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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Відділення загальної середньої освіти



Структурно-рівнева соціалізація        
особистості

Тип: виховна система 
загальноосвітньої школи.
Адреса: Ясенівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів Ставищенського району 
Київської області.
Рік створення: 1988.
Рік оприлюднення в пресі: 1988.
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Проектно-цільове управління 
навчальним закладом

Тип: технологія 
управління навчальним 
закладом.
Адреса: Ясенівська ЗОШ 
І-ІІ ступенів 
Ставищенського району 
Київської області.
Рік створення: 1992-
1995.
Рік оприлюднення в 
пресі: 1992.
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 шкільний округ,
 міжшкільний освітній округ,
 районний освітній округ, 
 міжрегіональний освітній округ,
та види:
 навчально-виховне співтовариство,
 навчально-виховне об'єднання,
 навчально-виховний комплекс.

Мережева педагогіка: освітні 
округи

Тип: технологія 
управління 
територіальними 
освітніми системами.
Адреса: відділ освіти 
Ставищенської РДА 
Київської області.
Рік створення: 1999.
Рік оприлюднення в 
пресі: 1999.

Введено поняття 
, , 

.
Розроблено

, до якої  уведено такі 
типи:
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Система нормативного 
забезпечення та основної ділової 
документації освітнього округу

 Договір про спільну освітню діяльність;

 Положення про освітній округ;

 Єдиний робочий навчальний план суб'єктів освітнього округу;

 Спільний перспективний план роботи суб'єктів освітнього 
округу;

 Спільний план роботи суб'єктів освітнього округу;

 Режим роботи суб'єктів освітнього округу;

 Розклад навчальних занять суб'єктів освітнього округу;

 Положення про районний методичний кабінет модульного типу;

 Положення про районну асоціацію дитячих організацій;

 Положення про районну очно-заочну різнопрофільну школу;

 Положення про центри довузівської підготовки;

 Індивідуальна соціально-педагогічна і психологічна картка учня.
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«Не окрема сільська школа має бути гарантом 
конституційного права сільської  дитини на якісну 
загальну середню освіту, а 

як збагачене освітнє 
середовище, між освітніми інституціями якого існує 
кооперація ресурсів та координація функціонування і 
розвитку, у якому учень має можливість розбудувати 
власну освітню траєкторію». 

Кооперація ресурсів передбачає 
приміщень, обладнання, бібліотечних 

фондів, транспортних засобів, людських ресурсів тощо.
Кооперація функціонування і розвитку передбачає 

планів роботи, розкладів, режимів, програм 
розвитку тощо.

Вірогідне знання: 3



Результати 
досліджень 

опубліковано в більш 
ніж 160 одноосібних 

працях



Участь у Всеукраїнському проекті НАПН 
України «Педагоги-новатори в Україні» 

(Сторінка 5. Освітні технології для сільської школи (2009 рік)



Портал Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського 

(розділ «Педагоги-новатори»)





Дякую за 
увагу!


