також науково-практичні конференції: до 

Дня Землі, з питань організації експериментально-дослідницьких робіт у 

галузі екології, біології, сільського та лісового господарства, сучасних 

біотехнологій тощо;  

– методичні консиліуми: «Особливості викладання мов і літератур 

національних меншин та зарубіжної літератури у 2019-2020 навчальному 

році», «Розвиток інноваційної особистості учня як передумова його 

інтелектуального і духовного розвитку»; 

– учительські майстерні («Моделі інноваційної діяльності вчителя. 

Синтез традицій та інновацій під час викладання української мови та 

літератури», «Творчий підхід до викладання географії як основи стратегії 

розвитку інноваційної особистості», «Розвиток критичного мислення на 

уроках математики», «Технології розвитку критичного мислення на уроках 

природознавства в початкових класах», «Психолого-педагогічний супровід 

переходу учнів із початкової до середньої школи» тощо);  

– ділові ігри («Створення моделі випускника 4-го класу» тощо); 

– методичні дебати «Володимир Винниченко – Симон Петлюра: 

особистісне протистояння» (для вчителів історії); 

– методичні діалоги («Лікнеп» з української мови, або як підготувати 

учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного 

оцінювання», «Організація та зміст повторення навчального матеріалу та 

підготовки учнів до ЗНО та ДПА»); 

– методичні практикуми:  

  для вчителів хімії («Предметні олімпіади як засіб створення єдиного 

інформаційно-освітнього простору для розвитку інноваційної 

особистості»);  

  для вчителів географії («Створення єдиного інформаційно-освітнього 
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простору для розвитку інноваційної особистості»);  

  для вчителів математики («Моделювання як побудова моделі для 

розв’язання задач»);  

  для вчителів української мови і літератури («Використання тестових 

технологій на уроках української мови і літератури»);  

  для вчителів російської мови, літератури, зарубіжної літератури 

(«Використання внутрішньої диференціації як засіб реалізації 

особистісно-зорієнтованого підходу»). 

Окрім того, для педагогічних працівників постійно здійснюється 

видання науково-методичної літератури (зокрема, з питань організації роботи 

з дітьми з особливими освітніми потребами, громадянської освіти школярів) 

[45].  

Отже, науково-методична підготовка вчителів є одним із провідних 

напрямів спільної діяльності органів місцевого самоврядування та ЗЗСО, що 

передбачає підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів згідно з вимогами Концепції «Нової української школи», 

потребами сучасного інформаційного суспільства й орієнтується на 

підготовку вчителів до роботи з різними групами дітей та формування 

компетентного педагога. 

Взаємодія органів місцевого самоврядування й ЗЗСО щодо соціального 

забезпечення учасників освітнього процесу охоплює [71; 75; 91]: 

– здійснення контролю за безпекою перевезень учнів і педагогічних 

працівників; організацію перевезення учнів за погодженими організатором 

напрямами руху спеціалізованих автомобільних перевезень до ЗЗСО та у 

зворотному напряму. 

Найбільш поширеним є підвезення дітей шкільним автобусом (у межах 

реалізації Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус»), 

хоча це може здійснюватися й іншими транспортними засобами (відповідно 

до укладених договорів із перевізниками, що мають відповідну ліцензію, або 

завдяки створенню в місцевій громаді парку відповідних транспортних 
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засобів [51]. 

Зокрема, Марганецькою міською радою щороку організовується 

перевезення учнів з віддалених районів міста (селищ Тимошівка, Мар’ївка, 

Острів, Миколаївка, Новоселівка тощо) до ЗЗСО й у зворотному напрямку 

[44];   

– організацію сніданків або комплексних обідів для учнів з 

урахуванням фізіологічних потреб організму; організацію гарячого 

харчування учнів груп подовженого дня (обіди, полуденки); удосконалення 

організації харчування учнів ЗЗСО з урахуванням особливостей їхнього 

здоров’я.  

Так, у 2018 р. Іларіонівська селищна рада (Синельниківський район 

Дніпропетровської області), проаналізувавши потребу в послугах групи 

подовженого дня і провівши зустрічі з педагогами і батьками й ухваливши 

рішення про відкриття цих груп в одному опорному закладі і двох філіях, 

визначила вартість одноразового харчування однієї дитини в цій групі й 

установила розмір батьківської плати (зокрема, для учнів 1-4 класів не 

пільгових категорій – 40% від вартості харчування, для школярів 5-

11 класів – 100% вартості харчування, для школярів пільгових категорій – 

безкоштовно) [51; 93].  

У 2019 р. у м. Нікополь було запроваджено цікавий проєкт співпраці 

міської влади, ЗЗСО із постачальником послуг гарячого харчування в заклади 

освіти міста (фірмою «Нікмаркет Стандарт»). Це посприяло тому, що в 

їдальні ЗЗСО № 24 почала функціонувати нова роздача їжі, і стало можливим 

розширення асортименту страв завдяки встановленню марміту – 

спеціального пристосування, призначеного для підтримки готових страв у 

теплому стані, що не потребує багаторазового нагрівання, а отже, може 

краще зберегти смакові якості страв. Окрім великої кількості гарячих перших 

і других страв та різноманітних салатів, у цьому ЗЗСО пропонується 

широкий вибір тістечок та смачної випічки. І бажаючих поїсти у шкільній 

їдальні під час перерви стало набагато більше. До того ж, цей новий проєкт 
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привчає дітей до культури харчування, адже в закладі освіти був навіть 

створений невеличкий куточок у вигляді кафе, що, безумовно, сподобалося 

учням [87]; 

– утримання таборів відпочинку з денним перебуванням та організацію 

проведення в них культурно-масових, розважальних заходів, екскурсій для 

ознайомлення з історико-культурними об’єктами міста й області, 

відвідування музеїв, охоплення учнів гуртковою роботою, ігровими 

програмами, спортивними заходами; забезпечення оздоровлення дітей, яким 

потрібна особлива соціальна увага та підтримка, зокрема діти-сироти і діти, 

позбавлені батьківського піклування; створення необхідних умов для гарного 

оздоровлення та якісного відпочинку всіх груп дітей завдяки проведенню 

культурно-масових і фізкультурно-спортивних заходів. 

Зокрема, у закладах освіти м. Марганець з 03 по 21 червня 2019 р. 

функціонувало 11 таборів відпочинку з денним перебуванням та 10 мовних 

груп на базі ЗЗСО. Всього оздоровлено у таборах відпочинку з денним 

перебуванням 1200 учнів, що становить близько 30 % від загальної кількості 

учнів ЗЗСО, серед них 500 дітей пільгових категорій, зокрема: 89 дітей-сиріт 

і дітей, позбавлених батьківської опіки та піклування; 11 дітей, які 

перебувають на інклюзивній формі навчання; 42 дитини, батьки яких – 

учасники АТО; 58 дітей із малозабезпечених сімей тощо [96]. 

Діти отримували посилене харчування, були збільшені норми овочів, 

свіжих фруктів і соків. Вартість харчування на одну дитину становила 18 грн. 

на день, з них: за бюджетні кошти – 8 грн., за  батьківські  кошти – 10 грн. 

Вартість витрат на утримання однієї дитини на день становила 28,80 грн. 

Діти пільгових категорій харчувалися в таборах відпочинку з денним 

перебуванням безкоштовно [96]. 

Дозвілля дітей організовувалося у співпраці з клубом «Дніпро», 

Палацом культури «Гірник», міськими бібліотеками, закладами позашкільної 

освіти та іншими установами, що передбачало: перегляд фільмів та вистав, 

відвідування виставок та проведення екскурсій, майстер-класів, флеш-мобів, 
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вікторин, конкурсів, змагань, зустрічей з цікавими людьми. Так, для дітей 

організовувались екскурсії, походи на території міста і за його межами (з 

метою вивчення історії, природи та промисловості рідного міста діти 

відвідували міські парки відпочинку, плавні (екологічна стежка), балку 

Крутеньку, пам’ятний знак І. Сірку тощо). Діти залучалися до участі у роботі 

гуртків, займалися проєктною діяльністю. У роботі таборів вихователі та 

керівники гуртків враховували дитячі інтереси [96].  

Зокрема, у пришкільному таборі «Посмішка» НВК «Ліцей – 

спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10» (м. Марганець) 

для дітей проводилися тренінги, он-лайн вікторини, флеш-моби, екскурсії (на 

конеферму, хлібозавод, до міської бібліотеки, екологічного центру), дні 

(театру, мови, спорту, української пісні, цікавих зустрічей), квести, конкурси, 

турніри (шашковий, «Веселі старти»), свята, ігри («Козацькими стежками», 

«Малі Олімпійські ігри»), організовувалося відвідування басейну, 

улаштовувався перегляд й обговорення фото- і відео матеріалів про рідний 

край [63]; 

– створення умов для забезпечення соціального захисту учасників 

освітнього процесу (забезпечення їх шкільною, спортивною формами та 

надання різних видів допомоги); забезпечення дітей пільгових категорій 

матеріальною підтримкою, створення належних умов для їхнього фізичного, 

інтелектуального та духовного розвитку, якісної підготовки до майбутнього 

самостійного життя, здійснення необхідної соціально-правової підтримки 

дітей, що залишилися без батьківського піклування, упровадження 

комплексу заходів задля їх соціальної адаптації; захист житлових, майнових 

й інших прав та інтересів дітей пільгових категорій; здійснення психолого-

педагогічної підтримки тих родин, де виховуються діти пільгового 

контингенту. 

Так, у 2018-2019 р. Марганецькою міською радою було здійснено 

комплекс організаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на соціальний 

захист дітей, зокрема: сформовано банк нормативних документів, що 
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регламентують діяльність з питань охорони дитинства; забезпечено належні 

умови щодо навчання та виховання дітей, зокрема дітей пільгового 

контингенту: індивідуальне навчання, робота груп подовженого дня, 

предметні гуртки, спортивні секції тощо; забезпечено на 100% дітей-сиріт та 

дітей, які залишилися без батьківського піклування, безкоштовним 

харчуванням; проведено облік та створено банк даних щодо дітей пільгових 

категорій (зокрема, у місті нараховується 240 дітей-сиріт, діти, які 

залишилися без батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей – 945, 

дітей з малозабезпечених сімей – 80, дітей з обмеженими можливостями / 

забезпечених  інклюзивним навчанням – відповідно 52 і 38, дітей, які 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 17, дітей із сімей внутрішньо 

переміщених осіб – 45, дітей загиблих шахтарів – 3, дітей, батьки яких є 

учасниками АТО – 114); здійснено психолого-педагогічну підтримку сімей, 

де виховуються діти пільгового контингенту, контроль за утриманням та 

вихованням дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування, 

оформлено відповідні акти обстеження житлово-побутових умов; надано 

консультативну підтримку сім’ям, що мають право на соціальні пільги; на 

офіційному Інтернет-сайті відділу освіти створено розділ, який займається 

питаннями соціального захисту дітей [96]; надано одноразову грошову 

допомогу дітям-сиротам, а також дітям, позбавленим батьківського 

піклування, після досягнення ними 18-річного віку (згідно постанови 

Кабінету Міністрів України «Про порядок надання одноразової допомоги 

дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після 

досягнення 18-річного віку» від 25 серпня 2005 р. [83]) на суму 23530 грн. 

(2018 р.) і 47060 грн. (2019 р.) [96]. 

Також у 2019 р. в м. Нікополь із бюджету було виділено 2 млн. 

200 тис. грн. для придбання житла п’ятьом дітям, які мали статус «дитина-

сирота» або «дитина, позбавлена, батьківського піклування» [87];  

– своєчасне проходження педагогічними працівниками й учнями ЗЗСО 

щорічного профілактичного медичного огляду; поповнення медичних 



 139 

аптечок загального користування та аптечок в навчальних кабінетах;  

– усунення причин і передумов для вчинення злочинів і правопорушень 

учнями, попередження тютюнопаління та вживання наркотичних і 

алкогольних речовин; організація ефективної правової роботи з 

неповнолітніми [68; 108].  

Так, у Шолохівській загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Нікопольської районної ради систематично проводиться аналіз стану 

правопорушень по класам і ЗЗСО, загалом; працює Рада правопорушень та 

соціального захисту учнів, здійснюється психолого-педагогічний аналіз 

контингенту з метою виявлення дітей, які схильні до правопорушень, 

вживання заборонених речовин, спиртних напоїв; виявляються і беруться на 

облік діти із девіантною поведінкою; організовується робота громадського 

наркопосту; здійснюється відвідання вдома родин дітей із девіантною 

поведінкою, уроків та якості виконання домашніх завдань школярами, які 

перебувають на внутрішкільному обліку; проводяться інформаційні години 

для всіх учасників освітнього процесу («Територія без шкідливих звичок», 

«Міжнародний день проти насильства» тощо) [108]. 

Таким чином, соціальне забезпечення учасників освітнього процесу 

спрямовується на задоволення їхніх фізіологічних і матеріальних потреб, 

покращення соціальних умов навчання та виховання особистості, 

попередження асоціальної поведінки молоді.  

Матеріально-технічний напрям взаємодії органів місцевого 

самоврядування й ЗЗСО передбачає [28; 71; 75]: 

– створення умов для впровадження нового змісту початкової освіти 

(проведення відповідної модернізації матеріально-технічної бази класів 

початкової освіти: забезпечення меблями, технологічним обладнанням, 

малогабаритною технікою тощо).  

Особливий акцент у матеріально-технічному забезпеченні ЗЗСО 

робиться на підтримці реалізації Концепції «Нової української школи», яка 

передбачає впровадження не лише оновлених навчальних програм і нових 
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методичних підходів до навчання школярів, але і спеціальне обладнання 

приміщень ЗЗСО, у яких діти проводять більшу частину свого часу.  

 Зокрема, у 2018 р. у м. Нікополь за рахунок державного та міського 

бюджетів на суму більше 1 млн. грн. через електронну систему державних 

закупівель «PROZORRO» для кожного першого класу було придбано 

48 наборів дидактичних матеріалів. До складу наборів входять: магнітно-

маркерний планшет на кожну дитину, для роботи вчителя – дошка маркерна 

обертова, пробкова дошка, сортувальний набір за ознаками предметів, 

магнітні дидактичні картки. Також для учнів початкових класів були 

придбані одномісні парти, а завдяки Меморандуму про взаємодію між 

Міністерством освіти і науки та The LEGO Foundation ЗЗСО отримали 

безкоштовні набори LEGO [31, с. 17-19].  

Водночас у м. Марганець у 2019 р. було закуплено 390 комплектів 

меблів для учнів перших класів, дидактичні матеріали та шафи для їх 

зберігання, а також 11 комплектів мультимедійного обладнання 

(інтерактивна дошка, мультимедійний проєктор з короткофокусним 

об’єктивом та базове програмне забезпечення для них, ноутбук, акустична 

система) [45]. 

– придбання лабораторно-демонстраційного обладнання для кабінетів з 

природничо-математичних дисциплін (зокрема, демонстраційні комплекти 

вимірювальних приладів, конструктори для вивчення різних конструкцій та 

механізмів, наочно-дидактичний матеріал з математики, математичні 

планшети (геоборд); дитячі карти світу; демонстраційний набір (будова 

земної кори, корисні копалини тощо) [45; 79; 86];  

– відкриття технічно оснащених сучасних тренінгових кабінетів, 

спрямованих на надання психологічної та соціальної підтримки дорослим і 

дітям, які постраждали внаслідок військового конфлікту в Україні 

(м. Нікополь) [29]; 

– забезпечення ЗЗСО сучасними інтерактивними комплексами та 

системними і прикладними програмними продуктами (комп’ютерні класи, 
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інтерактивні дошки, мультимедійні проєктори, принтери тощо); надання всім 

ЗЗСО швидкісного доступу до Інтернету з використанням сучасних 

технологій приєднання для високоефективного доступу до освітніх ресурсів 

для формування інформаційної культури суб’єктів освітнього процесу, 

їхнього творчого потенціалу, удосконалення здібностей до комунікативних 

дій та забезпечення дистанційного навчання; розширення форм здобуття 

освіти (створення умов для запровадження дистанційної платформи 

навчання); навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

(придбання комп’ютерних програмних засобів навчання);  

– проведення ремонтно-будівельних робіт із застосуванням 

енергозберігаючих та енергоефективних технологій; модернізація освітлення 

(заміна ламп розжарювання на люмінесцентні світильники); здійснення 

обстежень та проведення капітальних ремонтів будівель, дахів, споруд, 

комунікацій та обладнання ЗЗСО; створення комфортних санітарно-

гігієнічних умов для здійснення освітнього процесу; підготовка приладів і 

внутрішніх тепломереж до роботи в осінньо-зимовий період; придбання 

засобів пожежегасіння (рукава, крани, стволи, килимки, вогнегасники) та 

придбання необхідного обладнання для організації дитячого харчування 

(зокрема марміту, холодильників, кухонних плит тощо); зміцнення 

матеріально-технічної бази шкільних їдалень та харчоблоків ЗЗСО 

відповідно до сучасних вимог та технологій харчового виробництва; 

виконання робіт з електричних вимірів опору заземлення, обробка 

дерев’яних конструкцій горищ вогнезахисною сумішшю, установлення в 

ЗЗСО бібліотечних стелажів з негорючого матеріалу, проєктування і монтаж 

автоматичної сигналізації та мовленнєвої системи оповіщення людей про 

пожежу (усі ці технічні засоби призначені для швидкого виявлення пожежі, 

що дозволить, у разі потреби, організувати безпечну і своєчасну евакуацію 

учнів і педагогічного персоналу). 

Так, у 2019 р. з бюджету м. Нікополь було витрачено майже 

4,5 млн. грн. на заходи з пожежної безпеки в ЗЗСО: установлено автоматичні 
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системи протипожежні сигналізації, призначені для швидкого виявлення 

пожежі, що дозволяє, за потреби, організувати своєчасну та безпечну 

евакуацію дітей і дорослих. Окрім того, для забезпечення охорони здоров’я і 

життя учнів і педагогічних працівників ЗЗСО за кошти місцевого бюджету 

(понад 1 млн. грн.) була закуплена та впроваджена комплексна система 

відеоспостереження для 26 закладів загальної середньої освіти [87]. 

У м. Марганець у 2020 р. з місцевого бюджету виділено 700000 грн. на 

оновлення матеріально-технічної бази шкільних харчоблоків (закупівля 

промислового кухонного обладнання для харчоблоків їдалень: електричних 

промислових сковородок, електричних шестикомфорочних плит, витяжок 

для харчоблоків їдалень, професійних м’ясорубок, марміту для підігріву двох 

страв, холодильників) [45]. 

Отже, матеріально-технічне забезпечення ЗЗСО спрямовується на 

забезпечення комфортних умов перебування в закладі освіти і охоплює 

проведення модернізації матеріально-технічної бази класів початкової освіти; 

придбання лабораторно-демонстраційного обладнання для кабінетів і 

наочно-дидактичних матеріалів корекційно-розвивального середовища; 

створення умов для впровадження дистанційної платформи навчання; 

проведення ремонтно-будівельних робіт тощо. 

Аналіз звітів і програм діяльності органів місцевого самоврядування 

[24; 32; 71; 75] засвідчив, що видавнича діяльність як напрям співпраці ЗЗСО 

та органів місцевого самоврядування охоплює підготовку і випуск видань для 

освітніх потреб та розширення світогляду всіх суб’єктів взаємодії, зокрема: 

книг, присвячених історії та діяльності видатних співвітчизників, перекидних 

календарів, рекомендацій і буклетів про роботу органів місцевого 

самоврядування. 

Так, у 2016 р. у м. Нікополь за сприяння міської ради було організоване 

видання книги «Козаки, Сполом!» (автор – Сергій Кустов), що повністю 

проілюстрована місцевими дітьми [29]. У м. Марганець учнями за підтримки 

органів місцевого самоврядування було надруковано листівки і брошури, що 
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висвітлюють історію і сьогодення міста (приклад учнівської листівки 

наведено в додатку Г); видається науково-методичну література для 

педагогічних працівників з питань організації освітнього процесу тощо.  

Цікавим є досвід видавничої діяльності органів місцевого 

самоврядування іншого регіону – Харківської області. Так, упродовж 2013-

2015 рр. за участю Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської 

області, науковців і педагогів була підготовлена низка цікавих видань, як-то: 

книга «Почесні громадяни Харківської області» (містить нарис із історії 

Харківщини, розповіді про почесних громадян Харківської області, їхні 

офіційні біографії, життєвий шлях і звершення в галузях діяльності, у яких 

вони досягли суспільного визнання); книга-альбом «Нескучне: зустріч через 

століття» (перший в Україні альбом, присвячений творчості видатної 

художниці Зінаїди Серебрякової (1884–1967), а також іншим представникам 

славних художніх династій Лансере, Бенуа, Серебрякових, життя і діяльність 

яких були пов’язані з селом Нескучним Харківської області) [32]; просвітні 

та інформаційні буклети (про місцеве самоврядування, обласний конкурс 

«Місцеве самоврядування – це ми!», обласний конкурс міні-проєктів «Разом 

в майбутнє») [24]; методичні наробки для ЗЗСО (зокрема, «Методичні 

рекомендації для ознайомлення з проєктом Концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», 

«Методичні рекомендації для запобігання і протидії корупції в державних 

органах та органах місцевого самоврядування» [25], методичні рекомендації 

щодо організації та проведення начального семінару для вчителів за 

матеріалами курсу громадянської освіти «Ми – громадяни України» (для 9-

11 класів ЗЗСО), що спрямований на створення умов для становлення 

людини, здатної гідно існувати і самореалізовуватися за складних реалій 

ХХІ ст., формування соціально компетентного, активного, відповідального 

громадянина і патріота України [58, с. 3]).  

Отже, узаємодія ЗЗСО та органів місцевого самоврядування охоплює 

різні види діяльності (освітньо-виховну, соціальну, видавничу, матеріально-
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технічну, науково-методичну). В організації взаємодії ЗЗСО та органів 

місцевого самоврядування беруть участь усі суб’єкти освітнього процесу 

(учні, педагоги, допоміжний і керівний склад ЗЗСО, батьки, органи влади), 

що, безумовно, сприяє налагодженню їхньої плідної співпраці, підвищенню 

значення ЗЗСО в житті місцевої громади, розвитку та зміцненню шкільного 

самоврядування та успішній реалізації освітніх завдань. 

 

 

2.2. Форми взаємодії закладу загальної середньої освіти та органів 

місцевого самоврядування  

 

Взаємодія органів місцевого самоврядування та ЗЗСО здійснюється 

через реалізацію різних моделей їхньої взаємодії, використання 

різноманітних форм спільної роботи, що впроваджуються на 

всеукраїнському й регіональному рівнях. Вони спрямовуються на 

формування пізнавальних інтересів, передбачають залучення творчо-

пошукового потенціалу учнівської молоді, учителів, батьків та представників 

влади для спільного розв’язання поставлених завдань, успішного подолання 

суспільно-корисних і практичних викликів місцевої громади на основі 

налагодження соціально-партнерських стосунків, забезпечують створення 

сприятливого спільного інформаційного поля, що сприятиме розв’язанню 

актуальних проблем життя громади, залученню учнівської молоді до 

реалізації місцевої молодіжної політики тощо. 

Аналіз досліджень (П. Вербицька, О. Войтенко, Н. Голосова) [2; 3; 62] 

та досвіду діяльності ЗЗСО й органів місцевого самоврядування дозволив 

установити, що в Україні реалізуються такі моделі співпраці ЗЗСО, органів 

місцевого самоврядування та місцевої громади: 

1. Модель «Громадська рада», яка передбачає спільну діяльність 

представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, 

підприємств, установ, закладів освіти, учнів, педагогів, батьків, громадських 
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організацій з метою залучення громадськості до розв’язання освітніх 

проблем, забезпечення сприятливих соціальних, економічних і педагогічних 

умов функціонування ЗЗСО, громадсько-державного управління їхньою 

діяльністю, рівноцінного розподілу повноважень щодо керівництва в галузі 

освіти, формування соціальної компетентності учасників освітнього процесу 

на рівні готовності до свідомої участі в житті місцевої громади, здатності до 

особистої самореалізації в різних сферах життя, сприяння зміцненню 

навчально-виробничої, матеріально-технічної, наукової, лікувально-

оздоровчої та культурно-спортивної бази ЗЗСО, організації змістовного 

дозвілля, запобігання дитячій бездоглядності, соціально-правового захисту 

дітей, підтримки здібних та обдарованих школярів, симулювання творчої 

праці учасників освітнього процесу, які залучаються до прийняття рішень 

стосовно роботи ЗЗСО на підставі ретельної оцінки результатів його 

діяльності (громадський моніторинг). 

2. Модель «Громадсько-орієнтована освіта», яка передбачає участь 

населення в розв’язанні різних проблем місцевої громади через 

самоврядування, надання змоги здійснення безперервної освіти для людей 

будь-якого віку, соціальних груп, захоплень та інтересів, використання 

ресурсів громади для реалізації шкільних програм, виховання дітей через 

суспільно-корисну діяльність, їх залучення до участі в житті громади, 

формування соціальної активності ЗЗСО, демократизацію 

зовнішньошкільного простору, побудову системи взаємин у ЗЗСО на 

демократичних принципах, залучення батьків і мешканців громади, загалом, 

до освітнього процесу, використання ресурсів і можливостей ЗЗСО для 

потреб місцевої громади, налагодження співпраці між усіма установами й 

організаціями громади, взаємодію ЗЗСО з промисловими і діловими колами, 

іншими закладами освіти, розвиток волонтерства й учнівського 

самоврядування. 

3. Модель «Ресурсні центри», яка передбачає реалізацію системи 

педагогічних дій, що забезпечують інформаційну та навчальну діяльність, 
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проведення консультацій і створення груп підтримки вчителів, батьків, 

представників громадських організацій тощо. 

4. Модель «Громадський форум», яка акумулює діяльність лідерів 

учнівського самоврядування, керівників і вчителів ЗЗСО, керівників місцевих 

центрів соціальної підтримки сім’ї та молоді, органів місцевого 

самоврядування, громадськості та преси з метою сприяння становленню 

державно-громадського управління закладами освіти, активного розвитку в 

них сучасних форм партнерства ЗЗСО, сім’ї та громади, соціального захисту 

прав і свобод дітей, створення сприятливих соціально-духовних умов 

формування особистості громадянина України. 

5. Модель «Освітній центр», яка передбачає створення на базі ЗЗСО 

громадського центру, який об’єднує представників місцевої громади і 

місцевої влади, з метою здійснення колегіального розв’язання освітніх 

питань та взаємного обміну ідеями, досвідом, інформаційними та іншими 

матеріалами. 

6. Модель «Громадсько-активна школа» – програма дій, спрямована на 

активізацію громадської діяльності учасників освітнього процесу з чіткою 

координацією діяльності всіх закладів і організацій, що існують у громаді, 

активізацію громадян у розв’язанні власних проблем, розвиток активної 

життєвої позиції учнів, реалізацію концепцій освіти громади і навчання 

впродовж усього життя.  

Так, в Україні за ініціативи та підтримки Всеукраїнського фонду «Крок 

за кроком» реалізується програма «Школа як осередок розвитку громади», 

що спрямована на розвиток моделі громадсько-активних шкіл. 

Передумовами її впровадження є думка про те, що централізоване державне 

управління освітою є однією з перешкод розвитку системи освіти та її 

реформування, адже закріплює певною мірою закритий характер освіти, її 

слабку здатність до самоорганізації, переважання авторитарного стилю 

керівництва та стосунків у ЗЗСО, панування освітньої бюрократії, яка в 

умовах відсутності дієвих стимулів продуктивного навчання й обмеженості 
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коштів на освітні потреби орієнтується у своїй діяльності на власні інтереси 

та формальні показники. Утім, інтереси учнів, їхніх батьків, членів місцевої 

громади враховуються мінімально [10]. Водночас, педагогічні колективи, 

упроваджуючи вищеозначену модель, трансформують звичайний заклад 

освіти у громадсько-активну школу, що формує соціальну компетентність 

особистості, надає ґрунтовні знання і практичну допомогу в її адаптації до 

життя й діяльності в сучасних умовах [69, с. 8]. 

Основою громадсько-активної школи є положення про те, що ЗЗСО не 

може існувати відокремлено від потреб громади, і саме він спроможний 

стати ініціатором розвитку місцевої громади. Такий ЗЗСО ставить собі мету 

не лише надавати освітні послуги, але й розвивати громаду, залучати всіх 

мешканців до розв’язання соціальних, освітніх та інших проблем, що існують 

як у ЗЗСО, так і загалом у громаді [39, с. 10]. 

Завданнями діяльності громадсько-активної школи є: підвищення 

громадянської активності через розвиток ЗЗСО як ресурсного центру 

підтримки громадянської освіти та реалізації громадських ініціатив; 

створення умов для розвитку громадянської активності на місцевому рівні; 

розвиток партнерських відносин ЗЗСО і громадськості; розробка механізму 

залучення представників громадськості та ЗЗСО до розв’язання актуальних 

соціальних проблем; створення стійкої системи мережевої взаємодії ЗЗСО й 

територіальної громади [69, с. 34-35]. 

Модель громадсько-активної школи реалізується на основі концепції 

громадсько-орієнтованої освіти в розвитку місцевої громади – освітньої 

філософії, яка сприяє створенню можливостей для ЗЗСО, окремих громадян, 

приватних і громадських організацій стати партнерами в реалізації потреб 

спільноти, розв’язувати місцеві, зокрема й освітні, проблеми. З огляду на це, 

громадсько-активна школа – заклад освіти, у якому велику увагу надають 

налагодженню партнерських стосунків між ЗЗСО та всіма об’єктами й 

ресурсами, що існують у громаді, і який залишається відкритим після 

закінчення шкільного дня задля надання оздоровчих, академічних, 
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розважальних, соціальних послуг та програм підготовки до професійної 

діяльності учасників освітнього процесу [10; 49, с. 96; 70]; це нова 

демократична модель управління розвитком закладу освіти, яка відзначається 

демократичністю, відкритістю, поєднанням державних засобів керівництва з 

громадською участю та впливом територіальної громади на освітній процес 

[69, с. 7].   

Громадсько-активна школа – це звичайний ЗЗСО, де велика увага 

надається: забезпеченню доступності ресурсів ЗЗСО для громади; 

визначенню наявних ресурсів і потреб громади стосовно освітньої галузі; 

покращенню якості освіти учнів; розвитку молодіжного руху; залученню 

батьків та інших членів громади до процесу управління; зміцненню сімей і 

стосунків між мешканцями громади. При такому управлінні звичайний ЗЗСО 

перетворюється на соціально-культурне середовище, центр освітньої 

діяльності, спортивно-масовий осередок життя громадського соціуму 

певного населеного пункту. 

ЗЗСО стають освітніми, інтелектуальними й культурними центрами, а 

також осередками відпочинку для учасників освітнього процесу. Громадсько-

активні школи залучають нових партнерів і створюють великий спектр 

послуг для дітей, сімей і громад [10; 70].  

Громадсько-активна школа, орієнтована на цілі, цінності, ідеали та 

механізми демократії та принципи гуманістичної освіти, розглядає 

співтовариство як ресурс власного розвитку і себе як ресурс розвитку 

спільноти та її демократизації, прагне максимально наблизити освіту до 

життя дитини, спирається у власній діяльності на механізми партнерства і 

волонтерства [14, с. 7]. 

Загалом, громадсько-активні школи підносять заклад освіти, громаду й 

особистість над реаліями сьогодення, відкривають нові шляхи завдяки  

ініціативі, активності, творчості [69, с. 12]. Громадсько-активна школа дає 

змогу створити навколо себе активне й освічене громадянське суспільство 

[69, с. 31]. 
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Демократизація закладу освіти передбачає громадянську освіту не 

лише учнів, але й інших учасників освітнього процесу, їх взаєморозуміння та 

партнерство у спільній діяльності. Унаслідок цього відбувається системне, 

комплексне, різнобічне виховання громадян не лише у ЗЗСО, але й за його 

межами. 

Громадсько-орієнтована освіта в такому закладі освіти 

характеризується певними особливостями, зокрема: 1) змогою забезпечення 

безперервної освіти для населення; 2) участю громадян у розв’язанні 

проблем громади; 3) використанням ресурсів громади для реалізації 

різноманітних шкільних програм; 4) активним залученням учнів до роботи у 

місцевій громаді; 5) вихованням через суспільно-корисну діяльність; 

6) соціальною активізацією ЗЗСО; 7) залученням батьків та членів громади 

до процесу навчання дітей і життя ЗЗСО; 8) демократизацією системи 

взаємин у ЗЗСО (побудова роботи на демократичних принципах); 

9) взаємодією ЗЗСО із зовнішнім середовищем (промисловими та діловими 

колами, іншими закладами освіти); 10) оптимальним використанням ресурсів 

та можливостей ЗЗСО для потреб громади; 11) співпрацею між усіма 

установами й організаціями громади; 12) залученням волонтерів тощо [49, 

с. 96].  

Важливо зазначити, що мережа громадсько-активних шкіл існує в усіх 

регіонах України, постійно розширюється й успішно функціонує. Задля 

забезпечення ефективності роботи громадсько-активним школам надається 

підтримка з боку органів місцевого самоврядування та керівних структур в 

управлінні освітою, а саме: для педагогічних працівників проводяться 

навчальні семінари-тренінги з актуальних питань організації школи як 

громадсько-активної, зустрічі, наради, семінари-практикуми, 

консультування, науково-практичні конференції для обміну успішним 

досвідом роботи громадсько-активної школи, а також спецкурси для 

керівників-слухачів курсів підвищення кваліфікації; досвід громадсько-

активних шкіл широко висвітлюється в засобах масової інформації, 
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презентується на ярмарках педагогічних технологій і виставках, у мережі 

Інтернет тощо [49].  

Отже, модель громадсько-активної школи надає закладу освіти й 

місцевій громаді змогу долучитися до процесу громадянської освіти 

населення, сприяє розвитку громадянського суспільства, заснованого на 

конкретних справах на користь людей. Модель громадсько-активної школи є 

прикладом ЗЗСО, у якому формуються знання та уміння учнів до життя в 

суспільстві, громадянська свідомість, любов до Батьківщини, активна 

громадянська позиція молоді й практичні навички щодо її реалізації в 

подальшому житті [49].  

Окрім різних моделей співпраці ЗЗСО, органів місцевого 

самоврядування та місцевої громади, в Україні реалізуються програми і 

проєкти (наприклад, у галузі молодіжної політики), орієнтовані на 

організацію плідної співпраці закладів освіти, місцевої влади і громадськості, 

працевлаштування, правовий та соціальний захист, організацію дозвілля 

учасників освітнього процесу, а також розв’язання проблем територіальної 

громади.  

Так, програма «Партнерство школи і громади» спрямована на розвиток 

соціального партнерства між ЗЗСО та оточуючим її співтовариством, 

консолідацію ресурсів для спільного розв’язання проблем. Програма 

передбачає розробку та впровадження механізмів спільної діяльності, а 

також ініціювання різноманітних форм взаємодії з органами місцевого 

самоврядування, бізнесом, некомерційними організаціями, громадськістю 

[69; 107]. Окрім того, у різних ЗЗСО України реалізуються такі програми, як: 

«Шкільний автобус» (підвезення учнів до ЗЗСО), «Шкільне подвір’я» 

(освітлення і благоустрій території закладів освіти), «Робоче місце 

першокласника» (забезпечення першокласників антискаліозними партами), 

«Безпечна школа» (упровадження системи протипожежної сигналізації, 

тривожна кнопка, створення комунального охоронного підприємства 

«Безпека дитини»), «ІКТ у школі» (орієнтовний перелік мультимедійних 
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засобів навчання), «Сучасне освітнє середовище» (упровадження засобів 

навчання, лабораторної бази предметів природничо-математичного циклу) 

тощо [66]. 

Завдяки партнерству польської неурядової організації «Класна школа» 

та Всеукраїнської Асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова 

Доба» та за підтримки фонду «Освіта для Демократії» й Міністерства освіти і 

науки України реалізується програма «Класна школа». Її мета – допомогти 

педагогам і ЗЗСО ефективніше і краще навчати дітей, аби всі учні без 

винятку розуміли сучасний світ, забезпечити всіх рівними можливостями для 

здобуття освіти, підвищити якість освіти, змінити шкільну культуру (з 

орієнтацією на доброту та розвиток особистості, спільну працю учасників 

освітнього процесу та «соціалізацію» ЗЗСО, його участь у суспільному житті  

тощо). Це реалізується завдяки проведенню тренінгів і майстер-класів для 

педагогів і вихователів, адміністрації ЗЗСО, під час яких відбувається обмін 

педагогічними наробками й особливими досягненнями досвідчених учителів-

практиків, знайомство з їхніми проєктами, реалізованими спільно з іншими 

учасниками освітнього процесу [85]. 

Окрім того, в Україні з 2005 р. реалізується програма Європейської 

Комісії eTwinning, яка впроваджується з метою розвитку співпраці 

європейських закладів освіти і покращення стосунків між країнами ЄС та їх 

сусідами. Учасники освітнього процесу (учні й педагоги), які реєструються в 

мережі eTwinning, мають змогу здійснювати спільні проєкти з різними 

європейськими школами (переважно використовуючи інформаційно-

комунікаційні технології). Зараз у цій програмі беруть участь 44 країни, 

понад 200 тисяч закладів освіти, які реалізують 107 353 проєктів. Ця 

програма значно розширює освітні можливості педагогічних працівників і 

дітей, підвищує їхню мотивацію до вивчення іноземних мов і навчання, 

загалом, сприяє розвитку творчості і покращенню навичок учасників 

освітнього процесу (використовувати інформаційно-комунікаційних 

технологій, працювати в команді, створювати спільні проєкти), залучає 
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педагогів до обміну корисною інформацією, ефективними методиками 

навчання тощо [108]. 

Також в Україні реалізується проєкт «Громадянин», спрямований на 

ознайомлення школярів із методами та технологіями суспільно-політичної 

активності, надання їм навичок участі у громадському житті через набуття 

практичного досвіду співпраці із місцевою громадою (ЗЗСО, вулиця, 

мікрорайон, населений пункт) та владними структурами. Процес успішної 

реалізації проєкту передбачає об’єднання спільних зусиль учнів, педагогів, 

шкільної адміністрації, органів місцевого самоврядування, громадськості, що 

спрямовані на розв’язання важливих для громади проблем. В основу 

реалізації проєкту покладено методику соціального проєктування, що 

орієнтована на набуття досвіду демократичної поведінки та громадянських 

дій при розв’язанні соціально важливих проблем, інтеграцію та безпосереднє 

застосування набутих знань у практичній проєктній діяльності. Під час 

реалізації проєкту учні методом мозкового штурму визначають важливі 

проблеми місцевості та життя громади, обговорюють їх актуальність й 

обирають певну проблему для її подальшого дослідження й розв’язання (збір 

інформації про різні підходи до вирішення проблеми, розробка програми дій, 

її часткова реалізація в реальному житті, обговорення отриманих результатів) 

[11].  

Інший проєкт – «Молодіжна рада» – спрямований на стимулювання 

школярів брати активну участь у житті місцевої громади за допомогою 

організації й діяльності молодіжних органів місцевого самоврядування [3; 62; 

71]. Цей проєкт може бути інтеграційним середовищем для співпраці 

декількох закладів освіти, що заходяться в одному населеному пункті, районі 

чи мікрорайоні. Сферами взаємодії закладу освіти з місцевою владою в 

цьому проєкті є: вивчення учнями процесу діяльності органів місцевого 

самоврядування з метою оволодіння процедурою прийняття рішень; 

ознайомлення з поточною діяльністю органів місцевого самоврядування та 

останніми рішеннями ради з різних питань з метою визначення досвіду, що 
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можна залучити до проєкту «Молодіжна рада»; проведення зустрічей з 

депутатами відповідних депутатських комісій для більш глибокого вивчення 

останніх рішень органів місцевого самоврядування; дослідження проблем, 

які плануються до обговорення на наступній сесії, та підготовка проєктів 

альтернативних рішень з обраних питань; участь у сесії місцевої ради із 

виступами і пропозиціями; аналіз ефективності участі молодіжної ради у 

розв’язанні проблем місцевої громади та донесення інформації про це до 

відома місцевої громади та закладу освіти [62].  

Серед напрямів роботи «Молодіжної ради» є такі: у громадській 

сфері – підвищення активності й досвідченості молоді міста, розвиток 

молодіжного лідерства; у соціальній сфері – залучення молоді до розв’язання 

соціальних проблем міста, попередження поширення негативних явищ у 

молодіжному середовищі, участь у реалізації різних програм соціального 

розвитку міста; в економічній сфері – розвиток молодіжного підприємництва, 

сприяння професійному росту молодих підприємців, налагодження їхніх 

взаємовигідних взаємин та співробітництва із органами місцевого 

самоврядування [62]. 

До того ж, у ЗЗСО України реалізується низка проєктів за підтримки 

фонду Klichko Foundation, зокрема: 

● проєкт «Zero Waste School». За умовами проєкту учні знімають 

відеоролик, який розкриває проблему сортування сміття, беруть участь у 

тренінгу, де вчаться взаємодіяти всередині місцевих громад, вести 

переговори й домовлятися, опановувати шляхи розв’язання складних 

ситуацій і методи комунікацій, а також у практичному семінарі з управління 

проєктами (складання плану реалізації власного проєкту, прогнозування 

ризиків, комунікація із засобами масової інформації та соціумом). Учні 

мають змогу зустрічатися з громадськими активістами, екологами, які 

діляться своїм досвідом у веденні проєктів та подоланні перешкод у їх 

реалізації. Окрім того, цей проєкт передбачає проведення спільного тренінгу 

для школярів, батьків і шкільного персоналу, де їх навчають правильному 
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сортуванню сміття, а також організацію виставки «Побутові відходи очима 

школярів» і безпосередню участь дітей у прибиранні й збереженні 

навколишнього середовища. Згодом команда «Zero Waste School» 

організовує громадський проєкт «Zero Waste Day», до якого залучаються 

активісти із різних ЗЗСО міста. У цілому, цей проєкт передбачає обговорення 

різних тем, що стосуються охорони довкілля, дбайливого ставлення до 

навколишнього світу, сортування твердих побутових відходів і збереження 

природи загалом, вивчення досвіду еко-активістів, а також проведення 

телемосту з київськими школярами – ініціаторами еколого-просвітницького 

проєкту «Компола»;  

● 10-денний освітній проєкт «Школа успіху» для соціально активних 

підлітків. Його мета – навчити учасників створювати власні проєкти, сприяти 

формуванню їхніх знань щодо особливостей ведення бізнесу, практичних 

умінь і навичок утілювати їх у життя. Це реалізується завдяки відвідуванню 

учнями офісів провідних українських компаній, проведенню зустрічей із 

відомими бізнесменами, тренінгів від різних фахівців бізнес-сектору 

(мотиваційних спікерів, івент-менеджерів, активістів, молодіжних лідерів 

тощо) [112]; 

● проєкт «Посилка успіху» для вчителів фізичної культури. Він 

спрямовується на навчання методам ефективного викладання фізичної 

культури, формування мотивації учнів до занять спортом, ведення активного 

способу життя як у ЗЗСО, так і поза її межами, що здійснюється завдяки 

знайомству учасників проєкту із новими методами викладання фізичної 

культури, розширенню їхніх знань про правильне харчування, здоровий 

спосіб життя, сучасні види спорту, специфіку мотивації школярів учнів 

різного віку до занять спортом, а також обміну досвідом із колегами та 

формуванню вмінь і навичок спілкуватися із громадськістю та реалізовувати 

свої проєкти;  

● проєкт «Обрії майбутнього» для підлітків. Він має на меті навчити їх 

критично мислити, формувати власні цілі на майбутнє і визначити власний 
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життєвий шлях, що здійснюється завдяки обговоренню учасниками проєкту 

цікавих тем, читанню біографій сучасних лідерів і класичних філософських 

текстів, проведенню бесід і дискусій, перегляду відео, аналізу інформаційних 

матеріалів, проведенню зустрічей зі спікерами, які розповідають історії своїх 

поразок і досягнень, розкривають правила і цінності, яких дотримуються в 

житті, навчають розробляти й упроваджувати власні проєкти, активно 

взаємодіяти із соціумом тощо [103]. 

У деяких містах України реалізуються молодіжний проєкт «Депутат-

квест» (учасники отримують інформацію про міжнародні та українські 

закони і нормативно-правові акти, що регулюють діяльність місцевих рад та 

депутатів, особливості виборчого процесу, формування депутатських груп та 

фракцій, роботу депутатів у виборчих округах, постійних депутатських 

комісіях та на пленарних засіданнях рад, дізнаються про відмінності 

повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

напрями децентралізації влади тощо). 

Серед інших проєктів, що реалізуються в різних ЗЗСО України разом із 

органами місцевого самоврядування, можна назвати такі: «Інтелект 

України», «Сприяння освіті» (у межах співпраці з LEGO Foundation), 

«Відкритий світ», «Обдарована дитина», «Нові знання», «Квіти біля школи» 

(співпраця з місцевими мешканцями); «Живи, книго» (допомога місцевим 

бібліотекам); «Збережемо ліс», «Чистий ліс», «Жолудь» (співробітництво з 

лісництвом); «Діти-дітям» (допомога дітям-інвалідам і дітям-сиротам); 

проєкт збереження історичної пам’яті (школярі допомагають місцевій 

громаді доглядати за могилами); «Моє історичне коріння» (діти вивчають 

історію рідного краю, збирають експонати для етнографічної кімнати чи 

музею);  «За здоровий спосіб життя» (співпраця зі спортивними школами та 

відомими спортсменами); «Моє село» (співпраця з органами місцевого 

самоврядування, спрямована на поліпшення благоустрою села); 

«Підприємці – школі» (співробітництво з місцевими приватними 

підприємцями), «Шкільний ландшафт» (передбачає озеленення шкільної 
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території, створення естетичного цінного природного середовища з метою 

профілактики легеневих та бронхіально-астматичних захворювань у дітей), 

«Медичний огляд», (основне завдання – підвищена увага до проблем 

здоров’я учнів, створення паспортів здоров’я), «Наші друзі – лікарські 

рослини» (передбачає вивчення дітьми різних видів лікарських рослин, що 

зростають на певній території; ознайомлення з основними правилами їх 

збору та застосування людиною), «Комфорт» (має на меті створення 

комфортних умови для перебування учнів і вчителів у ЗЗСО, облаштування 

«вітальні кімнатних рослин», кімнати психологічного розвантаження, 

«кімнати здоров’я», фітобару «Калинка» [28; 69]; «Молодіжні ініціативи» 

(має на меті ініціювання школярами в місцевій громаді суспільно-корисних 

справ та їх активне залучення до дослідження, обмірковування та розв’язання 

різних місцевих проблем); «Молодь презентує громаду» (орієнтується на 

ефективне соціальне партнерство та інтеграцію ЗЗСО із місцевою громадою) 

[3]. 

Умовами успішності реалізації проєктів є: сформованість колективу 

однодумців для розв’язання спільних проблем; знаходження переконливих 

аргументів щодо важливості проблем; ознайомлення, зацікавлення і 

залучення якомога більшої кількості учасників до реалізації проєкту; 

окреслення можливих шляхів досягнення мети; прозорість здійснення 

проєкту; висвітлення кожного кроку таі відзначення навіть найменших 

успіхів, важливих результатів і досягнень учасників на кожному етапі; 

відкритість для різних форм співпраці; рівні права всіх учасників проєкту 

[69]. 

Отже, в Україні реалізуються різні програми та проєкти спільної 

діяльності ЗЗСО та органів місцевого самоврядування, що охоплюють усіх 

учасників освітнього процесу і фокусуються на формуванні їхньої активної 

життєвої позиції, патріотизму, громадянської культури і самосвідомості, 

розв’язанні складних проблем місцевого життя та залученні громадськості до 

цього процесу [95]. Реалізація спільних проєктів органів місцевого 
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самоврядування та ЗЗСО дозволяє сформувати в учасників освітнього 

процесу вміння та навички активної діяльності у громаді, спробувати свої 

сили в реальній суспільно-корисній і громадсько-орієнтованій роботі та 

реалізувати свій потенціал у соціумі. Основним завданням кожної програми 

чи проєкту, спрямованих на громадянське виховання учнівської молоді, є 

сприяння становленню громадянського суспільства в Україні завдяки 

розвитку громадянського суспільства в територіальній громаді, консолідацію 

зусиль усіх суб’єктів соціально-педагогічної роботи з громадянського 

виховання. 

Окрім того, у різних ЗЗСО України взаємодія із органами місцевого 

самоврядування здійснюється в таких формах: 

– створення та забезпечення роботи батьківських рад при міському 

голові [30]; 

– організація і забезпечення роботи лекторіїв (валеологічних, 

батьківських тощо) [13]; 

– організація молодіжних виборів, учнівських рад і шкільних 

парламентів [62], об’єднань і спілок учнів, представництво в органах 

шкільного самоврядування (шкільні комітети, ради) [2, с. 171]. Залучення 

учнів до виборчого процесу в межах ЗЗСО спрямовується на створення 

демократичних структур молодіжного самоврядування, а також дає змогу 

розкрити учням основні положення виборчого законодавства України, 

ознайомити їх із процедурою проведення виборів, сприяти формуванню 

самостійного ставлення до виборів та усвідомленню значущості особистої 

участі в них, навчити розрізняти виборчі системи та ступінь демократичності 

виборів [62];  

– створення молодіжних дорадчо-консультативних органів при 

представницькій і виконавчій владі [62]. Молодіжні виконавчі комітети 

(виконкоми) (зокрема в таких містах, як Бердянськ, Коростень, Кривий Ріг, 

Луцьк, Одеса, Павлоград, Суми, Ужгород тощо) працюють із метою 

ознайомлення молодого покоління з діяльністю органів місцевого 
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самоврядування, вивчення актуальних проблем молоді у її соціальному 

становленні, підвищення її громадсько-політичної активності, забезпечення 

інформованості з різних важливих місцевих питань, підготовка майбутніх 

кадрів для місцевої влади, створення умов для набуття молоддю навичок та 

досвіду роботи в органах місцевого самоврядування. Члени молодіжних 

виконкомів знайомляться з роботою органів місцевого самоврядування, 

законодавчою базою, що визначає їхню діяльність, напрямами роботи 

відділів виконкому, проходять стажування в управліннях, відділах, комітетах 

виконкому міської ради [62]; 

– забезпечення роботи Європейського молодіжного парламенту 

(успішно функціонує в Україні з 2000 р.) – молодіжної політично 

нейтральної організації, метою якої є поширення серед української молоді 

(віком від 16 до 23 років ідеї інтеграції України в європейське суспільство, 

утвердження європейських цінностей, підвищення інтересу молоді до історії 

розвитку ЄС, її самовизначення та самоствердження завдяки діалогу та 

відкритим форумам, забезпечення участі молодих людей у процесі прийняття 

місцевих рішень. Осередки Європейського молодіжного парламенту 

працюють у всіх великих містах України [62]; 

– діяльність молодіжних організацій у ЗЗСО. Так, успішним прикладом 

роботи молодіжної структури є діяльність молодіжної організації 

«Молодіжний парламентський клуб», яка, зокрема,  успішно діє на базі ліцею 

№10 м. Марганець. Її основною метою є підвищення політичної, суспільної 

та культурної активності молоді, підтримка її участі у житті соціуму, 

сприяння підвищенню культурного рівня керівництва ЗЗСО, активізація 

молодіжних громадських організацій міста. Молодіжний парламентський 

клуб активно співпрацює з органами державної виконавчої влади й різними 

громадськими організаціями. Так, члени клубу (учні і випускники ЗЗСО) 

беруть участь у засіданнях профільних депутатських комісій і сесій міської 

ради, проводять різноманітні акції, зустрічі й наради. Молодіжний 

парламентський клуб проводить також конференції, де обговорюються 
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різноманітні питання міжнародних стандартів та української практики 

співпраці між громадськими організаціями та місцевою владою, механізмів 

підвищення прозорості влади на місцевому рівні, шляхів і перспектив 

підвищення ролі громадськості у процесі прийняття різних рішень на 

місцевому рівні [17]; 

– організація та сприяння роботі музеїв, у яких діти проводять 

пошуково-дослідницьку роботу, присвячену, зокрема історико-архітектурним 

пам’яткам [71].  

Так, у Харкові діє Музей місцевого самоврядування Харківщини. Він 

надає чудову можливість ознайомитися з історією управління громадами на 

території Харківщини, результатами її розвитку в різні часи. Робота в музеї 

охоплює: підготовку і перегляд презентаційного ролику про музей; 

висвітлення роботи музею на сторінках офіційного веб-сайту Асоціації 

органів місцевого самоврядування Харківської області; підготовку буклету 

про музей; організацію різноманітних заходів із залученням дітей: зустрічей, 

виставок (зокрема, виставки «При світлі білої гори», присвяченої п’ятиріччю 

діяльності національного природного парку «Дворічанський», виставки до 

100-річчя з дня заснування газети «Слобідський край», виставки «Однодумці 

краю свого», присвяченої керівникам Харкова початку ХХ ст. і 1970-х років), 

екскурсій (зокрема присвячених святкуванню державних свят, Дня 

Харківської області, міста Харкова, Дня місцевого самоврядування), 

інтерактивних квестів із використанням експонатів музею самоврядування (у 

тому числі, із залученням дітей з родин переселенців з зони АТО), 

молодіжного проєкту «Депутат-квест», музейної години пам’яті жертв 

Голодомору 1930-х років тощо); проведення циклу інтерактивів «Як дружити 

з цілим світом» про співпрацю з Європою, регіонами-партнерами, містами-

побратимами; відвідування музею туристами з інших областей України, 

різних держав світу та закладів освіти тощо. Музей долучився і до програми 

Туристично-інформаційного центру для школярів м. Харкова, присвяченій 

Покрову та святу захисників України [33; 34];  
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– волонтерська робота, зокрема: надання учасниками освітнього 

процесу допомоги в будинках для літніх людей, прибирання на дитячих 

майданчиках або місцевій території, збір коштів для підтримки соціальних 

проєктів, особливо на користь дітей, які проживають у країнах, що 

розвиваються, або постраждали внаслідок стихійного лиха [41; 74; 110, с. 35-

36];  

– усеукраїнські акції, зокрема: «За чисте довкілля» [24], «Громадянин» 

тощо, котрі сприяють розв’язанню нагальних соціальних і екологічних 

проблем міста, підвищенню уваги громадськості до існуючих у соціумі 

проблем [17]. 

– семінари для учасників освітнього процесу. Зокрема, семінар 

«Упровадження автономії навчального закладу» (м. Дніпро) передбачав 

ознайомлення учасників із механізмами фінансування автономних закладів 

освіти, реалізацією статусу юридичної особи, введенням самостійного 

бухгалтерського обліку, процедурою переходу закладу освіти на автономію 

[66], а семінар-практикум «Практика залучення молоді та формування 

молодіжних рад як дорадчих органів місцевих рад» спрямовувався на 

підвищення активності молоді в розв’язанні суспільно важливих питань [79]. 

Особливе значення мають методичні семінари для педагогічних працівників 

[95]), адже під час них висвітлюється досвід використання різних форм 

партнерства ЗЗСО й органів місцевого самоврядування, знаходяться точки 

перетину інтересів обох сторін взаємодії, визначаються загальні завдання і 

ступінь участі кожної сторони у спільній діяльності, здійснюється підготовка 

педагогів до реалізації спільних заходів ЗЗСО й органів місцевого 

самоврядування тощо;  

– конференції як форма позакласної роботи учнів і вчителів. Вони 

сприяють підвищенню рівня громадянської свідомості, правової культури 

молоді, запобіганню підлітковій протиправній поведінці тощо. Під час 

конференцій проводяться брифінги за участі представників місцевої влади, 

правоохоронних органів, громадських організацій і ЗМІ, різні тренінги з 
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проєктної діяльності учнів, розробка і представлення молодіжних проєктів 

[59]; 

– прес-конференції, що проводяться з метою презентації певної 

інформації місцевого значення якнайширшому колу людей [62]; 

– екскурсії (екологічні, краєзнавчі, профорієнтаційні) [13] та 

експедиції, зокрема з вивчення рідного краю. Так, з метою розвитку стійкого 

інтересу до рідного краю, його особливого історичного досвіду, формування 

у школярів почуття відповідальності за свій рідний край, збереження та 

примноження його неповторності, ознайомлення учнів з можливостями 

використання різноманітних джерел при вивченні історії рідного краю та 

формування в них навичок роботи з такими джерелами педагогами разом із 

представниками місцевої влади проводяться дослідницькі експедиції та 

екскурсії. Зокрема, експедиція «Мій рідний краї» присвячена вивченню 

історії етносів, що проживають чи проживали в різні історичні періоди на 

певній території нашої країни. Ця експедиція передбачає дослідження 

учнями пам’яток культури різних етносів у рідному краї, вивчення діяльності 

та внеску видатних діячів в історичний розвиток свого народу, світу. Під час 

цієї дослідницької експедиції учні складають її маршрут, описують 

досліджувані об’єкти та роблять їх фотографії, розробляють пропозиції щодо 

збереження обраних пам’яток, а також картосхему світу (Європи, України), 

на яку нанесено об’єкти, що пов’язані з діяльністю видатних представників 

рідного краю, яким присвячене дослідження. Наприкінці експедиції діти 

роблять висновки щодо внеску видатних представників різних етносів в 

історичний розвиток свого народу, рідного краю, країни, світу та 

висловлюють пропозиції щодо збереження пам’яток культури різних етносів 

[11]; 

– конкурси (творчі або присвячені різним освітнім питанням), зокрема: 

обласні конкурси мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в 

майбутнє» («Працюємо разом заради кращого завтра», «Мріємо, працюємо – 

школу облаштуємо», «В нову українську школу – з новою ігровою 
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кімнатою», «Їдальня майбутнього», «Дворик нашого дитинства», «Збережемо 

традиції українського народу», «Здорові діти – щастя нації» тощо [78]); 

конкурс для дітей і молоді «Місцеве самоврядування – це ми!» (цей конкурс 

було засновано Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської 

області у 2012 р., і вже того ж року в конкурсі взяли участь 218 школярів 

Харківської області) [27]; літературні конкурси («Податки очима дітей», 

«Війна в історії моєї родини»); фотоконкурси [26; 108]; конкурси малюнків і 

плакатів («Ми – однокласники», «Добросусідство», «Моя сім’я», «Космічні 

простори», «Козак – вільна людина», «Слава визволителям», «Я проти будь-

якого насильства», «Моя родина – найкраща») [11], конкурс «Зростаймо 

мужніми» (до Дня Захисника України та українського козацтва), конкурси на 

кращу гумореску (до Дня гумору), конкурси-виставки писанок, шкрябанок та 

вишиванок до Великодня та різних дитячих творчих самостійних виробів 

[108]; 

– змагання, зокрема інтелектуальні змагання з предметів природничо-

математичного циклу (турніри, інтернет-олімпіади, конкурси-захисти 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України), туристсько-

краєзнавчі, спортивні (так, у 2019 р. під егідою Національного олімпійського 

комітету України вперше відбулися змагання «Вчитель + учень = 

Олімпійський дует» [75; 87]); 

– симпозіуми, свята і фестивалі, які збирають учасників з усієї України, 

зокрема: Міжнародний дитячий телефестиваль «Дитятко» (м. Харків) [32], 

Фестиваль для дітей із особливими потребами «Повір у себе» [75], 

«Фестиваль толерантності» [19]; історико-патріотичні фестивалі, зокрема: 

«Серце Великої Скіфії», «Скіфія. Скіф і Я», фестиваль, присвячений річниці 

обрання Богдана Хмельницького Гетьманом України «Богдан 

Хмельницький – народження держави» (2015-2019 рр., м. Нікополь). Так, 

«родзинкою» фестивалю «Богдан Хмельницький – народження держави» є 

реконструкція історичного козацького бою, а також виготовлення скульптур 

з різних тем (у 2019 р. скульптори творили на тему «Материнство» і їхні 
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роботи прикрасили сквер Визволення м. Нікополь). Ці фестивалі пропагують 

національно-патріотичне виховання української молоді та залучають 

відвідувачів із різних міст України (наприклад, у 2019 р. у фестивалі «Богдан 

Хмельницький – народження держави» взяли участь 20 учасників із різних 

регіонів України, зокрема Києва, Харкова, Львова, Мелітополя тощо) [30; 

87]; 

– відкриті дні та ярмарки, які проводяться з метою дізнатися, як 

функціонує ЗЗСО і як він задовольняє пізнавальні потреби учнів [110, с. 35 –

36];  

– ігри, зокрема: патріотично-спортивна гри «Козацькими стежками», 

військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»), ігри з програвання певних 

життєвих ситуацій (розпалювання багаття, надання допомоги, поведінка у 

громадських місцях), розігруванням за ролями заданих ситуацій стосовно 

певної суспільної проблеми з наступним аналізом процесу та наслідків 

взаємодії, на основі чого робляться висновки щодо стану та різних аспектів 

важливої проблеми [4; 11; 75]; проведення (програвання) шкільних виборів за 

зразком реальних виборів та ігор, що імітують роботу міських рад або 

парламенту [110, с. 35-36].  

Отже, на всеукраїнському рівні в ЗЗСО реалізуються різноманітні 

спільні з органами місцевого самоврядування програми і проєкти, а також 

заходи різної спрямованості (екологічні, громадянські, фізкультурно-

оздоровчі), зокрема: семінари, конференції, ігри, свят і фестивалі, конкурси, 

ярмарки тощо. 

На регіональному рівні взаємодія ЗЗСО та органів місцевого 

самоврядування передбачає реалізацію місцевих проєктів і програм, а також 

проведення різноманітних заходів, спрямованих на поліпшення якості освіти 

в регіоні, задоволення освітніх потреб учасників освітнього процесу, 

розвиток їхніх творчих здібностей тощо. 

Зокрема, у Дніпропетровській області реалізується низка обласних 

програм («Програма правової освіти вихованців», «Діти Дніпропетровщини», 
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«Обдаровані діти – надія України» тощо), проєктів («Дніпропетровський 

стандарт освіти», «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського 

суспільства», «Класна оцінка» тощо) та експериментів («ІКТ. Інтерактивні 

технології» тощо) [28]. 

Так, у ЗЗСО Дніпропетровської області із 2016 р. у межах виконання 

науково-дослідної роботи кафедри освітнього менеджменту Комунального 

закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» 

(Дніпровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) 

реалізується проєкт «Розвиток громадянських компетентностей в Україні в 

умовах загальноосвітньої школи» (на 2016-2021 роки), спрямований на 

формування позитивної динаміки рівня навчальних досягнень школярів, 

підвищення соціальної активності та відповідальності учасників освітнього 

процесу, підготовку учнівської молоді до виконання ролі громадян 

демократичного суспільства, зростання професіоналізму педагогів, 

підготовку адміністрації та педагогічних працівників ЗЗСО до впровадження 

в освітню діяльність нових підходів, які забезпечують формування 

громадянських компетентностей школярів [64]. Проєкт дає змогу налагодити 

взаємодію освітянської спільноти та органів влади задля створення 

демократичного середовища в місцевих громадах. З огляду на це в ЗЗСО 

Дніпропетровської області впроваджується низка заходів, як-от: 

забезпечення участі адміністрації та педагогів ЗЗСО у заходах різного рівня 

(всеукраїнських і регіональних конференціях, круглих столах, науково-

практичних семінарах, вебінарах, присвячених громадянському вихованню, 

тощо); планування освітньої діяльності в ЗЗСО з урахуванням мети та 

завдань цього проєкту; розробка експериментальних матеріалів (навчальних 

програм, методичних рекомендацій, підручників, посібників) для реалізації 

проєкту й упровадження експериментальних матеріалів в реальний освітній 

процес експериментальних ЗЗСО; підготовка до проведення фестивалю 

педагогічних ідей «DOCCU-фест» із залученням різних суб’єктів освітнього 

процесу (наукового керівництва проєкту, представників влади і ЗЗСО), які є 
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учасниками дослідно-експериментальної роботи; залучення шкільного 

учнівського самоврядування до роботи в органах місцевого самоврядування 

та налагодження взаємодії між ЗЗСО та органами влади з метою реалізації 

завдань дослідно-експериментальної роботи; представлення та поширення 

набутого досвіду на обласному й міському рівнях задля демократичного 

врядування і формування демократичного громадянства (за посібниками 

Ради Європи) [64; 86; 97].  

До того ж, в окремих містах реалізуються міські програми та проєкти. 

Так, починаючи з 2012 р., у м. Марганець діють такі міські спільні для 

місцевої влади і ЗЗСО програми, як: Комплексна програма розвитку освіти 

міста (її завдання: створення умов для виконання Державного стандарту 

початкової, базової і повної загальної середньої освіти, забезпечення у ЗЗСО 

міста якісного супроводу освітнього процесу відповідно до вимог сучасного 

розвитку освіти й науки, удосконалення діяльності ЗЗСО, педагогічних 

колективів з питань пошуку, розвитку й підтримки талановитих дітей, 

стимулювання розвитку їхнього творчого потенціалу тощо), міська програма 

«Організація харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста», 

цільова програма оздоровлення та відпочинку дітей закладів освіти міста, 

міська цільова програма дитячої та юнацької творчості «Я – ми – родина – 

Україна» тощо [40]. 

Серед інших місцевих проєктів, що реалізовуються в ЗЗСО (зокрема в 

м. Марганець) спільно з органами місцевого самоврядування [19] є такі: 

«Молодіжний автобус» (мета проєкту – підтримка місцевих ініціатив з 

інформування молоді та стимулювання її участі в розв’язанні власних 

проблем на локальному рівні, співпраця влади і молоді з питань розв’язання 

молодіжних проблем, залучення сільської молоді до участі у розв’язанні 

проблем місцевих громад, обмін досвідом міської та сільської молоді з 

питань взаємодії з владою, залучення різних представників громад до 

активної співпраці з органами влади), «Зі світу по нитці – все до бюджету» 

(мета проєкту – підвищити активність молоді у вивченні проблем планування 
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бюджету, з’ясувати основні складники бюджетної системи, створити свій 

проєкт бюджету на рік для свого міста, згуртувати молодь навколо певної 

проблеми), «Покоління NEXT» (мета проєкту – формувати систему норм і 

переконань, що допомагають зайняти тверду позицію відносно себе і 

суспільства, що мотивує молодь до участі в житті суспільства і місцевої 

громади, проведення дня активної молоді в «День молоді в Україні» (в 

останню неділю червня), сприяє залученню молоді міста до активних дій, 

формуванню громадянської свідомості, особистій самореалізації, розвитку 

творчості молоді, налагодженню позитивних контактів із дорослими, 

демонстрації талантів молоді тощо); «Діти – наше майбутнє. Створюємо 

комфортні умови в школі», «Створення якісних санітарно-гігієнічних умов у 

школі – запорука збереження здоров’я школярів», «Комп’ютерний клас», 

«Місто майстрів», «Заняття фізкультурою та спортом – виховання здорової 

нації» тощо [75]. 

Так само в Шолохівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

Нікопольської районної ради учні беруть участь у низці проєктів, як-то: 

«Моя Батьківщина – велика родина»; «Я і моя родина – казковий дивосвіт»; 

«Моя маленька батьківщина»; «З Україною в серці»; «Герої навколо нас» 

тощо. Особлива увага приділяється громадянському вихованню. Так, 

школярі збирають краплини мистецтва рідного краю: записують пісні й 

цікаві елементи народних обрядів зі слів старожилів, розшифровують назви 

річок, балок тощо. У ЗЗСО створено куточки й кабінет народознавства, де 

виставляються кращі роботи дітей [108]. 

Цікавим є досвід Навчально-виховного комплексу № 148 

«Спеціалізована школа – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) з 

поглибленим вивченням іноземних мов «Планета щастя» Дніпровської 

міської ради. Цей ЗЗСО успішно реалізує велику кількість комплексних 

проєктів, зокрема: «Авторська модель НВК», «Інфраструктура. Сучасне 

освітнє середовище» (інфраструктура закладу освіти, ландшафтний дизайн), 

«Прозорість. Громадський контроль» (прозорість освітнього процесу, 
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позаурочної діяльності, харчування й оздоровлення дітей, санітарно-

гігієнічних умов ЗЗСО), «ІТ. Психолого-педагогічні дослідження», 

«Індивідуальна освітня траєкторія» (олімпійські команди ЗЗСО, написання 

робіт МАН, корекційна школа, віртуальна практика тощо), «Школа 

подовженого дня – освітній простір» (комплексна і предметна 

самопідготовка учнів), «Школа подовженого дня – позаурочний простір» 

(свята, гуртки, секції, дозвілля), «Управління якістю освіти» (шкільні іспити 

й диференційовані заліки, ЗНО, ДПА, тестовий контроль, експертна оцінка 

готовності до навчання), «Цифрова освіта» (ресурсно-інформаційний 

сервісний центр, консалтинговий центр ІКТ і медіа-технологій, ІТ-школа для 

дорослих, електронний журнал, сучасні засоби комунікації), «Методичні 

структури, професійні спільноти» (творчі об’єднання вчителів, групи медико-

психологічної підтримки учнів, віртуальний методичний кабінет), 

«Комунікаційна стратегія» (шкільне телебачення, сайт ЗЗСО тощо), 

«Спецшкола – English School» (мовний центр, мовна школа для дорослих, 

міжнародне партнерство, мовне середовище, English-TV, літні мовні табори), 

«Освітня платформа» (тестувальний майданчик інновацій, стажувальний 

майданчик для вчителів, вихователів груп подовженого дня, інженерів ІКТ, 

керівників гуртків тощо), «Атестація» (кваліфікаційний центр, атестаційний 

моніторинг, інформальне навчання, незалежна сертифікація), «Безпечне 

освітнє середовище» (якісне харчування, центр здоров’я, галотерапія, 

озонотерапія, релаксація, тематичні прогулянки, танцювальні перерви, 

психологічний супровід, антибулінг, логопроєкт), «Дисципліна і порядок» 

(трудова дисципліна, продуктивна праця, енергозбереження, 

ресурсозбереження, фінансова дисципліна, безпека життєдіяльності), 

«Громадянин» (центр громадянського виховання, асоціація випускників 

тощо), «Підтримка і взаємодія» (батьківська асоціація, батьківські ради 

класів, піклувальна рада вчителів тощо), «Педагоги. Учні. Батьки. 

Партнерство, співпраця, довіра, взаємодопомога» тощо [28]. Ці проєкти 

допомагають підтримувати тісну співпрацю між усіма учасниками освітнього 
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процесу, надають їм змогу реалізувати себе в різних видах діяльності, 

допомагають учням краще соціалізуватися, адаптуватися в соціумі і виявити 

свої таланти.  

Серед інших форм взаємодії ЗЗСО та органів місцевого 

самоврядування, що реалізуються на регіональному і місцевому рівні, можна 

визначити такі:  

– консультації (проводяться на постійній основі або одиничні – ті, що 

стосуються окремих проблем з відведенням на них обмеженого часу). Серед 

одиничних заходів слід відзначити публічні зустрічі (дозволяють виявляти 

різні погляди на певну проблему), громадські слухання (очні зустрічі 

представників органів місцевого самоврядування, ЗЗСО та пересічних 

громадян з метою обговорення результатів діяльності органів влади, проєктів 

рішень, пріоритетів державної політики й інших соціально важливих питань, 

під час яких учасники освітнього процесу заслуховують підготовлену 

інформацію від представників влади, ставлять їм запитання та вносять 

пропозиції), «круглі столи», творчі майстерні, форуми (одинична зустріч або 

серія зустрічей для обговорення різних проблем за участю великих груп 

молоді з метою спільної розробки проєктів рішень і політичних альтернатив, 

що передаються до органів місцевого самоврядування), веб-форуми та інші 

зустрічі представників органів місцевого самоврядування зі спеціально 

запрошеними групами громадян. Органи влади визначають теми 

консультацій, зустрічей та слухань, формулюють переліки запитань та 

керують процесом, коли запрошують громадян висловити свої погляди та 

думки. До постійних консультацій відносяться: громадські приймальні (змога 

у певний час за попереднім записом очно поспілкуватися з відповідальною 

посадовою особою, висловити їй зауваження та пропозиції з питань 

державного управління), інтернет-чати (проведення діалогу через інтернет у 

режимі реального часу), громадські комітети (формування постійної групи 

молоді з метою висвітлення її поглядів на різні проблеми за допомогою 

поштових або телефонних опитувань, інтерв’ю) [4]; 
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– шкільні акції. Так, у навчально-виховному комплексі «Ліцей – 

спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10» (м. Марганець) у 

2019 р. були проведені акції «Пам’ять», «Подвір’я ветерана», «Турбота», 

«Учитель не може бути самотнім», «Пам’ятати, відродити, зберегти», «Діти 

заради дітей» тощо, спрямовані на надання допомоги тим, хто її потребує, 

формування відповідальності, щирості і доброзичливості дітей та їхньої 

громадянської культури [63]. 

У Шолохівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Нікопольської 

районної ради також реалізується низка цікавих акцій (найчастіше із 

громадянського виховання), зокрема: «Турбота», «Діти, допоможіть дітям», 

«Ветеранське подвір’я», «Лист нашим захисникам – з надією і любов’ю», 

«Школа – наш рідний дім», «Свічка пам’яті», «Оберіг від чистої душі», 

«Мрія про мир ожила на малюнку», «Спільними зусиллями», «На зустріч 

мрії», «Молодь за здоров’я», «Чиста земля – чисте подвір’я», «За чисте 

довкілля», «Первоцвіти України», «Дерево життя», «Подаруй бібліотеці 

книгу» тощо [108]; 

– марафон. Так, у м. Марганець у 2019 р. проводився міський марафон 

«Я – ми – родина – Україна», спрямований на всебічний розвиток 

особистості, її талантів, здібностей (фізичних, інтелектуальних, творчих), 

формування цінностей і компетентностей, необхідних для самореалізації, 

виховання відповідальних й активних громадян, які здатні до свідомого 

вибору і спрямування власної діяльності на користь суспільству. Досягнення 

визначеної мети вбачається в системному та комплексному підході до 

проведення різноманітних міських заходів шляхом координації зусиль 

суб’єктів освітнього процесу (зокрема, учнів і педагогів ЗЗСО й закладів 

позашкільної освіти, батьків, інших громадських інститутів). Перелік 

виховних заходів у межах марафону «Я – ми – родина – Україна» 

представлений у додатку Е  [60]. 

– анкетування, що проводяться з метою збору певної інформації від 

населення, зокрема стосовно нагальних потреб місцевої громади, 



 170 

особливостей проведення виборів тощо [62]; 

– розробка і поширення електронних та друкованих видань юридичної, 

соціально-психологічної, морально-етичної та профорієнтаційної 

спрямованості для учнівської молоді, зокрема створення газети для місцевої 

громади, інтернет-сторінки села, міста, мікрорайону, що може стати 

інструментом інтеграції мешканців певного населеного пункту, засобом їх 

інформування [62], а також виготовлення листівок про місто (його історію, 

пам’ятки та пам’ятні знаки, природу), освіту й органи місцевого 

самоврядування. 

Так, шкільне дитяче об’єднання «СОВА» у Марганецькій 

спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 2 випускає шкільну газету «Місток», і 

досвід цієї роботи узагальнений у соціальному проєкті «Будуймо мости від 

душі до душі, від країни до країни разом», що переміг у Всеукраїнській 

суспільній акції «Громадянин» [56]; 

– відвідування дітьми органів місцевої влади [110, с. 35-36], 

установлення зворотного зв’язку із органами місцевого самоврядування та 

ЗЗСО (поштові скриньки, електронні звернення з пропозиціями, вимогами і 

скаргами, формування переліку найбільш частих запитань, електронні списки 

розсилок, фокус-групи, масові опитування громадської думки, спеціальні 

соціологічні дослідження, дорадчі опитування) [4]; 

– влаштування учнів на роботу на короткий строк (у тому числі до 

органів місцевого самоврядування, громадських організацій), аби діти могли 

познайомитися з реальним трудовим життям та зустрітися із працедавцями 

[110, с. 35-36]; 

– шкільні змагання і вікторини (інтелектуальні, екологічні, спортивні, 

зокрема: «І все-таки земля крутиться», «Безпека життєдіяльності учнів», 

«Захищене і здорове покоління» тощо) [73; 108]; 

– шкільні свята, зокрема: свято матері «Моя рідна матуся», 

«Вишиваночку вдягну...», свята першого й останнього дзвоника, свято 

захисту дітей, новорічне свято тощо [44; 108]; 
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– місцеві флешмоби (зокрема, до Дня дружби та єднання слов’ян тощо) 

[108]; 

– круглі столи, наприклад, громадянсько-патріотичної тематики 

(«Єднання націй під покровом миру», «Українське козацтво на сучасному 

етапі: міф чи історична необхідність?» тощо) [108]; 

– предметні гуртки, курси, класи, факультативи, секції. Зокрема, у ліцеї 

№ 10 м. Марганець упроваджувалися такі курси і факультативи, як: «Ми – 

громадяни України», «Вчимося бути громадянами», «Мистецтво жити в 

громаді», «Вчимося обирати», «Історія запорізького козацтва», «Історія 

Голодомору», «Історія вивчення Голокосту» тощо [19]. 

Так само в Приміській ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікопольської районної ради 

працює низка секцій та гуртків, зокрема: спортивна секція «Удар», 

футбольна секція «Колос», туристичний гурток, євроклуб «Європлюс», 

інтелектуальний клуб «Що? Де? Коли?», літературна студія «Слово», 

екологічний гурток «Юний еколог», гурток комп’ютерної грамотності 

«Інтер-сайт» тощо, які урізноманітнюють освітню діяльність, сприяють 

поглибленню знань дітей та задоволенню їхніх індивідуальних пізнавальних 

потреб [84]. 

У м. Нікополь успішно функціонує гурток робототехніки, що відкрився 

в 2018 р. на базі ЗЗСО № 4. Його можуть відвідувати учні всіх ЗЗСО міста. 

Спочатку в гуртку було дев’ять груп, але вже в 2019 р. значно збільшився 

контингент гуртківців (270 учнів), і гурток перетворився на школу 

робототехніки «NikoBots». Цей гурток охоплює найбільшу кількість дітей в 

області. Окрім того, у місті відкрився гурток дитячої анімації, що був 

створений на базі Нікопольського міжшкільного центру трудового навчання і 

технічної творчості [87]; 

– дискусії та диспути (групові та масові) в ЗЗСО, колективні 

обговорення життєвих ситуацій [11]; 

– зустрічі і вечори (з представниками бізнесу, керівниками місцевих 

підприємств, спортсменами, медичними працівниками) [13]; 
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– інтернет-конференції та відеоконференції [51];  

– літературно-мистецькі заходи: бібліографічні огляди, бібліотечні 

години, шкільні свята («День книги», «Казкова осінь», «Рідна мова – серця 

мого подих»), літературні та фольклорні свята, тематичні вечори, зустрічі з 

цікавими людьми, конкурси виразного читання літературних творів на 

пам’ять [71; 73;  108]; 

– інформаційні години, присвячені певним важливим датам, зокрема: 

«Міжнародний день соціального педагога»; «Міжнародний день проти 

насильства», «Мандрівка стежками слов’янської писемності» [108];  

– виставки малюнків, плакатів, фотографій або виробів, виготовлених 

учасниками освітнього процесу своїми руками [73; 108]; 

– лекції (зокрема «Про стан виконання законодавства України про 

захист прав дитини, недопущення насильства в сім’ї» тощо) [108]; 

– тренінги. Так, Центр молодіжних ініціатив Кам’янської міської ради 

організовує спеціальні тренінги для молоді (від 14 років) у межах програми 

«Skills Lab: власна справа», що має на меті сформувати в підлітків і молодих 

людей необхідні навички, аби вони могли розпочати власну справу. Тренінги 

передбачають проведення шести інтерактивних занять, присвячених 

питанням тайм-менеджменту, пошуку інвестицій, юридичної та фінансової 

грамотності, особливостям ведення переговорів та формування бізнес-ідей. 

Завершується тренінг представленням учасниками власних проєктів 

потенційним інвесторам [72]. 

Загалом тематика вищенаведених заходів може бути різною, але 

основний акцент робиться на громадянському й моральному вихованні, яке 

спрямовується на забезпечення умов для повноцінної самореалізації дітей 

дитини в сім’ї, ЗЗСО, громаді і суспільстві, загалом, соціальної адаптації, 

розкриття природних можливостей і талантів дитини, задоволення її 

індивідуальних пізнавальних інтересів та запитів, покращення стосунків з 

оточенням, розвитку творчості, усвідомлення себе як громадянина України 

та світу [11].  
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Кожна з перелічених форм взаємодії місцевої влади та ЗЗСО – це певна 

суспільно корисна справа, за яку беруться і виконують разом школярі, 

учителі, соціальні педагоги, адміністрація ЗЗСО, батьки і працівники органів 

місцевого самоврядування. Такий підхід дає змогу організувати 

функціональну взаємодію ЗЗСО та органів місцевого самоврядування, дієву 

співпрацю, спрямовану на розв’язання реальних проблем і задоволення 

потреб місцевої громади, зокрема в галузі освіти. 

Отже, взаємодія ЗЗСО й органів місцевого самоврядування 

реалізується через упровадження спільних програм і проєктів, забезпечення 

роботи молодіжних організацій, активну участь дітей і педагогів у діяльності 

місцевої влади та проведення різноманітних спільних заходів, що 

орієнтуються на створення широких можливостей для самореалізації 

особистості, формування її громадянської позиції, моральної культури і 

творчості. 

 

 

2.3. Перспективи використання досвіду взаємодії закладу загальної 

середньої освіти та органів місцевого самоврядування в сучасній 

освітній практиці 

 

Модернізація системи освіти є одним з пріоритетів сучасної 

внутрішньої політики України. У цьому контексті регіональний і місцевий 

досвід взаємодії органів місцевого самоврядування та ЗЗСО є надзвичайно 

цінним для поширення в інших регіонах нашої держави, адже перед ЗЗСО 

постає завдання виховання патріота, активного громадянина, зорієнтованого 

на кращі європейські, світові та національні ідеї та цінності, основними з 

яких є життя людини, здоров’я, праця, українські культурні традиції тощо. 

Разом з тим, на тлі політичних і соціально-економічних змін, що 

відбуваються в нашій державі, система загальної середньої освіти повинна 

стати чинником, який сприяє гуманістичному оновленню та розвитку 
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суспільства. 

Аналіз наукової літератури (П. Вербицька, Н. Волкова, В. Кремень, 

В. Луговий, А. Михненко, Ю. Молчанова, Н. Протасова, О. Садова, 

Ю. Сурмін) [2; 3; 4; 5; 6; 50; 90; 95], а також досвіду діяльності ЗЗСО та 

органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області й України, 

загалом, дозволив виокремити основні тенденції розвитку проблеми 

співпраці закладів освіти та місцевої влади, а саме: 

  пріоритет громадянського виховання й освіти у співпраці ЗЗСО та 

місцевої влади; поєднання інноваційних і традиційних форм, методів і 

засобів формування громадянської культури різних учасників освітнього 

процесу; 

  спрямованість на забезпечення реалізації Концепції «Нової 

української школи»: забезпечення ЗЗСО необхідним обладнанням і 

матеріалами, спеціальна підготовка педагогічних працівників до 

впровадження ідей Концепції; 

  посилення уваги на матеріально-технічному забезпеченні ЗЗСО, їхніх 

нагальних матеріальних потребам;  

  створення й розширення мережі громадсько-активних шкіл; 

реалізація проєктів (громадянських, екологічних, валеологічних тощо) ЗЗСО 

при підтримці органів місцевого самоврядування; 

  залучення до співпраці ЗЗСО та органів місцевого самоврядування 

громадських організацій, асоціацій, товариств і населення, загалом;  

  посилення уваги ЗЗСО та місцевої влади до проблем формування 

здорового способу життя та збереження здоров’я кожної дитини; 

  орієнтація ЗЗСО та органів місцевого самоврядування на міжнародне 

співробітництво, узгодженість концептуальних положень щодо співпраці 

закладів освіти та місцевої влади з європейськими і світовими стандартами 

(зокрема, у сфері охорони людського здоров’я, інклюзивного навчання, 

організації освітнього процесу в ЗЗСО); 

  орієнтація на потреби дітей з особливими освітніми потребами, 
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забезпечення сприятливих можливості для їх адаптації в соціумі та 

самореалізації, задоволення їхніх індивідуальних пізнавальних запитів та 

інтересів. 

Відзначимо, що в законі України «Про освіту» та Указі Президента 

України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року» з усією гостротою визначено питання необхідності опори на 

науку та передовий педагогічний досвід у процесі розбудови української 

національної школи. Зокрема, важливим визнається залучення різних 

соціальних інституцій, закладів освіти, дитячих і молодіжних організацій та 

широких верств населення до освітнього процесу, що сприятиме кращому 

досягненню цілей освіти.  

Окрім цього, ключовими напрямами державної освітньої політики в 

Україні визначено такі [90; 100]:  

– реформування системи освіти на основі людиноцентризму; 

– оновлення нормативно-правової бази системи освіти згідно з 

вимогами часу; 

– модернізація змісту, структури й організації освіти на основі 

компетентнісного підходу; 

– побудова ефективної системи національного виховання, розвитку й 

соціалізації дітей і молоді; 

– створення сприятливих можливостей для реалізації різних освітніх 

моделей, створення та забезпечення роботи закладів освіти різних типів і 

форм власності; 

– забезпечення безперервності та доступності освіти впродовж усього 

життя; 

– формування безпечного освітнього середовища для дітей, 

екологізація освіти; 

– інформатизація освіти, удосконалення бібліотечних фондів та 

інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки; 

– сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності в системі 
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освіти, підвищення якості освітніх послуг на інноваційній основі; 

– здійснення національного моніторингу системи освіти та якості 

надання освітніх послуг; 

– створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти; 

– підвищення соціального статусу педагогічних та науково-

педагогічних працівників. 

Основні шляхи розвитку ЗЗСО спрямовані на реалізацію Концепції 

«Нової української школи», складниками якої є: новий зміст освіти, що 

базується на формуванні компетентностей, потрібних для успішної 

самореалізації в соціумі; навчання і виховання, що ґрунтуються на 

партнерстві між учнем, педагогами і батьками; умотивований учитель, який 

має свободу творчості і прагне розвиватися професійно, навчатися і 

самовдосконалюватися; орієнтація в освітньому процесі на потреби дитини, 

дитиноцентризм; наскрізний процес виховання, що формує загальнолюдські 

й національні цінності особистості; нова структура ЗЗСО, що дозволяє якісно 

засвоювати новий зміст та сформувати потрібні компетентності для життя; 

децентралізація й ефективне управління, що забезпечує реальну автономію 

ЗЗСО; сучасне сприятливе освітнє середовище; справедливий розподіл 

публічних коштів, що сприяє забезпеченню рівного доступу всіх дітей до 

якісної освіти [67; 76].  

Отже, упровадженими нормативно-правовими документами в Україні 

створено передумови для оновлення освітніх технологій і змісту навчання та 

виховання, посилено акцент на громадянському вихованні дітей, 

забезпеченні рівного доступу до навчання всіх груп дітей, змінено погляд на 

виховання (з розуміння його як процесу подолання негативних явищ у 

розвитку особистості на усвідомлення виховання як процесу залучення 

школяра у систему цінностей). Окрім цього, у цих документах робиться 

акцент на важливості активізації зусиль усіх учасників освітнього процесу 

задля досягнення кращих результатів у навчанні та вихованні дітей, 

поліпшення якості освіти. 
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З огляду на це сучасна вітчизняна нормативно-правова база освіти 

передбачає не тільки турботу про освіту й виховання дітей у ЗЗСО. 

Поступове усвідомлення на державному рівні значущості об’єднаних зусиль, 

підтримки та участі різних освітніх і культурних установ, громадських 

товариств передбачає знаходження шляхів співпраці між ними задля 

розв’язання спільних завдань. 

Особливе значення має упровадження різноманітних факультативів і 

додаткових дисциплін, які спрямовані на формування громадянської 

свідомості школярів, їхнього прагнення брати активну участь у житті 

соціуму.  

Очевидно,  що шкільне середовище відіграє надзвичайно важливу роль 

у розвитку особистості, задоволенні її духовних і пізнавальних потреб, 

визначенні особистісного життєвого шляху, адаптації та подальшій 

соціалізації. Атмосфера сприятливого внутрішнього середовища ЗЗСО має 

ґрунтуватися на любові, взаєморозумінні й довірі, співпереживанні, турботі, 

щирості, оптимізмі у прогнозуванні майбутнього розвитку, що визначає 

перспективну лінію успіху як ЗЗСО загалом, так і всіх учасників освітнього 

процесу. 

Безумовно, важливе місце у процесі освіти й виховання дітей 

відводиться особистості вчителя. Це зумовлено тим фактом, що дорослі 

несуть відповідальність за те, що відбувається з дітьми, які знаходяться під 

їхньою опікою. Це стосується і формування громадянської культури та 

активної життєвої позиції учнів. Саме в ЗЗСО, під щоденним 

спостереженням педагогів, діти проводять значну частину часу, і вчителі, без 

сумніву, спрямовують значні зусилля на виховання їхніх особистих якостей. 

Тому одним із завдань ЗЗСО є формування свідомого громадянина, а отже, 

до головних дійових осіб, які дбають про громадянське виховання учнів, 

відносять передусім учителів. Окрім того, педагоги активізують зусилля 

інших учасників освітнього процесу, стають ініціаторами проведення 

різноманітних спільних заходів, обговорюють можливості налагодження 
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плідної співпраці з іншими установами й організаціями, а також місцевою 

владою. 

Основними чинниками, які впливають на ефективність педагогічної 

праці вчителя, є: усвідомлення педагогом своєї ролі в суспільстві; достатній 

педагогічний досвід, глибокі спеціальні знання та уміння використовувати їх 

у професійній діяльності; висока відповідальність за результати освіти та 

виховання учнів; систематичне удосконалення педагогічної майстерності; 

сумлінне ставлення до своїх обов’язків та об’єктивний аналіз власної 

педагогічної діяльності [1; 15]. Так само суспільна діяльність вчителя полягає 

в його активній участі в організації спортивно-масових заходів у ЗЗСО та 

своєму регіоні, діяльності молодіжних організацій, спортивних, туристичних 

клубів, секцій тощо. Він не обмежується лише інтересами своєї професії, а 

цікавиться літературою, музикою, мистецтвом, що збагачує його духовний 

світ, підвищує авторитет серед учнів і допомагає досягти успіхів у 

педагогічній діяльності. 

Розвиток цивілізації обумовив виникнення економічної та соціальної 

нерівності в різних регіонах і країнах, розподілу праці, а отже, різні 

педагогічні завдання їхніх систем освіти. З огляду на це достатньо виразно 

усвідомлюється думка про те, що проблема співпраці закладів освіти, 

місцевої влади та інших учасників освітнього процесу є світовою проблемою. 

У цьому контексті досить цікавим є досвід роботи громадсько-активних 

шкіл, які забезпечують широку взаємодію із соціумом. Створена та 

ефективно діюча мережа громадсько-активних шкіл в Україні може стати не 

лише програмою, але й могутнім рухом реформування системи загальної 

середньої освіти, який повинен бути наближеним до загальноєвропейських 

стандартів. 

На сучасному етапі педагогічні колективи цих закладів освіти 

працюють переважно за такими напрямами, як: забезпечення умов для вияву 

громадської активності учнів, їхніх можливостей реалізувати себе в соціумі; 

проведення спільних проєктів і заходів, спрямованих на формування 
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громадянської культури учнів; залучення всіх учасників освітнього процесу 

до спільної діяльності на користь особистості, закладу освіти й суспільства 

загалом [37]. 

Позитивним у роботі громадсько-активних шкіл є те, що вони 

співпрацюють з місцевої владою та різними організаціями та установами 

(науково-дослідними, медичними тощо), що дозволяє створити науково-

обґрунтовані програми і плани спільної роботи, провести моніторингові 

дослідження якості освітнього процесу.  

Незважаючи на пильну увагу держави до проблеми формування 

свідомого громадянина, а також охоплення дитини освітньою та виховною 

діяльністю з боку закладів освіти, у педагогічних колах часто підіймається 

питання щодо особливостей створення сприятливого для різнобічного 

розвитку дитини здорового сімейного середовища.  

Загальновідомо, що сім’я є первісним осередком суспільства та 

першою формою соціальної спільноти, яка допомагає дитині на шляху 

соціальної, фізичної і духовної саморегуляції. Одним із важливих напрямів 

родинного виховання є формування громадянської культури дітей. Багато в 

чому становлення дитини як громадянина своєї держави залежить від 

традиційних складників цього впливу: панівних цінностей сім’ї, участі обох 

батьків у вихованні дитини, характеру взаємин між батьками й дітьми, 

спільної дозвіллєвої діяльності тощо. Отже, спосіб життя родини, її 

пріоритети і громадянські цінності значно впливають на спосіб життя та 

цінності дітей [8; 15; 80].  

Виховання громадянина починається в сім’ї. Батьки є першими 

наставниками дітей у становленні їх як громадян. Через родину дитина 

усвідомлює свою причетність до Батьківщини, вивчає рідну мову, 

знайомиться з традиціями та культурою народу, представником якого є вона 

сама та її батьки.  

Зазначимо, що на сучасному етапі розвитку суспільства в українській 

практиці залучення батьків до освітнього процесу зводиться не тільки до 
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відвідування днів відкритих дверей або класних батьківських зборів, але й 

передбачає участь батьків у проєктах і спільних заходах ЗЗСО та органів 

місцевого самоврядування, педагогічних і соціально-психологічних 

семінарах та тренінгах, присвячених формуванню педагогічної культури 

батьків, побудові гармонійних взаємин у сім’ї, розширенню світогляду 

учасників освітнього процесу, а також участь у конференціях для батьків, 

батьківських лекторіях для різних груп ризику (багатодітні, неповні, 

малозабезпечені сім’ї, батьки опікуваних дітей), які проводяться вчителями, 

психологами, соціальними педагогами або відомими у країні фахівцями поза 

межами ЗЗСО.   

Однак не завжди отримана на таких заходах інформація, застосовується 

правильно. Окрім того, змінюється і якість спілкування дорослих із дітьми, 

адже постійна занятість батьків на роботі спричиняє виникнення в них 

стомлюваності і нервової напруженості, що зменшує обсяг і якість 

проведеного разом із дітьми часу, знижує ефективність виховного впливу 

батьків. В Україні через зайнятість обох батьків, надмірну інформатизацію 

сімейного життя (телебачення, комп’ютерні ігри, Інтернет, віртуальне 

спілкування тощо) значну роль відіграє «телефонне виховання» або «заочне 

сімейне виховання»; спостерігається дефіцит уваги батьків до дітей, 

катастрофічне збіднення емоційного взаємозв’язку між батьками та їхніми 

дітьми, небажання батьків учити дітей гратися, спілкуватися. З огляду на це 

сучасні діти відчувають більше труднощів у спілкуванні один з одним і з 

дорослими, у них не формуються довірливі стосунки, що необхідні для 

повноцінного психічного розвитку дитини, знижується рівень духовного 

розвитку всіх членів родини [53]. 

Водночас, саме в родині діти засвоюють основні цінності й норми 

моралі, оволодівають навичками спільної праці, вибудовують власні плани 

на майбутнє, формується їхня громадянська позиція, розвиваються естетичні 

смаки і культура. Батьки – найперші та найважливіші вихователі, і вони 

відповідальні перед власним сумлінням, іншими людьми і державою за 
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якість виховання дітей. Діти продовжують не лише батьківський рід, але й 

соціальний лад, і від того, які саме моральні й духовні цінності закладаються 

в їхні душі сім’єю та суспільством, залежить майбутнє всього народу і 

держави. 

Натомість, сумлінна робота батьківських комітетів і рад при ЗЗСО та 

органах місцевого самоврядування сприяє залученню додаткових джерел 

фінансування ЗЗСО, активній і плідній співпраці з іншими закладами освіти, 

батьками, приватними підприємцями, що надають допомогу для 

забезпечення життєдіяльності ЗЗСО, його модернізації, удосконалення 

матеріально-технічної бази, стимулювання обдарованих школярів і педагогів 

[76].  

Значною мірою процес виховання учнівської молоді залежить від 

взаємодії сім’ї та ЗЗСО, які мають спільну мету – виховання всебічно 

розвиненої гармонійної особистості, здатної реалізувати себе в сім’ї, 

професійному і громадянському житті.  

Традиційною є така взаємодія сім’ї та ЗЗСО у вихованні підростаючого 

покоління, коли всі члени громади опікуються рівнем розвитку, станом 

виховання й соціалізації дітей, готові надати потрібну допомогу ЗЗСО, а той, 

зі свого боку, намагається коригувати родинні стосунки, підтримуючи дітей і 

батьків в організації сімейного життя. Ці дві суспільні інституції повинні (за 

принципом доповнюваності) збагачувати дітей культурними й суспільними 

досягненнями і тим самим сприяти їхньому гармонійному та різнобічному 

розвиткові. 

Сім’я і ЗЗСО – потенційні природні партнери у вихованні. Для їхньої 

взаємодії необхідно вибудувати основи культури спілкування, що 

сприятимуть розв’язанню спільних проблем.  

Водночас слід зауважити, що ЗЗСО – не рідний дім, а сім’я ніколи не 

замінить ЗЗСО. Звідси можна зробити висновок, що логіка сімейного та 

шкільного виховання не тотожні. Розводячи виховні сфери ЗЗСО і сім’ї, 

треба враховувати психологію дитини й особливості її дорослішання і, 
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намагаючись певною мірою зблизити ці сфери, у жодному разі не прагнути 

замінити їх і не виставляти шкільне життя як родинне, адже основне 

призначення ЗЗСО як соціального інституту – передавати духовні надбання 

людства і його соціальний досвід та вчити дітей жити в соціумі. 

Спільна робота ЗЗСО і сім’ї базується на принципах гуманістичної 

педагогіки, а саме: пріоритетності сімейного виховання, демократизму, 

ретроспективності, громадянськості, гуманізації стосунків батьків і педагогів, 

педагогізації батьків тощо. Ці принципи передбачають усвідомлення 

батьками й педагогами місця і виключного значення родини в суспільно-

державній системі. Сім’я визнається основою держави. Вона забезпечує 

розвиток дитини, формування її громадянської активності й національної 

свідомості. Відповідно, громадянське виховання дітей повинно починатися із 

громадянського виховання батьків і дорослих, загалом [61].  

Громадянське виховання для дорослих – надзвичайно актуальна справа 

не лише для нашої країни, але й для розвинутих демократичних суспільств. 

Ефективними формами громадянської просвіти батьків є залучення їх до 

соціальних ініціатив учнів та органів шкільного самоврядування, відповідна 

тематика класних зборів, спрямована на стимулювання участі дорослих у 

громадянському вихованні молоді. 

Для активізації участі батьків у процесі громадянського виховання 

учнівської молоді та освітній діяльності ЗЗСО використовуються такі форми 

роботи [8; 80]:  

● індивідуальні: день довіри, педагогічна бесіда, педагогічна допомога, 

листування з батьками, відвідування сім’ї, запрошення батьків до ЗЗСО;  

● групові: групові консультації та бесіди, випуск тематичних газет, 

перегляд фільмів, збір батьківського комітету, батьківський консиліум;  

● колективні: класні та загальношкільні збори, лекції, бесіди, диспути, 

науково-практичні конференції, святкові концерти, усні журнали, вечори 

запитань та відповідей, зустрічі «за круглим столом»; 

● інноваційні: сімейні збори, батьківське педагогічне «табу», родинні 
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мости, педагогічний десант, день добрих справ, аукціон педагогічних ідей, 

презентація проєктів, телефон довіри тощо.  

Також  важливим аспектом є участь батьків у виховних або методичних 

справах, засіданнях педагогічних рад, роботі журі конкурсів, щорічних 

конференціях та зустрічах із представниками закладів вищої освіти, 

діяльності учнівських наукових товариств, організації та проведенні 

шкільних свят, анкетуванні батьків із метою з’ясування актуальних проблем 

виховання дітей, організації шкільної освіти або якості роботи педагогічних 

працівників тощо.  

Зараз у нашій державі здійснюється цілеспрямований процес 

формування активного і свідомого громадянина. Однак, труднощі в цьому 

питанні на сучасному етапі пов’язані, насамперед, із недостатнім вивченням і 

впровадженням перспективного педагогічного досвіду, недостатньою 

розробкою і використанням інноваційних виховних технологій, підготовкою 

та перепідготовкою педагогічних кадрів до здійснення взаємодії із соціумом. 

Водночас слід пам’ятати, що формування громадянської свідомості й 

активної життєвої позиції молодого покоління – показник розвитку 

суспільства і значущий фактор впливу на культурний та економічний 

потенціал держави.  

Водночас, поряд із позитивним досвідом організації взаємодії ЗЗСО та 

органів місцевого самоврядування, виділено і труднощі й недоліки 

організації цієї співпраці, як-то: нерозумінням виявлення ініціатив школярів 

та педагогів з боку органів місцевого самоврядування, відсутність ефективної 

конструктивної комунікації [62, с. 6; 95]; недостатньо активна участь батьків 

у взаємодії із ЗЗСО та органами місцевого самоврядування; слабке правове 

забезпечення цієї взаємодії; низька мотивація суб’єктів взаємодії щодо 

докладання власних зусиль і ресурсів у розвиток освітньої галузі; 

неврахування вікових та індивідуальних особливостей учасників освітнього 

процесу в організації взаємодії; недостатня обізнаність дорослих зі 

специфікою дитячого розвитку, основами організації освітньої діяльності з 
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дітьми [55, с. 400]; формальне проведення соціальної та освітньо-виховної 

діяльності з дітьми; відсутність систематичності у проведенні спільних 

заходів тощо. 

Отже, вивчення теоретичних засад і досвіду організації взаємодії ЗЗСО 

та органів місцевого самоврядування на рівні конкретного регіону дозволило 

накреслити прогностичні тенденції розвитку такої взаємодії в сучасній 

освітній практиці, а саме:  

– формування органами місцевого самоврядування разом із органами 

управління освітою стратегії розвитку освіти в місцевій громаді, що здатна 

відобразити підхід місцевої влади до реалізації своїх повноважень у сфері 

освіти (наприклад, стосовно забезпечення здобуття громадянами повної 

загальної середньої освіти, створення сприятливих умов для виховання й 

освіти дітей, розвитку їхніх здібностей, забезпечення формування і 

вдосконалення мережі ЗЗСО тощо). Ця стратегія розвитку освіти повинна 

відображати мету, завдання, план та шляхи досягнення поставлених цілей з 

урахуванням ресурсів (людських, матеріальних, фінансових тощо) 

територіальної громади, необхідних для повного та якісного виконання 

поставлених цілей. Обов’язковим у цій діяльності є вміння передбачати 

можливі перешкоди та зміни (наприклад, зміни в законодавстві, у місцевій 

економіці, макроекономіці, технологічні зміни) і вчасно й належним чином 

реагувати на них, а також відповідати на суспільні очікування. Тому процес 

стратегічного управління повинен бути безперервним й орієнтуватися на 

успішний досвід та поширені практики [51]; 

– схвалення змін до Конституції України в частині децентралізації, 

територіальної організації влади, реформування місцевого самоврядування. 

Децентралізація освіти означає певне звуження управлінських функцій 

центру та розширення їх на місцях, що сприяє оперативному розв’язанню 

регіональних проблем та розвитку творчої ініціативи місцевих органів влади 

[57, с. 68]; 

– чіткий розподіл повноважень між органами державної влади та 
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органами місцевого самоврядування, що виключить випадки втручання у 

справи територіальних громад органів державної влади [36]; 

– сприяння організації добровільно об’єднаних громад і формування їх 

органів; забезпечення державної підтримки (методичної, матеріальної, 

фінансової, інформаційної) об’єднаних територіальних громад, які володіють 

ресурсами в обсягах, достатніх для успішного та якісного виконання функцій 

та завдань місцевого самоврядування, надання соціальних, освітніх та інших 

послуг населенню на рівні, що передбачений загальнодержавними 

стандартами [36]; 

– розширення діапазону форм, методів та засобів взаємодії ЗЗСО та 

органів місцевого самоврядування (широке впровадження моделей співпраці 

ЗЗСО, громади й органів місцевого самоврядування – «Громадська рада», 

«Громадсько-орієнтована освіта», «Ресурсні центри», Громадський форум», 

«Освітній центр», «Громадсько-активна школа»; збільшення кількості 

факультативів, спортивних секцій, гуртків і клубів із обов’язковим 

фінансовим, матеріально-технічним і кадровим забезпеченням їхньої 

діяльності);  

– формування соціальної та особистої мотивації учасників освітнього 

процесу до організації взаємодії ЗЗСО, органів місцевого самоврядування і 

громадськості, розв’язання актуальних проблем системи освіти; підвищення 

інвестиційної привабливості ЗЗСО, мотивація громади та бізнесу до 

інвестування освітніх проєктів [28]; 

– забезпечення можливостей ширшої участі учнів у роботі органів 

місцевого самоврядування та громадських організаціях завдяки тимчасовому 

працевлаштуванню учнів і проведенню спільних заходів (конференцій, 

марафонів); 

– поглиблення взаємодії ЗЗСО із позашкільними закладами освіти і 

соціальними інститутами (спільні туристсько-спортивні, культурно-

оздоровчі заходи), що уможливлює охоплення більшої кількості дітей 

спільною діяльністю громадянського спрямування, сприяє їх навчанню 
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організовувати вільний час із користю для здоров’я; 

– залучення батьків до взаємодії ЗЗСО та органів місцевого 

самоврядування; 

– вивчення успішного, педагогічно доцільного досвіду місцевого 

самоврядування європейських країн і його впровадження в національну 

систему місцевого самоврядування із пристосуванням відповідних 

національних стандартів, правових норм і процедур до правил, норм і вимог 

ЄС. Це не повинно бути сліпе копіювання певної зарубіжної моделі 

місцевого самоврядування, а формування власної, національної моделі з 

орієнтацією на сучасні принципи врядування, визнані у Європі та світі 

(зокрема, відкритість, відповідальність, ефективність, участь, узгодженість 

тощо); 

– забезпечення організаційно-правових умов для розширення кількості 

додаткових освітніх послуг, які здатні якомога повніше задовольнити освітні 

потреби й запити дітей, батьків, соціуму [28];  

– включення замовників освітніх послуг, наглядової ради, батьківської 

асоціації, органів місцевого самоврядування й депутатів всіх рівнів до:  

формування регіональної освітньої політики; здійснення контролю за 

дотриманням затвердженого плану розвитку; визначення стратегії розвитку 

ЗЗСО; залучення додаткових джерел фінансування; процедури атестації 

педагогічних працівників тощо [28]; 

– активізація наукових пошуків та вдосконалення термінологічного 

поля дослідження проблеми взаємодії ЗЗСО та органів місцевого 

самоврядування; 

– розробка концепцій громадянської освіти школярів з урахуванням 

реалій та перспектив розвитку української освіти, національного менталітету 

й культурних традицій, загальнолюдських і національних цінностей; 

– поліпшення змісту шкільних дисциплін громадянської спрямованості, 

зокрема розробка нових наскрізних навчальних програм відповідно до 

індивідуально-психологічних особливостей учнів; розширення варіативного 
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складника навчальних планів за рахунок уведення факультативу (зокрема, 

«Мистецтво жити в громаді»), а також правознавчих і громадянсько-

спрямованих гуртків; перегляд обов’язкових та факультативних програм із 

громадянського виховання в ЗЗСО з метою розширення системи 

позашкільного громадянського виховання, широкого використання 

різноманітних форм, методів та засобів формування громадянської культури; 

проведення роботи з громадянського виховання населення з використанням 

засобів радіо, телебачення, літератури, кіно, театру, що сприяють 

формуванню громадянської свідомості людини; забезпечення проведення в 

ЗЗСО спільних заходів із органами місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями тощо. 

В умовах сучасного суспільства діти повинні не лише володіти 

передбаченими базовою програмою знаннями, уміннями та навичками, але й 

мати високий рівень громадянської свідомості, моральної культури, бути 

всебічно розвинутими, соціально адаптованими і готовими до творчої 

роботи.  

Створення сприятливого освітнього середовища дозволяє системі 

освіти на всіх етапах розвитку дитини забезпечити реалізацію її базових 

потреб. У такому разі дитина має змогу більш повно виявити свої здібності, 

усвідомити власну унікальність, самовизначитися і самореалізуватися. 

Відтак, у такому освітньому середовищі в учнів формується потреба бути 

громадсько-активним, відбувається усвідомлення суті громадянської 

культури, виробляється індивідуальний спосіб громадянсько активної та 

обґрунтованої поведінки. Тому доцільною є розробка нових освітніх 

технологій, які забезпечують взаємодію всіх учасників освітнього процесу, 

формування майбутніх свідомих громадян України, створення позитивної 

психологічної атмосфери навчання й виховання, уникнення стресових 

ситуацій, а також створення навчальних програм, що сприяють 

індивідуалізації освіти з урахуванням можливостей і потреб окремих груп 

дітей; 
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– розширення мережі громадсько-активних шкіл, зокрема науково-

методичне і матеріальне-технічне забезпечення їхньої діяльності, що 

спрямоване на розширення зв’язків ЗЗСО із соціумом, формування 

громадянської культури учнів; 

– підготовка й перепідготовка керівників ЗЗСО та педагогів до 

формування громадянської свідомості школярів, здійснення взаємодії ЗЗСО з 

місцевою владою, громадськими організаціями, створення сприятливих умов 

освітньої діяльності [50];  

– підготовка членів і керівників громадських органів управління 

освітою до організації успішної управлінської діяльності, засвоєння форм і 

методів співпраці з державними органами управління освітою [90];  

– створення соціокультурної інфраструктури в регіоні, спрямованої на 

виховання громадянськості учасників освітнього процесу; 

– забезпечення надійного, постійного громадсько-експертного 

моніторингу та громадського нагляду за: забезпеченням якості надання 

освітніх послуг та рівнем громадянського виховання й освіти школярів, 

виконанням договірних зобов’язань, фінансово-господарською діяльністю 

ЗЗСО, організацією харчування й оздоровлення учнів, їх матеріального 

забезпечення тощо [28; 90]; 

– популяризація й широка пропаганда серед населення ідей взаємодії 

ЗЗСО та місцевої влади задля досягнення освітніх цілей (через засоби масової 

інформації, видання спеціальної літератури тощо), залучення широкої 

громадськості до формування громадянської культури підростаючого 

покоління, налагодження більш тісної співпраці ЗЗСО із сім’ями (підвищення 

педагогічної культури батьків, їхньої відповідальності за дітей, організація 

батьківських університетів, створення сприятливого освітнього родинного 

середовища, насичення громадянським змістом роботи батьківської 

громадськості). 

Засоби масової інформації (ЗМІ) за своїми функціями та природою 

мають великі можливості впливати на поведінку та внутрішній світ дитини, 
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формування її світогляду, оскільки насамперед вони задовольняють різні 

моральні й соціальні потреби у психологічному комфорті, спілкуванні, 

відпочинку, зручності. Сучасне життя майже неможливо уявити без ЗМІ. 

Телебачення, радіо, преса стали невід’ємними атрибутами сучасного 

людського світу.  

Саме завдяки ЗМІ серед населення (слухачів, читачів, глядачів) 

пропагуються певні світоглядні стереотипи, ціннісні установки, моделі 

поведінки, а отже, ЗМІ стають потужним фактором впливу, особливо на 

зростаючу особистість із несформованою повною мірою свідомістю. Основне 

завдання, що його мають виконувати ЗМІ у процесі освіти й виховання – це 

формування в особистості ціннісних орієнтацій, які визначають реакцію 

людини на явища дійсності та спрямування її поведінки. Водночас сучасні 

дослідження вказують на негативний вплив телебачення на психіку, 

психофізіологію та поведінку дитини [48; 54; 102].  

Так, значну допомогу в розв’язанні названих вище проблем може 

надати телебачення, реалізуючи свою освітню та просвітницьку функції. 

Ураховуючи великий вплив телебачення на свідомість дитини, працівники 

електронних ЗМІ мають у своїх програмах більше уваги приділяти 

громадянському, моральному, правовому й естетичному вихованню 

підростаючого покоління, розвитку духовності і культурного рівня молоді 

загалом.  

Сьогодні існує потреба у створенні циклу освітніх програм, які будуть 

транслюватися через інтернет-ресурси або по телебаченню, з питань 

формування громадянської культури особистості. Зазначимо, що розклад 

таких телевізійних передач має бути узгоджений із навчальним розкладом, 

аби в подальшому зміст передач можна було б обговорити на уроках чи 

позакласних заходах. Окрім цього, до участі в цих передачах слід залучати 

різних фахівців (педагогів, соціальних працівників, психологів, лікарів, 

керівників органів місцевого самоврядування, юристів тощо), а переглядом 

передач необхідно зацікавлювати як школярів, так і їхніх батьків.   
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Безумовно, особливу уваги заслуговують також і публікації статей із 

громадянської освіти в газетах і молодіжних журналах, педагогічній пресі та  

інших виданнях. Утім, сучасна соціокультурна ситуація призвела до певного 

зниження авторитету друкованого слова [15]. Сучасні діти віддають більше 

перевагу екранним засобам здобуття інформації. Ця проблема стала 

предметом вивчення педагогів, психологів, соціологів. Дослідження [81; 104; 

105] свідчать про те, що серед мотивів читання в дітей на першому місці 

постає прагматичне читання, що пов’язане з пошуком потрібної інформації 

та розв’язанням конкретних навчальних завдань, а також розважальний 

мотив.  

Тому для педагогів важливо підбирати в освітній діяльності такі 

форми, методи і засоби навчання та виховання, які спрямовуються на 

розвиток пам’яті, фантазії, мовлення та уваги дітей, заохочують їх до 

активної взаємодії на заняттях, осмислення власних почуттів та ідей, що 

виникають у процесі читання певної книги або журналу й залишаються в 

підсвідомості дитини. 

Окрім того, важливим є провадження відповідної державної політики, 

створення різноманітних організацій, які б могли контролювати й 

поціновувати, чи здатна певна інформаційна продукція зашкодити фізичному 

і психічному розвитку дітей, залучення до цієї роботи експертів-фахівців у 

галузі педагогіки, психології, анатомії, фізіології та дитячої психіатрії, які 

мають необхідну освіту, значний практичний досвід та спеціальні знання в 

цій галузі. 

Зміст взаємодії ЗЗСО й органів місцевого самоврядування визначається 

вивченням потреб місцевої громади та вимог суспільства щодо освітньої 

діяльності ЗЗСО; виявленням соціально активних громадян та їх активним 

залученням до освітньої, соціальної і культурної роботи у закладі освіти, 

розвитком ЗЗСО як територіального інтелектуального, освітнього і 

соціокультурного центру. 

З огляду на це способами взаємодії ЗЗСО та органів місцевого 
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самоврядування є: проведення спільних культурних заходів; розробка, 

широке обговорення і презентація соціальних проєктів; створення і 

зміцнення матеріально-технічної бази ЗЗСО для проведення спільних 

соціокультурних акцій на території споруд і будівель, що належать ЗЗСО, 

громаді, місцевим установам; поєднання зусиль усіх учасників освітнього 

процесу задля успішної реалізації соціальних проєктів, що спрямовані на 

підвищення рівня життя людей; розширення інтерактивної взаємодії 

учасників освітнього процесу задля поліпшення якості їхньої освіти; 

створення у ЗЗСО громадської приймальні тощо [46]. 

Отже, цілеспрямоване й усебічно підготовлене впровадження 

результатів наукових досліджень і передового досвіду матиме змогу 

забезпечити ефективність освітнього процесу, подальший розвиток освіти, 

єдність навчання і виховання памолоді. Загальна структура ціннісного світу 

української молоді, інтеграція у європейське та світове співтовариство, 

об’єднання зусиль різних соціальних інституцій задля досягнення спільних 

освітніх цілей  – усе це є основою майбутнього України. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Проведений аналіз документів органів місцевого самоврядування 

(рішення і звіти про виконану роботу, плани і програми заходів міських і 

селищних рад) та досвіду діяльності закладів загальної середньої освіти 

Дніпропетровської області дозволив визначити завдання, напрями і форми 

взаємодії ЗЗСО й органів місцевого самоврядування. 

Установлено, що взаємодія ЗЗСО й органів місцевого самоврядування 

спрямована на розв’язання низки завдань, а саме: упровадження Концепції 

«Нова українська школа»; підвищення якості і відкритості шкільної освіти; 

упровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій; 

підтримка роботи з обдарованими і талановитими дітьми; розвиток 
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інклюзивної освіти; соціальний захист учасників освітнього процесу; 

матеріально-технічне забезпечення ЗЗСО; розвиток учнівського 

самоврядування; кадрове забезпечення ЗЗСО тощо.  

Розв’язання вище означених завдань щодо взаємодії закладів ЗЗСО з 

органами місцевого самоврядування указаного регіону реалізується за 

такими напрями: узаємодія в освітньо-виховній діяльності, науково-

методичній підготовці вчителів, соціальному забезпеченні учасників 

освітнього процесу, матеріально-технічному забезпечення ЗЗСО, видавничій 

діяльності.  

Так, узаємодія ЗЗСО та органів місцевого самоврядування в освітньо-

виховній діяльності включає: створення умов для розвитку інтересів та 

здібностей учасників освітнього процесу, що передбачає проведення творчих 

заходів, організацію освітнього процесу (за різними формами навчання); 

оновлення банку даних про методики виявлення обдарованих дітей; 

організацію їх супроводу до місця проведення заходів; створення умов для 

розвитку обдарованих і талановитих дітей; розширення мережі ЗЗСО з 

інклюзивними класами; створення в закладах освіти інклюзивного освітнього 

середовища; забезпечення соціально-медико-психологічного супроводу дітей 

із особливими освітніми потребами; проведення моніторингу стану 

впровадження інклюзивної освіти та досягнень учнів задля корекції 

індивідуальних навчальних планів; організацію консультативно-

роз’яснювальної та організаційно-методичної роботи серед педагогічних 

працівників, батьків і громадськості з метою усвідомлення рівного права всіх 

дітей на освіту; налагодження діяльності учнівського самоврядування в ЗЗСО 

(організація роботи учнівських рад, комітетів, дитячої республіки; залучення 

учнів до реалізації Концепції «Нова українська школа»); провадження 

профорієнтаційної роботи, що охоплює розміщення інформації про заклади 

вищої освіти, проведення заходів профорієнтаційної спрямованості 

(тренінгів, зустрічей із фахівцями, фестивалів науки, днів відкритих дверей), 

трансляцію по місцевому телебаченню відеопередач про затребувані професії 
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тощо; організацію фізкультурно-оздоровчої діяльності: проведення в ЗЗСО 

фізкультурно-оздоровчих заходів (змагань, турнірів, днів здоров’я), 

створення куточків збереження здоров’я тощо. 

Взаємодія органів місцевого самоврядування й ЗЗСО в напрямі 

науково-методичної підготовки вчителів передбачає: проведення методичних 

заходів з питань упровадження Державного стандарту початкової освіти; 

забезпечення перепідготовки вчителів початкових класів у зв’язку з 

упровадженням Концепції «Нова українська школа»; створення умов для 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗЗСО на спеціальних 

заходах (тренінги, семінари, конференції, майстер-класи тощо); проведення 

спеціальних заходів для підготовки педагогів до здійснення психолого-

педагогічного супроводу дітей із особливими освітніми потребами; 

організацію навчання педагогів з питань пожежної безпеки тощо.  

Взаємодія органів місцевого самоврядування й ЗЗСО щодо соціального 

забезпечення учасників освітнього процесу охоплює: організацію органами 

місцевого самоврядування харчування дітей у закладах освіти, перевезення 

учнів і педагогічних працівників, оздоровлення соціально незахищених дітей, 

утримання в ЗЗСО таборів відпочинку дітей із денним перебуванням, 

проведення в них освітньо-культурних заходів, матеріальне забезпечення 

учасників освітнього процесу. 

Матеріально-технічний напрям взаємодії органів місцевого 

самоврядування й ЗЗСО передбачає: забезпечення модернізації матеріально-

технічної бази початкових класів задля впровадження нового змісту 

початкової освіти; придбання наочно-дидактичних матеріалів корекційно-

розвивального середовища; укомплектування ЗЗСО сучасними 

інтерактивними комплексами, системними і прикладними програмними 

продуктами; створення дистанційної платформи навчання; зміцнення 

матеріально-технічної бази шкільних їдалень; проведення ремонтно-

будівельних робіт із застосуванням енергоефективних та енергозберігальних 

технологій; придбання засобів пожежегасіння тощо. 
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Взаємодія органів місцевого самоврядування й ЗЗСО у видавничій 

діяльності залучає підготовку і друк видань для освітніх потреб та 

розширення світогляду учасників освітнього процесу, зокрема: книг, 

присвячених історії та діяльності видатних співвітчизників, перекидних 

календарів, рекомендацій і буклетів про організацію освітнього процесу та 

діяльність органів місцевого самоврядування. 

2. Реалізація визначених напрямів взаємодії органів місцевого 

самоврядування і ЗЗСО регіону здійснюється в таких формах:  

– на всеукраїнському рівні: реалізація спільних програм і проєктів у 

галузі молодіжної політики, створення та забезпечення роботи батьківської 

ради при міському голові, лекторіїв, проведення семінарів, конференцій, ігор, 

свят і фестивалів, конкурсів, ярмарків, організація молодіжних виборів, 

учнівських рад і шкільних парламентів, забезпечення роботи молодіжних 

організацій у ЗЗСО, волонтерська діяльність тощо; 

– на регіональному рівні: реалізація регіональних проєктів, проведення 

екскурсій, зустрічей, конкурсів і змагань, диспутів, семінарів для учасників 

освітнього процесу, літературно-мистецьких заходів (бібліографічних 

оглядів, бібліотечних годин, тематичних вечорів, конкурсів виразного 

читання), тренінгів, розробка друкованих та електронних видань, 

відвідування дітьми органів місцевої влади, створення молодіжних дорадчо-

консультативних органів при виконавчій та представницькій владі, 

улаштування учнів на роботу до органів місцевого самоврядування тощо.  

3. У роботі визначено труднощі й окремі недоліки організації взаємодії 

ЗЗСО та органів місцевого самоврядування, як-то: недостатньо активна 

участь батьків у взаємодії із ЗЗСО та органами місцевого самоврядування; 

слабке правове забезпечення цієї взаємодії; низька мотивація суб’єктів 

взаємодії щодо докладання власних зусиль і ресурсів у розвиток освітньої 

галузі; неврахування вікових та індивідуальних особливостей учасників 

освітнього процесу в організації взаємодії; формальне проведення соціальної 

та освітньо-виховної діяльності з дітьми; відсутність систематичності у 
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проведенні спільних заходів тощо. 

Вивчення теоретичних засад і досвіду організації взаємодії ЗЗСО та 

органів місцевого самоврядування на рівні конкретного регіону дозволило 

накреслити прогностичні тенденції розвитку такої взаємодії в сучасній 

освітній практиці, а саме: сприяння організації добровільно об’єднаних 

громад, забезпечення їх державної підтримки (методичної, ресурсної); 

розширення діапазону форм і методів взаємодії ЗЗСО та органів місцевого 

самоврядування (широке впровадження моделей співпраці ЗЗСО, громади й 

органів місцевого самоврядування – «Громадська рада», «Громадсько-

орієнтована освіта», «Ресурсні центри», Громадський форум», «Освітній 

центр», «Громадсько-активна школа»; збільшення кількості факультативів, 

секцій, гуртків і клубів із фінансовим, матеріально-технічним і кадровим 

забезпеченням їхньої діяльності); забезпечення можливостей ширшої участі 

учнів у роботі органів місцевого самоврядування та громадських організаціях 

завдяки тимчасовому працевлаштуванню учнів до них і проведенню спільних 

заходів (конференцій, марафонів); поглиблення взаємодії ЗЗСО з 

позашкільними закладами освіти, соціальними інститутами (спільні 

туристсько-спортивні, культурно-оздоровчі заходи); залучення батьків до 

взаємодії ЗЗСО та органів місцевого самоврядування; популяризація й 

широка пропаганда серед населення ідей взаємодії ЗЗСО та місцевої влади 

задля досягнення освітніх цілей (через засоби масової інформації, видання 

спеціальної літератури); розробка концепцій громадянської освіти дітей з 

урахуванням реалій та перспектив розвитку української освіти, 

національного менталітету й культурних традицій, загальнолюдських і 

національних цінностей; забезпечення постійного моніторингу якості 

надання освітніх послуг; підготовка педагогів до організації взаємодії ЗЗСО з 

органами місцевого самоврядування. 

Матеріали розділу відображено в таких публікаціях автора [11; 16 – 22; 

59; 113]. 
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https://www.auc.org.ua/novyna/klitschko-foundation-zaproshuye-uchniv-do-uchasti-v-osvitnomu-proyekti-shkola-uspihu
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ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів науково-педагогічного пошуку дають 

підстави для таких висновків:  

1. З’ясовано роль закладу загальної середньої освіти в освітньому 

просторі регіону, яка полягає в: реалізації права громадян на повну загальну 

середню освіту, забезпеченні доступності та безоплатності її отримання, 

створенні умов для реалізації Концепції «Нової української школи» та 

«Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», 

забезпеченні єдності виховання і навчання школярів; створенні умов для 

розвитку і соціалізації дитини, оволодіння нею необхідною системою знань, 

умінь і навичок; забезпеченні охорони життя та здоров’я дітей; підтримці та 

супроводі дітей із особливими освітніми потребами; організації харчування, 

медичного обслуговування і соціального захисту дітей; формуванні 

готовності навчатися протягом життя; залученні до освітнього процесу всіх 

його суб’єктів. 

2. Розкрито суть місцевого самоврядування в Україні (гарантоване 

державою право і реальна здатність територіальної громади самостійно або 

під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування 

розв’язувати питання місцевого значення в межах законів України і 

Конституції) та визначено його роль у галузі освіти (контроль за 

дотриманням освітніх державних нормативно-правових документів; 

реалізація рівних прав населення на освіту; розвиток мережі закладів освіти 

та координація їхньої діяльності; здійснення моніторингу якості освіти; 

сприяння інтеграції національної системи освіти у світову; формування 

регіональної освітньої політики; сприяння розвитку освітнього, 

інтелектуального, науково-технічного потенціалу громадян; соціальний 

захист учасників освітнього процесу тощо).  

Уточнено взаємодію закладу загальної середньої освіти та органів 

місцевого самоврядування як їх співпрацю із закладом освіти, учнями, 
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педагогами і громадськістю шляхом координації діяльності із розв’язання 

спільних проблем, що спрямована на успішну реалізацію функцій і 

виконання завдань закладом загальної середньої освіти й органами місцевого 

самоврядування.  

Схарактеризовано вимоги до організації взаємодії закладу загальної 

середньої освіти та органів місцевого самоврядування (соціальне 

партнерство; участь усіх суб’єктів освітнього процесу у формуванні стратегії 

регіонального розвитку; фінансування спільних проєктів закладів загальної 

середньої освіти та органів місцевого самоврядування; прийняття рішень 

щодо молодіжної політики органами місцевого самоврядування разом із 

учнівською молоддю; використання закладами загальної середньої освіти 

інфраструктури й інформаційних каналів органів місцевого самоврядування; 

співробітництво закладів загальної середньої освіти і органів місцевого 

самоврядування із центральними органами державної влади). 

3. Установлено, що основними напрямами взаємодії закладів загальної 

середньої освіти та органів місцевого самоврядування є: взаємодія в 

освітньо-виховній діяльності, науково-методичній підготовці вчителів, 

соціальному забезпеченні учасників освітнього процесу, матеріально-

технічному забезпечення закладів загальної середньої освіти, видавничій 

діяльності. 

Розкрито дієві форми взаємодії закладів загальної середньої освіти та 

органів місцевого самоврядування, зокрема: на всеукраїнському рівні 

(реалізація спільних програм і проєктів, створення та забезпечення роботи 

батьківської ради при міському голові, організація лекторіїв, конференцій, 

свят і фестивалі, семінарів, ігор, конкурсів, ярмарків, забезпечення роботи 

молодіжних організацій у закладах освіти, організація та сприяння роботі 

музеїв, волонтерська діяльність тощо) та на регіональному рівні (реалізація 

регіональних проєктів, проведення молодіжних виборів, екскурсій, акцій, 

літературно-мистецьких заходів, диспутів, організація учнівських рад, 
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предметних гуртків, факультативів, розробка друкованих та електронних 

видань, відвідування дітьми органів місцевої влади тощо).  

4. Окреслено прогностичні тенденції розвитку взаємодії закладів 

загальної середньої освіти й органів місцевого самоврядування в сучасній 

освітній практиці, а саме: сприяння організації добровільно об’єднаних 

громад; розширення діапазону форм і методів взаємодії закладів загальної 

середньої освіти й органів місцевого самоврядування; залучення батьків до 

організації цієї взаємодії; забезпечення участі учнів у роботі органів 

місцевого самоврядування завдяки їх тимчасовому працевлаштуванню до 

органів місцевого самоврядування і проведенню спільних заходів; 

поглиблення взаємодії закладу загальної середньої освіти із закладами 

позашкільної освіти, соціальними інститутами; популяризація й пропаганда 

серед населення ідей взаємодії закладів освіти та місцевої влади; розробка 

концепцій громадянської освіти учнів з урахуванням реалій та перспектив 

розвитку української освіти; забезпечення постійного моніторингу якості 

надання освітніх послуг; підготовка педагогів до організації взаємодії 

закладу загальної середньої освіти з органами місцевого самоврядування.  

Однак проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми, яка 

розглядається. Перспективними вважаємо вивчення питань взаємодії органів 

місцевого самоврядування та закладів освіти в історичній ретроспективі, 

проведення порівняльного аналізу досвіду взаємодії закладів загальної 

середньої освіти та органів місцевого самоврядування в Україні та інших 

країнах світу. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

План роботи наукового товариства учнів «Інтелект» на 2020 р. [77] 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

 

1. 
Виявлення учнів та вчителів, 

здібних до наукової діяльності 
вересень 

заступник 

директора 

2. 

Складання списків слухачів Малої 

академії наук (МАН) та списки учнів 

наукового товариства учнів (НТУ) 

вересень 
заступник 

директора 

3. 

Проведення загальних зборів НТУ: 

затвердження складу ради, плану 

роботи на рік 

жовтень голова НТУ 

4. 

Засідання ради НТУ: 

визначення напрямків діяльності, 

структури, форм роботи, 

призначення відповідальних за 

напрямки (секції), затвердження 

плану засідань НТУ  

жовтень голова НТУ 

5. 

Реєстрація або перереєстрація в 

територіальному відділенні Малої 

академії наук 

жовтень голова НТУ 

6. 
Організація роботи в секціях 

наукового товариства 
жовтень 

заступник 

голови НТУ 

7. 

Налагодження зв’язків з науковими 

відділеннями Дніпропетровського 

відділення МАН, закладами вищої 

освіти та іншими науково-

дослідними установами 

жовтень 
керівники 

секцій 

8. 

Визначення навчально-

організаційних рівнів пошуково-

дослідницької діяльності 

(початковий, основний, вищий) 

жовтень 
керівники 

секцій 

9. 

Вибір тем науково-дослідницьких 

робіт учнів НТУ 

 

жовтень 
наукові 

керівники  

10. 
Участь в осінній установчій сесії 

Дніпропетровського відділення МАН  
жовтень 

наукові 

керівники 

11. 
Організація консультування для 

наукових керівників і членів НТУ 
постійно 

керівники 

секцій 
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щодо написання наукових робіт  

12. 

Складання та затвердження 

розкладу проведення занять в 

секціях  

за графіком 

або 

програмою 

керівники 

секцій 

13. 

Проведення шкільного етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН 

грудень 
голова ради 

НТУ 

14. 
Участь в зимовій сесії 

Дніпропетровського відділення МАН 
грудень 

наукові 

керівники 

15. 

Участь у I етапі Всеукраїнського 

конкурсу науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН  

Січень 
голова ради 

НТУ 

16. 

Участь у II етапі Всеукраїнського 

конкурсу науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН (за 

результатами першого туру)  

 

Лютий 

голова ради 

НТУ 

наукові 

керівники 

17. 

Участь членів НТУ у предметних 

олімпіадах: районних, міських, 

обласних, всеукраїнських 
за графіком 

голова ради 

НТУ 

вчителі-

предметники 

18. 

Участь у шкільних, міських, 

обласних, всеукраїнських, 

міжнародних науково-освітніх 

заходах 

 

протягом 

року 

керівники 

секцій 

19. 

Проведення круглих столів, 

учнівських науково-практичних 

конференцій, науково-дослідницьких 

експедицій, квестів, польових зборів, 

літніх профільних шкіл тощо 

протягом 

року 

керівники 

секцій 

20. 

Підведення підсумків роботи НТУ 

за навчальний рік 

 

травень 
заступник 

директора 

21. 

Нагородження переможців і 

призерів Всеукраїнських 

предметних олімпіад, конкурсу-

захисту науково-дослідницьких 

робіт 

 

травень 

заступник 

директора, 

голова НТУ 
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Додаток Б 

Інформація про ресурсні кімнати й медіатеку м. Марганець [45] 

 

№ 

з/п 

Назва закладу Найменування заходу Витрачено 

коштів, грн. 

1 Марганецька 

спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів № 2 з 

поглибленим 

вивченням англійської 

мови  

м. Марганець,  

вул. Садова, 18 

У 2019 р. – створено ресурсну кімнату 

(закуплено комплект мультимедійного 

обладнання, комплект меблів, ноутбук, 

комплект кухонних меблів, акустична 

система, електрочайник, мікрохвильова 

піч, Wi-Fi роутер, мольберт, килимок-

пазл, м’яч футбольний) 

87256,10 грн. 

2  

 

 

Марганецька 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 3  

м. Марганець,  

вул. Лермонтова, 2 

У 2017 р. – улаштовано кімнату 

психологічного розвантаження 

(медіатеку) ремонтні роботи, закуплено 

ноутбуки – 3 шт., комплект меблів, БФП-

лазерний – 1 шт., Wi-Fi роутер – 1 шт., 

римські штори в кількості 4 шт. 

374090,80 грн., 

з них ремонті 

роботи – 

299104,80 грн., 

придбання 

обладнання - 

74986,00 грн. 

У 2018 р. - створено ресурсну кімнату, 

закуплено: кухня – 1 шт., телевізор – 

1 шт., ноутбуки – 2 шт., комплект меблів, 

рулонна штора – 3 шт., м’ячі 

гімнастичні – 3 шт., набір посуду, 

багатофункціональний пристрій – 1 шт., 

миша – 2 шт., килимок – 2 шт., 

навушники – 2 шт., роутер – 1 шт., 

мікрохвильова піч – 1 шт., індукційна 

плита – 1 шт., електрочайник – 1 шт. 

549968,05 грн., 

з них ремонтні 

роботи – 

403056,95 грн., 

придбання 

обладнання –

146911,10 грн. 

3 Марганецька 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №7 

м. Марганець, 

вул. Долгова, 1   

 

У 2019 р. – створено ресурсну кімнату 

(закуплено комплект мультимедійного 

обладнання, комплект меблів, ноутбук, 

комплект кухонних меблів, акустична 

система, електрочайник, мікрохвильова 

піч, Wi-Fi роутер, мольберт, килимок-

пазл, м’яч футбольний, 3 ноутбуки, 

1 багатофункціональний пристрій,  

меблі) 

85689,10 грн. 

4 Марганецька 

спеціалізована 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 9 з 

поглибленим 

вивченням окремих 

предметів  

м. Марганець, 

Ювілейний квартал, 16 

У 2019 р. – створено ресурсну кімнату 

(закуплено комплект мультимедійного 

обладнання, комплект меблів, ноутбук, 

комплект кухонних меблів, акустична 

система, електрочайник, мікрохвильова 

піч, Wi-Fi роутер, мольберт, килимок-

пазл, м’яч футбольний) 

85689,10 грн. 

5 Навчально-виховний 

комплекс «Ліцей – 

У 2019 р. – створено ресурсну кімнату 

(закуплено комплект мультимедійного 
87256,10 грн. 
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спеціалізована 

загальноосвітня школа             

І-ІІІ ступенів № 10»  

м. Марганець,  

вул. Бульварна, буд. 5 

обладнання, комплект меблів, ноутбук, 

комплект кухонних меблів, акустична 

система, електрочайник, мікрохвильова 

піч, Wi-Fi роутер, мольберт, килимок-

пазл, м’яч футбольний) 

6 Марганецька 

спеціалізована 

природничо-

математична школа І-

ІІІ ступенів № 11 

м. Марганець, 

вул. Соборна, 14   

У 2019 р. – створено ресурсну кімнату 

(закуплено комплект мультимедійного 

обладнання, комплект меблів, ноутбук, 

комплект кухонних меблів, акустична 

система, електрочайник, мікрохвильова 

піч, Wi-Fi роутер, мольберт, килимок-

пазл, м’яч футбольний) 

87256,10 грн. 

7 Марганецька 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 12  

м. Марганець,  

вул. Єдності, 65–а 

У 2020 р. – проведено тендерні закупівлі 

та укладено договори на закупівлю 

обладнання на суму 79777,00 грн. 

(планується закупити комплект кухонних 

меблів, комплект меблів, комплект 

мультимедійного обладнання, додаткове 

обладнання (навчальна література) 
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Додаток В 

Структура учнівського самоврядування навчально-виховного 

комплексу «Ліцей – спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 10» м. Марганець [98] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учнівська конференція 

Загальношкільна рада на чолі з головою дитячої організації «КОЛОС» 
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Додаток Г 

Листівка, що висвітлює історію й сьогодення м. Марганець, виконана 

ученицями 9-А класу НВК «Ліцей № 10» Т. І А. Хмельковськими 
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Додаток Д 

Заходи в межах міського марафону «Я – ми – родина – Україна» 

(м. Марганець) [60] 

 
№ 

п/

п 

Назва нормативно-законодавчого 

документу ЗАХОДИ 

 Відповідальний 

за виконання 

ВЕРЕСЕНЬ 2019 р. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ НАПРЯМ 

1.  Закон України «Про позашкільну 

освіту»; 

 Державна цільова соціальна 

програма розвитку позашкільної 

освіти  

 проведення  «Днів  

відкритих дверей» в 

позашкільних закладах: 

Центр-комплекс 

позашкільної роботи, 

Центр науково-технічної 

творчості, Еколого-

натуралістичний центр, 

палац культури (згідно з 

графіками); 

 конкурс «Обдаровані 

діти – надія Марганця» в 

межах обласного 

«Обдаровані діти – надія 

України» (протягом року)  

 Керівники  

закладів освіти 

2.  Закон України  «Про молодіжні 

та дитячі громадські організації» 

 засідання палати дітей 

КР МДО (міська 

дитяча організація); 

 загальноміський  зліт 

МДО ДІМ «Хочемо 

розповісти усім…» 

Керівники 

закладів освіти від 

КР Малишко Є.Г., 

голова МДО ДІМ 

ГРОМАДЯНСЬКИЙ, ПАТРІОТИЧНИЙ НАПРЯМ 

3.  Закон України «Про освіту»; 

 Стратегія національно-

патріотичного виховання, Указ   

Президента України від 18.05.2019 

№ 286/2019; 

 Концепція національно-

патріотичного виховання молоді; 

   Програма патріотичного 

виховання учнівської та 

студентської молоді в навчальних 

закладах України; 

 Указ Президента України від 

23.08.2014р № 987/2004 та із  

змінами, внесеними згідно з 

Указом Президента від 10.10.2015 

N 576/2015 «Про День Державного 

Прапора України» 

 виховні години до 

відзначення Дня 

Конституції України, Дня 

Державного Прапора 

України та Дня 

незалежності України, до   

Дня партизанської слави: 

  проведення єдиного 

уроку з запрошенням 

партизанів та підпільників 

– учасників Другої 

світової війни; 

- упорядкування територій 

могил, пам’ятників, 

поховань партизанів, 

підпільників в межах 

міської трудової акції 

 Керівники 

закладів освіти 

 

 

   

 

 

 

 

Керівники 

закладів освіти, 

від КР 

 Малишко Є.Г. 
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 «Нашу турботу пам’ятним 

місцям рідного міста»; 

 участь в соціальній акції 

волонтерських  загонів по 

наданню допомоги 

партизанам, підпільникам; 

 акції «Подвір’я 

ветерана»,    «Ветеран 

живе поруч»,  «Ветеран у 

моєму домі», «Дякуємо за 

життя»,  «Дзвінок 

ветерану», «Пам’ять»,  

«Обеліск», «Учитель не 

може бути самотнім» 

 Лекції, тематичні уроки, 

інформаційні та історичні 

години, учнівські 

конференції, експозиції 

(згідно заходів закладів 

освіти) присвячені: 

- 1 вересня –   день 

початку Другої світової 

війни; 

- 8 вересня – 

Міжнародний день 

грамотності;   

- 11 вересня – 

Міжнародний день пам’яті 

жертв фашизму 

(відзначається з 1962 р. як 

день жалоби); 

- 21 вересня Всесвітній 

день миру (відзначається з 

1984 р.); 

- 22 вересня – День 

партизанської слави 

 

 

 

 

Керівники 

закладів освіти 

ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИЙ НАПРЯМ 

4.  Закон України «Про позашкільну 

освіту»; 

 Наказ МОН України від 

14.06.2010р. № 561 «Про участь 

учнівської та студентської молоді у 

Всеукраїнській експедиції «Моя 

батьківщина – Україна» 

 До Всесвітнього Дня 

туризму (заходи згідно зі 

шкільними планами) 

  походи та екскурсії 

ріднокраєм; 

 краєзнавчі походи   (до Дня 

партизанської слави) 

 І (міський) етап 

Всеукраїнської експедиції 

учнівської та студентської 

молоді «Моя 

Батьківщина – Україна»    

Керівники 

закладів освіти, 

від КР 

Василенко С.М. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ 

5.  Закон України «Про позашкільну 

освіту»; 

ІІІ підсумковий етап  

конкурсу  «Школа - мій 

Керівники 

закладів освіти,    
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  Державна цільова соціальна 

програма розвитку позашкільної 

освіти  

рідний дім» в номінації 

«Парад квітів біля школи» 

від КР 

Четверикова О.М. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ НАПРЯМ 

6.  Закон України «Про фізичну 

культуру і спорт»; 

 Цільова комплексна програма 

розвитку фізкультури і спорту 

м. Марганець на 2017-2021 роки 

 

 заходи до Дня фізичної 

культури та спорту 

 

Керівники 

закладів освіти,      

відповідальні 

вчителі фізичної 

культури 

ЖОВТЕНЬ 2019 Р. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ НАПРЯМ 

1. Закони України : 

 Закон України «Про освіту»; 

 Закон України «Про позашкільну 

освіту»; 

 Указ Президента України 

№ 927/2010 «Про заходи щодо 

розвитку системи виявлення та 

підтримки обдарованих і 

талановитих дітей та молоді» 

 робота наукових 

осередків закладів 

загальної середньої освіти 

та ПНЗ 

Дніпропетровського 

відділення МАН (для 

учнів 8-11 класів); 

 школа активу: курінні 

отамани дитячих 

організацій та їхні 

заступники; 

 засідання палати дітей 

КР МДО ДІМ 

Керівники 

закладів освіти від 

КР: 

зав. КУ «МММК» 

 

Керівники 

закладів освіти від 

КР  

Малишко Є.Г., 

голова МДО ДІМ 

ГРОМАДЯНСЬКИЙ, ПАТРІОТИЧНИЙ НАПРЯМ 

2.    Концепція національно-

патріотичного виховання молоді; 

 Закон України «Про молодіжні та 

дитячі громадські організації» 

 Програма розвитку Українського 

козацтва в Дніпропетровській 

області на 2017-2021 роки» (зі 

змінами та доповненнями до 

2021 р.)   

 шкільний старт гри для 

молодших школярів 

«Подорож  в країну Рід» 

(згідно зі шкільними 

графіками) 

 Педагоги-

організатори 

закладів освіти,   

від КР Малишко 

Є.Г. , голова МДО 

ДІМ 

3.  відкриття ХХХ міської 

патріотично-спортивної  

гри «Козацькими 

стежками», розважально-

пізнавальна гра “Козацькі 

розваги”, фестиваль  

козацької пісні – 

постановочного 

музичного дійства (учні 

5 кл., переможці шкільних 

змагань)  

Керівники 

закладів освіти, 

від КР  

Малишко Є.Г., 

голова МДО ДІМ 

4.   Концепція національно-

патріотичного виховання молоді; 

 Закон України «Про освіту»; 

   Програма патріотичного 

виховання учнівської та 

студентської молоді в навчальних 

закладах України  

 

 до  Дня визволення 

України та Міжнародного 

Дня людей похилого віку: 

-  акції «Ветеран живе 

поруч», «Ветеран у твоєму 

домі» «Дякуємо за життя»,  

«Дзвінок ветерану», 

«Пам’ять»,  «Подвір’я 

від КР 

Малишко Є.Г.,   

Керівники 

закладів освіти 
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 ветерана»,      «Обеліск»,  

«Учитель не може бути 

самотнім»,  завершення 

проєкту «Голос ветерана»; 

- уроки мужності, 

зустрічі з ветеранами 

війни та партизанами 

міста (згідно зі шкільними 

графіками); 

- упорядкування територій 

могил, пам’ятників, 

поховань партизанів, 

підпільників; 

- участь в соціальній акції 

волонтерських  загонів по 

наданню допомоги 

ветеранам; 

- лекції, тематичні уроки, 

інформаційні та історичні 

години, учнівські 

конференції,  (згідно із 

заходами закладів освіти, 

присвяченими пам’ятним 

датам 

 

 

 

 

 Керівники 

закладів освіти 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ 

5.  Закон України «Про позашкільну 

освіту»; 

 Указ Президента України 

№ 927/2010 «Про заходи щодо 

розвитку системи виявлення та 

підтримки обдарованих і 

талановитих дітей та молоді» 

 Доручення голови ОДА від 

07.02.2012р. № 07-19/0/35-12 «Про 

заходи щодо розвитку 

інтелектуального руху в 

Дніпропетровській області» 

  участь слухачів ДВ МАН 

в осінній сесії 

 

 

 

 

від КР 

зав. методичним 

кабінетом, 

керівники 

закладів освіти 

ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИЙ НАПРЯМ 

6.  Закон України «Про 

позашкільну освіту»;  

   Наказ МОН України від 

14.06.2010р. № 561 «Про участь 

учнівської та студентської молоді у 

Всеукраїнській експедиції «Моя 

Батьківщина – Україна» 

  обласний  етап 

Всеукраїнської експедиції 

учнівської та студентської 

молоді «Моя Батьківщина – 

Україна»; 

 навчально – тематичні 

екскурсії для школярів міста 

Керівники 

закладів освіти, 

 від КР 

Василенко С.М. 

 

 

 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ 

7.  Закон України «Про позашкільну 

освіту»; 

 Державна цільова соціальна 

програма розвитку позашкільної 

освіти 

 конкурс  на кращого 

юного майстра народних 

ремесел 

 

Керівники 

закладів освіти від 

КР 

Четверикова О.М. 
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ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ 

8.   Закон України «Про позашкільну 

освіту»; 

 Державна цільова соціальна 

програма розвитку позашкільної 

освіти 

 конкурс винахідників та 

раціоналізаторів 

 

Керівники 

закладів освіти  

від КР  

  Морозова М.О. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ НАПРЯМ 

9. Цільова комплексна програма 

розвитку фізкультури і спорту 

м. Марганець на 2017-2021 роки 

 

 за спортивним 

календарем змагань  

Керівники 

закладів освіти,  

від КР 

Малишко Є.Г. 

Відповідальні 

вчителі фізичної 

культури 

ЛИСТОПАД 2019 Р. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ НАПРЯМ 

1. 

  

 

 

 

 Закон України «Про молодіжні та 

дитячі громадські організації» 

 

 

 

 

 проведення 

«Веселкового тижня» в 

дитячих організаціях шкіл 

міста до Дня народження 

МДО ДІМ  (згідно зі 

шкільними планами); 

 зустріч палати дітей 

МДО ДІМ з керівниками 

міста, депутатами; 

 школа активу: голови 

дитячих організацій та їх 

заступники; 

 засідання палати дітей 

КР МДО ДІМ 

Керівники 

закладів освіти,  

 від КР 

Малишко Є.Г. 

ГРОМАДЯНСЬКИЙ, ПАТРІОТИЧНИЙ НАПРЯМ 

2.  Конвенція «Про права дитини»; 

 Відповідні Укази Президента 

України; 

 Концепція національно-

патріотичного виховання молоді 

 

 

 

 акції «Діти заради 

дітей», «Діти – дітям» (у 

межах програми «Повір у 

себе»); 

 лекції, тематичні уроки, 

інформаційні та історичні 

години, учнівські 

конференції, (згідно із 

заходами закладів освіти) 

присвяченими: 

– Дню національної згоди; 

-  10 листопада –  

Всесвітній день молоді; 

-   20 листопада – 

Всесвітній день дитини 

(20.11.1959 р. Генеральна 

Асамблея ООН схвалила 

Декларацію прав дитини); 

- 26 листопада – День 

пам’яті жертв голодоморів; 

 Керівники 

закладів освіти,   

від КР 

Малишко Є.Г. 

Керівники 

закладів освіти 
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- 26 листопада – 

Всесвітній день інформації 

3.  Закон України «Про мови»; 

  Державна програма розвитку і 

функціонування української мови 

 день української 

писемності (за планами 

закладів освіти) 

 

Керівники 

закладів освіти, 

 від КР  

координатор 

роботи МММО 

вчителів 

української мови   

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ 

4.  Закон України «Про позашкільну 

освіту»; 

 Концепція національно-

патріотичного виховання молоді; 

 Указ Президента України від 

24.04.2000р. № 612/2000 «Про 

додаткові заходи щодо державної 

підтримки обдарованої молоді»; 

 Державна цільова соціальна 

програма розвитку позашкільної 

освіти  

 участь слухачів ДВ 

МАН в осінній сесії 

від КР 

зав. методичним 

кабінетом, 

керівники 

закладів освіти 

 

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМ 

5.  Закон України «Про позашкільну 

освіту»;  

 Концепція національно-

патріотичного виховання молоді; 

  Указ Президента України 

№ 927/2010 «Про заходи щодо 

розвитку системи виявлення та 

підтримки обдарованих і 

талановитих дітей та молоді»; 

 Державна цільова соціальна   

програма розвитку позашкільної 

освіти  

 шкільний етап 

Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати 

мої» (номінація «Художня 

література», «Історія 

державотворення») 

 

Керівники 

закладів освіти, 

  від КР  

Малишко Є.Г.,  

координатор 

роботи МММО 

вчителів 

української мови   

. 

 

 

ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИЙ НАПРЯМ 

6.  Закон України «Про позашкільну 

освіту»;  

 Наказ МОН України від 14.06.10р.  

№ 561 «Про участь учнівської та 

студентської молоді у 

Всеукраїнській експедиції «Моя 

Батьківщина – Україна» 

 шкільні етапи 

Всеукраїнських 

експедицій учнівської та 

студентської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна»,  

«Мій рідний край» (за 

планами закладів освіти); 

 навчально-тематичні та 

профорієнтаційні  

екскурсії для школярів   

Керівники 

закладів освіти 

  

 

 

 

ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ 

7.  Закон України «Про позашкільну 

освіту»; 

 Державна цільова соціальна 

програма розвитку позашкільної 

освіти 

 конкурс  інформаційних 

технологій «Комп’ютерна 

перлинка» 

 

  Керівники 

закладів освіти,  

від  КР   

Морозова М.О. 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ НАПРЯМ 

8. Цільова комплексна програма 

розвитку фізкультури і спорту 

м. Марганець на 2017-2021 роки 

За спортивним календарем 

змагань 

Відповідальні 

вчителі фізичної 

культури. 

9. Програма Міністерства освіти і 

науки України, ЮНЕЙДС  

«Сприяння просвітницькій роботі 

«Рівний-рівному» серед молоді 

України щодо здорового способу 

життя», «Школа проти Сніду», 

«Діалог», «Фізичне виховання – 

здоров’я нації» 

- початок акції по 

формуванню здорового 

способу життя  «Спасибі – 

ні»; 

- конкурс малюнку; 

- конкурс плакатів; 

- конкурс реклам, листівок, 

комп’ютерних заставок,  

що пропагують здоровий 

спосіб життя 

Керівники 

закладів освіти, 

від КР  

Малишко Є.Г. 

10

. 

Закон України  «Про дорожній 

рух»; профілактика дитячого 

травматизму 

конкурс малюнків для  

учнів 5-6 класів 

від КР 

Василенко С.М, 

керівники 

закладів освіти 

ГРУДЕНЬ 2019 Р. 

ГРОМАДЯНСЬКИЙ, ПАТРІОТИЧНИЙ НАПРЯМ 

1. 

  

 Закон України «Про молодіжні та 

дитячі громадські організації»; 

 Указ Президента України від 

20.12.2007 № 1228/2007 «Про 

додаткові невідкладні заходи щодо 

створення сприятливих умов для 

життєдіяльності осіб з обмеженими 

фізичними можливостями»; 

  Концепція національно-

патріотичного виховання молоді; 

 Програма розвитку Українського 

козацтва в Дніпропетровській 

області на 2017-2021 роки» (зі 

змінами та доповненнями до 

2021 р.)    

 фестиваль для дітей з 

особливими потребами 

«Повір у себе»; 

 гра «Подорож на 

козацьку Січ» (переможці 

шкільних змагань); 

 зустріч активу з 

депутатами міської ради; 

 участь активу у святі до 

Дня самоврядування; 

 лекції, тематичні уроки, 

інформаційні та історичні 

години, учнівські 

конференції, (згідно з 

заходами закладів освіти) 

присвячені: 

-  подіям Української 

революції 1917 –

 1921 років та вшанування 

пам’яті її учасників; 

- 1 грудня – Всесвітній 

день боротьби зі СНІДом;   

- 3 грудня – Міжнародний 

день інвалідів;   

- 6 грудня – День 

Збройних Сил України; 

- 10 грудня – День прав 

людини; 

- 14 грудня – День 

вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС.   

Керівники 

закладів освіти, 

від КР    

Малишко Є.Г., 

голова МДО ДІМ 

 

 

Керівники  

закладів освіти 
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ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМ 

2. 

  

  

  

 Закон України «Про позашкільну 

освіту»; 

 Національна програма  виховання 

дітей та учнівської молоді в 

Україні; 

  Указ Президента України 

№ 927/2010 «Про заходи щодо 

розвитку системи виявлення та 

підтримки обдарованих і 

талановитих дітей та молоді»; 

  Положення про щорічний 

конкурс   «Обдаровані діти – надія 

Марганця»  в межах обласного 

«Обдаровані діти – надія України»; 

 Державна цільова соціальна 

програма розвитку позашкільної 

освіти  

   перший етап (шкільний 

) літературно-мистецького 

конкурсу «Собори наших 

душ» в номінаціях: 

«Художня література» 

(поезія, проза); «Музичне 

мистецтво» (академічна, 

популярна музика); 

«Образотворче мистецтво» 

(живопис, графіка); 

  міський етап 

Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати 

мої» (номінація «Художня 

література», «Історія 

державотворення»); 

 новорічні вистави  з 

масовими іграми та 

розвагами   (для  дітей та 

жителів міста)  

 

Керівники 

навчальних 

закладів, 

від Малишко Є.Г. 

 

 

 

 

 

від КР зав. КУ 

«МММК» 

 

 

 

 

від КР  

Василенко С.М. 

 

ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИЙ НАПРЯМ 

3.  Закон України «Про позашкільну 

освіту»; 

 Наказ МОН України від 

14.06.10 р. № 561 «Про участь 

учнівської та студентської молоді у 

Всеукраїнській експедиції «Моя 

Батьківщина –Україна» 

 шкільні етапи 

Всеукраїнських 

експедицій учнівської та 

студентської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна»,  

«Історія міст і сіл 

України» (за планами 

закладів освіти); 

навчально-тематичні, 

культурно – розважальні 

екскурсії для учнів міста 

(за поданими заявками); 

Керівники 

закладів освіти, 

від КР 

Василенко С.М. 

 

  

ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ 

4.  Закон України «Про позашкільну 

освіту»;  

  Державна цільова соціальна 

програма розвитку позашкільної 

освіти  

  акція «Зимуючі птахи» 

(на рівні шкіл), в межах 

Всеукраїнської акції 

«Птахи нашого саду»  

Керівники закладів 

освіти, від КР  

Четверикова О.М. 

ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ 

5.  Закон України «Про позашкільну 

освіту»; 

 Державна цільова соціальна 

програма розвитку позашкільної 

освіти 

 виставки креативних 

новорічних ялинок, 

зимових букетів під гаслом 

«Збережи ялинку»  (за 

графіками закладів освіти) 

Керівники закладів 

освіти, 

від КР 

  Четверикова 

О.М. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ НАПРЯМ 

6. Цільова комплексна програма 

розвитку фізкультури і спорту 

м. Марганець на 2017-2021 роки 

За спортивним календарем 

змагань 

Відповідальні 

вчителі фізичної 

культури 
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СІЧЕНЬ 2020 Р. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ НАПРЯМ 

1.  Закон України «Про молодіжні та 

дитячі громадські організації» 

 ПРЕС-МАЙДАН МДО 

ДІМ збирає юних 

журналістів 

  відповідальний 

від КР 

Малишко Є.Г., 

голова МДО ДІМ 

ГРОМАДЯНСЬКИЙ, ПАТРІОТИЧНИЙ НАПРЯМ 

2.  Закони України «Про освіту»; 

   відповідні Указ Президента 

України; 

 Концепція національно-

патріотичного виховання молоді 

 лекції, тематичні уроки, 

інформаційні та історичні 

години, учнівські 

конференції (згідно із 

заходами закладів освіти) 

присвяченими: 

 Дню Соборності 

України; 

 вшануванню подвигу 

українських юнаків у бою 

під Крутами   

Керівники 

закладів освіти,    

від КР 

Малишко Є.Г. 

 

   

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ 

3.  Закон України «Про позашкільну 

освіту»; 

 Указ Президента України 

№ 927/2010 «Про заходи щодо 

розвитку системи виявлення та 

підтримки обдарованих і 

талановитих дітей та молоді»; 

 Положення про щорічний конкурс   

«Обдаровані діти – надія 

Марганця»  в межах обласного 

«Обдаровані діти – надія України»; 

 Державна цільова соціальна програма 

розвитку позашкільної освіти 

 перший (міський) етап 

конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких 

робіт МАН; 

 участь слухачів ДВ 

МАН у зимовій сесії; 

 участь у ІІ (обласному) 

етапі конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких 

робіт МАН 

 

від КР 

зав. КУ 

«МММК»., 

керівники 

закладів освіти  

  

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМ 

4. 

  
 Закон України «Про позашкільну 

освіту»; 

 Концепція національно-

патріотичного виховання молоді 

  Указ Президента України 

№ 927/2010 «Про заходи щодо 

розвитку системи виявлення та 

підтримки обдарованих і 

талановитих дітей та молоді» 

  Положення про щорічний 

конкурс   «Обдаровані діти – надія 

Марганця»  в межах обласного 

«Обдаровані діти – надія України»    

 Державна цільова соціальна програма 

розвитку позашкільної освіти 

 новорічні вистави і 

розважальні програми для 

дітей і жителів міста;   

 міський етап 

літературно-мистецького 

конкурсу «Собори наших 

душ» в номінаціях:  

«Художня література» 

(поезія, проза); «Музичне 

мистецтво» (академічна, 

популярна музика); 

«Образотворче 

мистецтво» (живопис, 

графіка) 

від КР  

 Василенко С.М. 

 

 

 

Керівники 

закладів освіти, 

    від КР  

Малишко Є.Г. 

 

ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИЙ НАПРЯМ 

5.  Закон України «Про позашкільну 

освіту» 

 шкільний етап  

Всеукраїнської експедицій 

 Керівники 

закладів освіти, 
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 Наказ МОН України від 14.06.10р. 

№ 561 «Про участь учнівської та 

студентської молоді у 

Всеукраїнській експедиції«Моя 

Батьківщина – Україна» 

учнівської та студентської 

молоді «Моя Батьківщина – 

Україна» (за планами 

закладів освіти); 

 міський етап  Всеукраїнської 

експедиції «Історія міст і сіл 
України»;   

 навчально–тематичні та 

культурно-розважальні 

екскурсії для дітей (за 

поданими заявками) 

 від КР  

Василенко С.М. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ 

6.  Закон України «Про позашкільну 

освіту»; 

 Державна цільова соціальна програма 

розвитку позашкільної освіти 

 конкурс юних 

дослідників природи 

«Зоряна година» (до 12 

років)   

Керівники 

закладів освіти, 

від КР 

Четверикова О.М. 

ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ 

7.  Закон України «Про позашкільну 

освіту»;    

 Державна цільова соціальна програма 

розвитку позашкільної освіти 

  конкурс комп’ютерної 

графіки та анімації 

 

Керівники  

закладів освіти, 

від КР  

Морозова М.О. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ НАПРЯМ 

8. Цільова комплексна програма 

розвитку фізкультури і спорту 

м. Марганець на 2017-2021 роки 

 за спортивним 

календарем змагань 

Відповідальні 

вчителі фізичної 

культури.. 

9. Закон України «Про пожежну 

безпеку»; профілактика дитячого 

травматизму 

 конкурс малюнків для 

учнів 7-8 класів                                                                 

«Молодь за безпеку руху»   

Керівники 

закладів освіти, 

від КР 

Василенко С.М.  

ЛЮТИЙ 2020 Р. 

ГРОМАДЯНСЬКИЙ, ПАТРІОТИЧНИЙ НАПРЯМ 

1.  Закон України «Про молодіжні 

та дитячі громадські організації»; 

 Програма патріотичного 

виховання учнівської та 

студентської молоді в навчальних 

закладах України 

 зустріч членів палати 

дітей КР МДО ДІМ з 

підпільниками та 

ветеранами війни до Дня 

визволення міста; 

 зустріч активу МДО 

ДІМ з ветеранами, що 

воювали на території 

інших держав 

Керівники 

закладів освіти,  

 від КР  

Малишко Є.Г. 

2.  Закон України «Про освіту»; 

 Програма патріотичного 

виховання учнівської та 

студентської молоді в навчальних 

закладах України; 

 Концепція національно-

патріотичного виховання молоді 

До  Дня визволення 

рідного міста: 

  акції «Дякуємо за 

життя»,  «Дзвінок 

ветерану», «Пам’ять»,  

«Подвір’я ветерана»,    

«Ветеран живе поруч»; 

 Тематичні класні 

години з запрошенням 

ветеранів – визволителів 

міста; 

 лекції, тематичні уроки, 

Керівники 

закладів освіти, 

  від КР    

Малишко Є.Г. 
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інформаційні та історичні 

години, учнівські 

конференції, (згідно з  

заходами закладів освіти) 

присвячені 31-й річниці 

виведення військ з 

Афганістану 

3.  Закон України «Про молодіжні 

та дитячі громадські організації»; 

 Концепція національно-

патріотичного виховання молоді; 

 Програма розвитку Українського 

козацтва в Дніпропетровській області 

на 2017-2021 роки» (зі змінами та 

доповненнями до 2021 року); 

  Міська патріотично-спортивна 

програма «Козацькими стежками» 

 міська вікторина 

«Давно се діялось, 

колись», присвячена 

визволенню м. Марганець 

(переможці шкільних 

змагань) 

 

Керівники 

закладів освіти,  

від КР  

Малишко Є.Г.,  

голова МДО ДІМ 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ 

4.  Указ Президента України 

№ 927/2010 «Про заходи щодо 

розвитку системи виявлення та 

підтримки обдарованих і 

талановитих дітей та молоді»; 

 Положення про щорічний конкурс   

«Обдаровані діти – надія 

Марганця»  в межах обласного 

«Обдаровані діти – надія України»; 

 Державна цільова соціальна 

програма розвитку позашкільної освіти 

 участь в обласному 

конкурсі – захисті 

науково-дослідницьких 

робіт слухачів ДВ МАНН 

Керівники 

навчальних 

закладів, 

 від КР:  

 зав. КУ 

«МММК»., 

Четверикова О.М., 

 Морозова М.О.  

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМ 

5.  Закон України «Про позашкільну 

освіту»; 

 Концепція національно-

патріотичного виховання молоді; 

 Програма патріотичного 

виховання учнівської та 

студентської молоді в навчальних 

закладах України; 

  Указ Президента України 

№ 927/2010 «Про заходи щодо 

розвитку системи виявлення та 

підтримки обдарованих і 

талановитих дітей та молоді» 

  концертна програма до 

дня визволення рідного 

міста; 

 концертна програма, 

виставка малюнків до 

Дня вшанування 

учасників бойових дій на 

території інших держав   

   

 

 Керівники 

закладів освіти, 

 від КР  

Василенко С.М.  

   

 

 

 

 

   

ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИЙ НАПРЯМ 

6.  Закон України «Про позашкільну 

освіту»;  

 Концепція національно-

патріотичного виховання молоді 

 Наказ МОН України від 

14.06.2010р. № 561 «Про участь 

учнівської та студентської молоді у 

 шкільні етапи 

Всеукраїнських 

експедицій учнівської та 

студентської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна»,  

«Історія міст і сіл 

України» (за планами 

Керівники 

закладів освіти, 

від КР Василенко 

С.М. 
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Всеукраїнській експедиції «Моя 

Батьківщина – Україна» 

закладів освіти); 

   навчально-тематичні 

екскурсії для учнів міста 

(за поданими заявками); 

 навчально-тематичні 

екскурсії, присвячені 

визволенню м. Марганець 

від фашистських 

загарбників 

ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ 

7.  Закон України «Про позашкільну 

освіту»; 

 Державна цільова соціальна 

програма розвитку позашкільної 

освіти 

  

 фестиваль дитячої 

екологічної творчості    

 

Керівники 

закладів освіти, 

від КР 

Четверикова О.М. 

ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ 

8.  Закон України «Про позашкільну 

освіту»;    

 Державна цільова соціальна 

програма розвитку позашкільної 

освіти 

 Конкурс комп’ютерного 

макетування та верстання 

    

Керівники закладів 

освіти, 

 від КР  

Морозова М.О. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ НАПРЯМ 

9. Цільова комплексна програма 

розвитку фізкультури і спорту 

м. Марганець на 2017-2021 роки 

 За спортивним 

календарем змагань 

Відповідальні 

вчителі фізичної 

культури 
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Додаток Е 

Список опублікованих праць за темою дисертації 

 

Наукові праці, у яких опубліковані основні результати дослідження:  

1. Мистецтво жити в громаді: навч.-метод. посіб. з громадянської 

освіти та виховання учнівської молоді для вчителів та учнів середн. 

загальноосв. навч. закл. / укл.: Буров С., Жадько О., Педан-Слєпухіна О., 

Шашура Л., Дяків В. Львів : НВФ «Українські технології», 2005. 160 с. 

(Особистий внесок здобувача: розробка тематики і планів позакласних 

заходів із громадянського виховання для учнів старших класів). 

2. Жадько О. А. Особистісно-зорієнтована система громадянського 

виховання школярів. Висвітлення проблем етносоціалізації шкільної молоді в 

процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін : наук.-метод. посібн. 

Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2008. С. 4 – 15. 

3. Громадянська освіта у системі роботи класного керівника: метод. посіб. з 

громадянського виховання для 5-12 класів загальноосв. навч. закл., а також 

пропедевтичні заняття для початкової школи / П. В. Вербицька, О. А. Жадько, 

О. М. Войтенко, В. Г. Дяків, І. Гейко, Н. П. Герасим, Н. М. Голосова, І. Ігнатова, 

П. І. Кендзьор, О. Г. Козерог, І. А. Костюк, В. О. Мисан, О. Л. Педан-Слєпухіна, 

О. І. Пометун, С. П. Ракушняк, Т. О. Ремех, Е. В. Ситник; за ред. П. В. Вербицької. 

Львів : ЗУКЦ, 2009. 210 с. (Особистий внесок здобувача: укладання методичних 

рекомендацій для вчителів у розділі «Моє найближче оточення – моя громада»). 

4. Жадько О. А. Роль громадянської освіти як вимога сучасності. Теорія 

та методика навчання та виховання : зб. наук. праць. Харків : ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди, 2008. Вип. 22. С. 62 – 70. 

5. Жадько О. А. Взаємодія школи і органів місцевого самоврядування в 

процесі громадянського виховання учнівської молоді. Освіта Запорізького краю. 

2016. URL : https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf3/Gadko.pdf. 

6. Жадько О. А. Організація взаємодії закладів загальної середньої 

освіти й органів місцевого самоврядування в освіті та вихованні дітей. 
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Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2020. № 1(95). 

С. 62 – 72. 

7. Жадько О. А. Форми і методи взаємодії школи та органів місцевого 

самоврядування у процесі громадянського виховання школярів. 

Освітологічний дискурс. 2020. № 1(28). С. 31 – 43. 

8. Жадько О. А. Напрями взаємодії закладів загальної середньої освіти 

та органів місцевого самоврядування. Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. Запоріжжя : 

КПУ, 2020. Вип. 68. Т. 1. С. 64 – 68. 

9. Жадько О. А. Суть, функції та напрями діяльності органів місцевого 

самоврядування у сфері освіти. Актуальні питання гуманітарних наук : зб. наук. 

праць. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 27. Т. 2. С. 224 – 

230. 

10. Жадько О. А. Взаємодія органів місцевого самоврядування та закладів 

загальної середньої освіти: суть, напрями, форми і методи співробітництва. 

Хуманитарни Балкански Изследвания. 2020. Том 4. № 1(7). С. 51 – 54. 

11. Zhadko O. Cooperation of Institutions of General Secondary Education 

and Local Self-Government Bodies on Implementation of the Concept of the New 

Ukrainian School. Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in 

New Ukrainian School: monograph / Ed. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. 

Prague : OKTAN PRINT s.r.o., 2020. p. 503 – 513. 

Опубліковані праці апробаційного характеру:  

12. Жадько О. А. Громадянська освіта як пріоритетний напрямок 

виховання. Актуальні проблеми громадянської освіти: український та 

зарубіжний досвід: матер. І наук.-практ. конф. (Острог, 19 червня 2013 р.). 

Острог : ГО «Центр демократичного лідерства, Національний університет 

«Острозька академія», 2013. С. 16 – 20. 

13. Жадько О. А. В. Сухомлинський про формування громадянських 

якостей школярів. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського: матер. наук.-

практ. конф. (Харків, 27 вересня 2019 р.). Харків : ХНПУ імені 
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Г. С. Сковороди, 2019. С. 45 – 49. 

14. Жадько О. А. Роль громадськості у розвитку початкової освіти в 

Україні (початок XX ст.). Початкова освіта: історія, проблеми, 

перспективи: матер. II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (Ніжин, 

17 жовтня 2019 р. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. С. 76 – 77. 

15. Жадько О. А. Ґенеза ідеї місцевого самоврядування в Україні. 

Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних 

викликів: теорія і практика : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 

12 грудня 2019 р.). Харків : «Мітра», 2020. С. 20 – 23. 

16. Жадько О. А. Роль громадсько-активних шкіл у взаємодії закладів 

загальної середньої освіти та органів місцевого самоврядування. Педагогіка і 

психологія сьогодення: теорія і практика: зб. наук. робіт Міжнар. наук.-

практ. конф. (Одеса, 17-18 січня 2020 р.). Одеса: ГО «Південна фундація 

педагогіки», 2020. С. 72 – 75. 

 

Відомості про апробацію результатів дисертації. Основні результати й 

висновки роботи оприлюднювались на засіданнях кафедри педагогіки 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

(2011–2019 рр.); на науково-практичних конференціях різного рівня: 

міжнародних: «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та 

суспільствознавчих дисциплін» (Харків, 2009, 2010, 2011, 2014), «Особистість в 

єдиному освітньому просторі» (Запоріжжя, 2010), «Психолого-педагогічні 

проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і 

практика» (Харків, 2019), «Педагогіка і психологія сьогодення: теорія і практика» 

(Одеса, 2019), «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, 

перспективи. Діалог у розвитку наук та освіти» (Ужгород, 2020); усеукраїнських: 

«Формування соціокультурної компетенції сучасної молоді» (Запоріжжя, 2009), 

«Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» (Ніжин, 2019); регіональних: 

«Актуальні проблеми громадянської освіти: український та зарубіжний досвід» 

(Острог, 2013), «Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського» (Харків, 2019).  
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