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вступ

Сучасна школа – це унікальний заклад, який має номер, власне ім’я, 
свою концепцію, свою філософію функціонування й розвитку, відповідні 
девіз і емблему, статут, схвалений всіма учасниками навчального про-
цесу – дітьми, педагогами, адміністрацією, обслуговуючим персоналом, 
батьками. Така школа відповідає вимогам нового суспільства і саме в 
такій школі можуть бути поєднані високі стандарти надання освітніх по-
слуг і особистісний підхід, де кожен учень є частинкою цієї школи, кож-
ній дитині надаються однакові можливості отримати освіту та розвива-
тись як творчій неповторній особистість. Тільки за таких умов школа 
буде успішною, а учні навчатимуться в ній з радістю і задоволенням, 
любитимуть свою школою та своїх вчителів, з задоволенням взаємоді-
ятимуть з однокласниками.

 Процес реформування системи освіти в Україні пройшов декілька 
етапів. В різні роки система шкільної освіти переживала нововведення. 
Значними змінами стали нові вимоги щодо оцінювання навчальних до-
сягнень та взаємодії в школі. Одні нововведення успішно прижились і 
впроваджені в навчальний процес, інші – не виправдали очікувань і не 
увійшли в навчальну практику (12 років навчання, семестрове навчан-
ня тощо). Незважаючи на таку кількість змін, відбувається продовжен-
ня реформування галузі всупереч базовим принципам, покладеним в 
основу Закону України «Про загальну середню освіту». 

Реформи, що проводяться в галузі середньої освіти в Україні в пер-
шу чергу впливають на педагогічну діяльність вчителя, змушують фор-
мувати і вибудовувати нову методику навчання та систему оцінювання 
знань, а також проходження додаткової системи підготовки. За двадцять 
років державності нашої країни ставлення до педагога з боку суспіль-
ства практично не змінилося: від учителя завжди вимагали самовіддачі 
і якісного виховання юного покоління. Сучасна ж середня освітня ланка 
стала ареною політичної та фінансової боротьби, результати якої не за-
вжди позитивно впливають на процес якісного надання знань у школі.

У 2006 році Міністерством освіти і науки України розпочато проект 
“Рівний доступ до якісної освіти”, яким передбачено реалізацію трьох 
компонентів: професійний розвиток педагогічних працівників, удоско-
налення навчального процесу та ефективність управління ресурсами. 
І на даний час проводиться оцінка соціального впливу проекту. Водно-
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час, рівний доступ – це лише один із компонентів права на освіту, яке, 
в силу свого соціального характеру, потребує соціально-правового за-
безпечення, котре може бути надане лише державою. 

Незважаючи на законодавче закріплення, практика застосування 
міжнародних та національних норм дотримання права на освіту не за-
вжди відповідає стандартам. Це підтвердив і Комітет ООН з економіч-
них, соціальних та культурних прав, який наприкінці 2007 року у своїх 
рекомендаціях звернув увагу, зокрема, на необхідність інтенсифікувати 
зусилля щодо адекватного фінансування освітньої системи, впровади-
ти спеціальні механізми, включаючи субсидування підручників та інших 
освітніх інструментів з метою ліквідації дискримінації дітей із вразли-
вих груп щодо отримання дошкільної, початкової та середньої шкіль-
ної освіти тощо. 

Однак, аналіз політики України з точки зору дотримання права на 
освіту не належить до числа заходів, які проводяться на постійній осно-
ві. Задумуючи цей проект, ми мали на мені виявити системні загрози 
для повноцінної реалізації права на освіту в Україні та сприяти впрова-
дженню ефективних механізмів його захисту, проаналізувавши дотри-
мання права на освіту в контексті реалізації його чотирьох основних 
принципів: наявності, доступності, прийнятності та адаптивності.

Ми віримо, що результати моніторингу будуть корисними для подаль-
шого покращення функціонування системи шкільної освіти в Україні.

Колектив виконавців проекту щиро дякує усім, хто долучився до ре-
алізації моніторингу і без кого це видання було б неможливим.

Дякуємо школярам та вчителям, які щиро відповідали на запитання, 
за доброзичливість і відвертість у спілкуванні.

Дякуємо за підтримку та сприяння в реалізації проекту працівникам 
Головного управління освіти у Львівській області, та працівникам ра-
йонних відділів освіти, котрі з розумінням поставились до нашої робо-
ти. 

Дякуємо директорам шкіл, на базі яких проводилось дослідження, 
за допомогу і конструктивну співпрацю. 

Дякуємо всім учасникам семінару та фокус-груп, які проходили в 
рамках проекту, за цікаві ідеї та готовність до співпраці.

До проведення моніторингу долучились:
1. Моніторингова група: Стефанія Тимків, Богдана Гурій, Тетя-

на Дмитришин, Наталка Дячук, Ірина Нікітіна, Ірина Польова, 
Михайло Шмігельський, Оксана Цмоць.

2. Експерти проекту: Наталка Костишин, Марія Ясеновська

3. Соціологи: Богдана Гурій, Стефанія Тимків
4. Юрист проекту Андрій Гнида
5. Керівник проекту Олена Грабовська

Особливу подяку за отримані знання висловлюємо експертам та 
тренерам Гельсінській фундації з прав людини (м. Варшава, Польща).

Ця публікація стала можливою завдяки проекту «Розвиток грома-
дянського суспільства», який впроваджується Програмою розвитку 
ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії 
протягом 2009-2012рр., за що також щиро дякуємо.
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рЕзЮмЕ

В період з листопада 2010 року по вересень 2011 року Регіональним 
благодійним фондом „Резонанс” (м. Львів) було проведено моніторинг 
дотримання права на освіту у Львівській області. Реалізація стала мож-
ливою завдяки проекту «Розвиток громадянського суспільства», який 
впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується 
Міністерством закордонних справ Данії протягом 2009-2012рр.

метою проекту було виявлення системних загроз для повноцін-
ної реалізації права на освіту у Львівській області та сприяння впро-
вадженню ефективних механізмів його захисту. Ми ставили перед 
собою завдання проаналізувати українське законодавство та локаль-
ні нормативно-правові акти на предмет їх відповідності міжнародним 
стандартам дотримання права на освіту, розробити рекомендації щодо 
вдосконалення національного законодавства та покращити практику 
застосування діючих нормативних актів у цій сфері, а також розроби-
ти рекомендації щодо усунення порушень права на освіту в Україні на 
системному рівні.

Проведення аналіз стану дотримання права на освіту проводив-
ся в контексті реалізації чотирьох основних принципів: наявності, до-
ступності, прийнятності та адаптивності. За результатами аналізу пра-
ва, експертного дослідження ситуації та на основі статистичних даних, 
отриманих під час моніторингу, стан дотримання права на освіту у 
Львівській області можна охарактеризувати наступним чином:

1. У 277 випадках кількість учнів у класі перевищує 30 осіб, причому 
у більшості випадків перевищення норми наповнюваності класів 
спостерігається у школах міст. У 1401 класі, переважно у школах 
сільської місцевості, у класах навчається менше 5 дітей. Особли-
во це стосується початкової школи. В цьому контексті актуальним 
може стати запровадження інтегрованих класів та програм навчан-
ня для учнів початкової школи різного віку.

2. Невизначеність щодо розміру фінансування, яке виділяється що-
року на окрему школу, та централізація коштів значно ускладнює 
процес стратегічного планування розвитку школи для директорів. 
Школи з великою кількістю учнів змушені обмежувати видатки на 
методичне забезпечення та проведення позаурочної навчальної 

роботи, оскільки більша частина коштів іде на ремонтні роботи та 
господарські витрати. Одним зі шляхів вирішення проблеми може 
стати запровадження механізму фінансування шкіл, виходячи з 
норми фінансування на одного учня, однакової для навчальних 
закладів одного типу, що дасть можливість школам прогнозувати 
фінансову перспективу на декілька років наперед. Необхідно та-
кож розділити фінансування на утримання приміщення і штату та 
безпосередніх навчально-виховних потреб дитини, залучати ди-
ректорів до планування державних видатків, виходячи з потреб 
кожної конкретної школи, надати школам більше фінансової са-
мостійності.

3. Законодавство України допускає розподіл відповідальності за 
матеріально-технічну базу шкіл та за безпечні та нешкідливі умо-
ви навчання і праці між органами місцевого самоврядування та ди-
ректорами шкіл. У цій ситуації директор, позбавлений можливості 
впливу на формування бюджету школи, але який відповідає за без-
пеку в школі, стає заручником органів місцевого самоврядування та 
їхньої готовності вкладати кошти в ремонт приміщень. 

4. Через недостатність фінансування адміністрація шкіл намагається 
вирішити проблеми через залучення батьківських коштів на різні 
потреби та у різних формах. Неписане правило, що школа повинна 
самостійно знайти додаткові кошти, означає, що держава погоджу-
ється на те, що енергія директорів повинна бути спрямована на по-
шук фінансування, а не на підвищення якості освіти.

Результати дослідження показують, що переважають прихова-
ні форми, коли збір грошей представлений як ініціатива батьків або 
навіть самих учнів. Залучення батьківських коштів потребує реаль-
ного обговорення через органи шкільного самоврядування, впрова-
дження непримусової, а добровільної процедури внесків та публіч-
ного звітування за витрачені кошти, причому основою має стати 
принцип добровільності та конфіденційності внесків, що має забез-
печити адміністрація, якщо вона виступає ініціатором (замовником) 
збору грошей, або інший суб’єкт, що ініціює збір коштів. Знову ж 
таки, тут має більш активну роль відігравати шкільне самовряду-
вання, яке поєднує дітей, батьків та вчителів.

Відсутність чітких процедур використання та звітування про 
такі кошти може негативно вплинути на громадську думку щодо 
правомірності подібних дій. Необхідно розробити прозорі процеду-
ри реалізації механізму залучення позабюджетних коштів на потре-
би школи, обмеживши участь у цьому процесі адміністрації та вчи-
телів, та запровадити відкрите звітування по їх витратах.
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5. технічний стан більшості оглянутих приміщень шкіл залишається 
на недостатньому рівні. Особливу стурбованість викликають туале-
ти на вулиці та проблеми з опаленням, враховуючи загальну темпе-
ратуру повітря взимку. Невідповідність приміщень шкіл санітарним 
нормам та нормам безпеки життєдіяльності свідчить не тільки про 
ризик для здоров’я учнів, а й не сприяє формуванню в них відчут-
тя власної людської гідності та не гарантує забезпечення реалізації 
права на приватність.

6. Незважаючи на спрямування зусиль на комп’ютеризацію осві-
ти, все ще залишаються школи із недостатнім рівнем забезпечен-
ня комп’ютерами та доступу до Інтернету. Таку можливість учням 
доволі часто мають надавати вчителі та забезпечувати адміністра-
ція школи. Однак, самі вчителі не надто поширюють практику ви-
користання комп’ютерів та інших технічних засобів під час уроків, 
а рівень використання інших, старих, видів наочності взагалі зна-
ходиться на вкрай низькому рівні. Причинами є як незабезпече-
ність матеріально-технічної бази, зокрема через брак коштів на її 
модернізацію та поповнення, так і недостатні навички вчителів у 
використанні комп’ютерної техніки під час уроків та імплементації її 
у навчальний процес. І хоча більшість вчителів вважають, що діти 
у школі можуть оволодіти комп’ютерами, якість таких навичок та їх 
практичне значення викликає сумніви.

Щодо більш традиційних навчальних матеріалів – літера-
тури, то дані моніторингу свідчать про недостатнє поповнення бі-
бліотечного фонду та несистемне наповнення літературою вчи-
тельських кабінетів – переважно зусиллями самих вчителів, що не 
гарантує повноцінного доступу до сучасної літератури, а виходить 
лише з міркувань та можливостей конкретного вчителя. Водночас 
слід зазначити, що поповнення книжкового фонду поступово наби-
рає ознак стабільності і в більшості шкіл відбувається щороку.

7. програма “Шкільний автобус” у Львівській області працює не в по-
вному обсязі. Є випадки, коли батьки змушені вносити кошти за про-
їзд чи за ремонт автобуса, що є порушенням статті 53 Закону України 
“Про освіту”, яка гарантує безкоштовність довезення дітей, що про-
живають на відстані більше 3 кілометрів від школи. Тому необхідно 
усунути усі випадки, коли діти, які мають право на безкоштовне під-
везення до школи, не можуть ним скористатися. Особливу увагу не-
обхідно звернути на забезпечення автобусів пальним та водіями. 

8. Організація підвезення дітей до школи належить до обов’язків ор-
ганів місцевого самоврядування, однак нерідко у Львівській облас-
ті вирішенням проблем довезення дітей до школи займаються ди-

ректори. Виконання директорами не властивих для них функцій, 
по-перше, свідчить про невиконання посадовими особами орга-
нів місцевого самоврядування своїх прямих обов’язків, по-друге, 
відволікає директора від організації навчального процесу в шко-
лі. Необхідно посилити контроль за роботою органів місцевого са-
моврядування в частині відслідковування за виконанням програми 
“Шкільний автобус” та здійснювати невідкладні заходи щодо усу-
нення порушень права дітей на доступ до освіти. 

9. Значна частина учнів старших класів користується послугами ре-
петиторів для успішного складання ЗНО та вступу до ВУЗу, що 
свідчить про недостатність знань, отриманих в школі. Така ситуація 
ілюструє невідповідність навчальних програм потребам учнів (що 
було підтверджено самими учнями) та вимогам вищих навчальних 
закладів. Необхідно започаткувати процес перегляду існуючих про-
грам з точки зору їх відповідності вимогам вищих навчальних закла-
дів та навчальним потребам школярів. Залучити до процесу ана-
лізу програм представників ВУЗів, експертів. Перегляд державних 
стандартів освіти можливий за активної участі громадськості, тому 
батькам та громадським організаціям разом із органами виконавчої 
влади, необхідно провести вивчення навчальних потреб школярів, 
і підготувати рекомендації стосовно перегляду державних стандар-
тів освіти, виходячи із них. Корисним буде започаткування обгово-
рення державних стандартів освіти із залученням громадськості

Якість та безкоштовність шкільних підручників все ще залиша-
ються великою проблемою сучасної української школи. Вони не по-
вністю відповідають програмам та навчальним потребам дітей, міс-
тять помилки, протиріччя, мають невисоку якість. В цьому аспекті 
необхідно переглянути стилістику та форму подачі матеріалу в іс-
нуючих підручниках, враховуючи вікові особливості дітей та їхні на-
вчальні потреби. Варто також звернути увагу на якість видання під-
ручників із врахуванням зручності у використанні та потенційного 
часу користування одним підручником різними учнями.

Батьки учнів постійно змушені купувати підручники, рекомендо-
вані програмою, але які не входять до переліку державного замов-
лення. Такі підручники більш якісні і за формою, і за змістом, але є 
досить дорогими. Тобто забезпечення дітей якісними підручниками 
знову ж таки покладається на батьків і є однією з форм прихованих 
платежів у школах, що є порушенням гарантованого принципу без-
оплатності навчання, взятого на себе державою Україна.

10. Існуюча система підвищення кваліфікації педагогічних праців-
ників є недосконалою і не задовольняє навчальні потреби вчителів 
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і адміністрації шкіл. Не можна не брати до уваги представлені у да-
них моніторингу численні зауваження та незадоволення кредитно-
модульною системою з боку вчителів та директорів. Для вирішення 
цього складного питання та пошуку компромісу необхідно провести 
на місцевому рівні консультації між представниками системи управ-
ління освіти, вчителями та адміністраціями шкіл з метою напрацю-
вання більш досконалої системи, яка б враховувала потреби і по-
бажання всіх зацікавлених сторін. Необхідне також запровадження 
системної оцінки ефективності та якості самих курсів підвищення 
кваліфікації та рівня викладачів. Крім того, варто створити конку-
рентні умови у цій сфері, а також вивчити можливості громадських 
організацій, популяризувати діяльність профільних організацій 
щодо надання освітніх послуг вчителям.

11. Дані моніторингу свідчать про ігнорування вчителями та адміністра-
цією суті одного з найважливіших принципів прав дитини – враху-
вання думки дитини щодо усіх питань, які стосуються її життя, в 
тому числі і релігійного виховання. Зокрема цій проблемі було при-
свячено й рекомендації Комітету ООН з прав дитини у відповідь 
на останню доповідь України стосовно дотримання прав дитини. 
Ідеться про необхідність змінювати погляди та підходи, замінюючи 
формальне врахування думки на фактичне, бо тільки тоді свобода 
висловлювання дитини має сенс і зможе сприяти вихованню дійсно 
вільної людини,здатної відстоювати свої погляди. Методом впрова-
дження врахування думки дитини може стати перегляд підходів до 
учнівського самоврядування, зокрема за стандартами, прописани-
ми європейськими експертами з прав дитини.

12. Відповіді стосовно статуту школи свідчать про те, що діти з ним 
майже не ознайомлені та розглядають його, як формальний доку-
мент, який не має прямого відношення до регламентації їх шкільно-
го життя, та на який вони не мають реального впливу. Такий Статут 
у жодному разі не можна розглядати, як Шкільну Конституцію або 
суспільний договір між дітьми, батьками, вчителями та адміністраці-
єю через необізнаність щодо його змісту і значення однієї зі сторін – 
учнів. Відповідно, інформація про зміст шкільних Статутів має бути 
доведена до учнів та їх батьків, ця робота повинна проводитись ре-
гулярно. Крім того, текст статуту повинен переглядатися відповідно 
до викликів, які є перед сучасною школою. Процедура перегляду має 
бути прозорою і зрозумілою для дітей та інших учасників навчально-
виховного процесу, дійсно враховувати думки дітей та їхні потреби.

13. Школи Львівщини не готові до інтегрованого навчання дітей з ін-
валідністю: кількість вчителів, які проходили спеціалізовану під-

готовку мізерна, діти здебільшого навчаються за індивідуальною 
формою, навіть, якщо внесені до списків учнів звичайного класу; 
відсутні спеціальні підручники, програми та методичні розробки, які 
б були доступні вчителям. Тобто реалізація такими дітьми права на 
освіту здійснюється не в повному обсязі і без врахування потреб 
дитини у соціалізації.

З метою забезпечення дотримання права на освіту дітей з ін-
валідністю, необхідно розробити та затвердити програми інтегрова-
ного навчання, забезпечити інформаційну та архітектурну доступ-
ність шкіл для дітей з різними формами інвалідності, залучити до 
діагностичної роботи із визначення переліку необхідних змін місце-
вий Комітет доступності; організувати проведення у рамках курсів 
підвищення кваліфікації вчителів заняття з основ роботи із дітьми з 
інвалідністю; проводити виховну роботу серед учнів та батьків щодо 
толерантного ставлення до людей із різними особливостями та 
сприяння їх через розуміння наявності у кожному людської гідності.

Також необхідно забезпечити вчителів та учнів підручниками і 
методичними матеріалами для дітей з різними формами інвалід-
ності, продовжити роботу над створенням інтеграційних класів та 
удосконаленням системи інклюзивної освіти та переглянути умови 
організації індивідуального навчання, зокрема – правила видачі до-
відок лікарською контрольною комісією. Серед першочергових за-
вдань також слід зазначити необхідність розробки та забезпечення 
механізму додаткової оплати вчителям, які проводять індивідуаль-
не навчання для дітей.

Дистанційне навчання може стати однією з можливостей за-
безпечення доступу до освіти дітей, які з певних причин не можуть 
відвідувати школу. Це одна з альтернатив відновлення права в най-
коротший термін, не пов’язана з ремонтом доріг та обладнанням 
шкільних автобусів для дітей з інвалідністю. Рекомендуємо розро-
бити та затвердити програми дистанційного навчання, а також роз-
робити процедуру проходження учнями дистанційного навчання.

14. Процедури оформлення індивідуального навчання дітей з інва-
лідністю та обдарованих дітей, а також дітей, які навчаються у кла-
сах до 5 осіб, однакові. Однак кількість документів, необхідна для 
оформлення індивідуального навчання дітей з інвалідністю є біль-
шою, а процедури оформлення індивідуального навчання для ді-
тей, які не підпадають під жодну з вищезазначених категорій, взага-
лі відсутні. В той же час, законом передбачена можливість кожного 
обирати форму навчання. В якості рекомендації пропонуємо розро-
бити уніфіковане положення про індивідуальну форму навчання.
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програма та мЕтоДоЛогія моніторингу Дотримання  
права на освіту у Львівській обЛасті 

Дана робота не є науковим дослідженням. Ми використовували до-
ступні нам техніки та методи збору інформації, які застосовуються під 
час проведення моніторингу дотримання прав людини. Дослідження пе-
редбачало використання соціологічних методів і методів якісного аналі-
зу ситуації. Звіт містить узагальнені дані про те, що ми спостерігали під 
час відвідування шкіл, та які відповіді на поставлені питання ми отрима-
ли. Питання формулювалися таким чином, щоб про одні і ті ж проблеми 
дізнатися від різних людей, робота і життя яких пов’язані з функціонуван-
ням системи середньої освіти. В ході дослідження було проведено опиту-
вання школярів, педагогічних працівників, директорів, а також проведено 
спостереження за приміщеннями шкіл і зібрано інформацію на основі за-
питів до Головного управління освіти і науки у Львівській області.

Моніторинг проводився з використанням методики Гельсінської 
фундації прав людини з Варшави. Дослідження мали на меті виявити 
спектр проблем та окреслити можливі шляхи їх подолання. Ми намага-
лись підняти найважливіші проблемні питання, даючи тим самим ґрунт 
для подальших системних досліджень, аналітичних висновків, громад-
ських, правових, просвітницьких та політичних дій.

Нас цікавило порівняння реального стану з існуючими правовими 
стандартами. З цією метою невід’ємною частиною роботи було прове-
дення аналізу міжнародного та національного права стосовно дослі-
джуваної проблеми. Головними орієнтирами для нас були Європейська 
Конвенція прав людини і основних свобод, Конвенція про права дити-
ни ООН, основні положення міжнародних та національних документів 
щодо прав людини, прав дитини.

 
Усі представлені у звіті дані є анонімними. Ми не називаємо конкрет-

ні школи та прізвища посадових осіб. Усі дані зберігаються у нас, але їх 
нерозголошення ми обрали за один із принципів цього моніторингу. Ми 
не ставили за мету вимагати покарання будь-кого, з ким ми розмовля-
ли, оскільки більшість проблем є проблемами загальнодержавного рів-
ня і їх вирішення належить до компетенції органів державної влади. 

метою проекту було виявлення системних загроз для повноцінної 
реалізації права на освіту у Львівській області та сприяння впроваджен-
ню ефективних механізмів його захисту. 

Закон України «Про загальну середню освіту» в статті 4 визначає, що 
систему загальної середньої освіти становлять: загальноосвітні навчаль-

ні заклади всіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які 
потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, навчально-
виробничі комбінати, позашкільні заклади, науково-методичні устано-
ви та органи управління системою загальної середньої освіти, а також 
професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, 
що надають повну загальну середню освіту1. Типами закладів, які нале-
жать до системи загальної середньої освіти, є: школа І-ІІІ ступенів, спе-
ціалізована школа, гімназія, колегіум, ліцей, школа-інтернат, спеціальна 
школа, санаторна школа, школа соціальної реабілітації, вечірня школа, 
навчально-реабілітаційний центр, позашкільний навчально-виховний за-
клад, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, професійно-технічний 
навчальний заклад, вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації (за 
п.1,2 статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту»2). 

В ході моніторингу увагу було зосереджено на освіті у середніх на-
вчальних закладах, основним видом яких, відповідно до статті 36 За-
кону України “Про освіту”, є середня загальноосвітня школа трьох сту-
пенів: 

першого – початкова школа, що забезпечує початкову загальну 
освіту, 

другого – основна школа, що забезпечує базову загальну середню 
освіту, 

третього – старша школа, що забезпечує повну загальну середню 
освіту.3

Програма та концепція моніторингу розроблялась, на підставі при-
йнятого в міжнародних експертних колах розподілу принципів освіти, 
які використовуються для визначення права на освіту загалом.

1 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=651-14
2 Там же
3 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
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сфера дослідження та дослідницькі питання 
моніторингу

принцип наявності

сфера  
дослідження Дослідницькі питання

Початкова, неповна 
середня та середня 
освіта

Наявність достатньої кількості освітніх уста-
нов. Наявність достатньої кількості кваліфіко-
ваного педагогічного персоналу
Безкоштовність освіти

Система фінансуван-
ня освіти

Достатність фінансування
Ефективність розподілу фінансування
Джерела надходження фінансових ресурсів

Система перепідго-
товки кадрів (профе-
сійність викладацько-
го складу)

Періодичність проходження курсів підвищення 
кваліфікації
Відповідність програм курсів потребам цільо-
вої групи
Як формуються програми та групи
Можливість проходження курсів підвищення 
кваліфікації дистанційно
Можливість альтернативного проходження 
курсів підвищення кваліфікації

Шкільна інфраструк-
тура.
Умови роботи вчи-
телів та умови на-
вчання

Стан будівлі школи :
відповідна кількість обладнаних класних  •
кімнат (дошка, парти, стільці, достатній ро-
бочий простір для кожного учня)
достатня кількість санітарно-технічних при- •
міщень, доступ до чистої питної води
достатня кількість санітарно-технічних при- •
міщень, доступ до чистої питної води 
електрика, вентиляція, денне світло, медич- •
на допомога, кімнати відпочинку, подвір’я 
тощо
гаряче харчування для початкової школи •
наявність їдальні •
опалення •
пандуси •

принцип доступності

сфера 
 дослідження Дослідницькі питання

Фізична доступність Швидкість та безпека доступу до школи
Доступ до сучасних технологій (дистанційне 
навчання)
Організація доїзду до школи (шкільний автобус)

Економічна доступ-
ність

Наявність/відсутність прихованих платежів за 
навчання (підручники, форма, ремонт школи, 
благодійні фонди при школі, прибиральниця, 
охоронець, організація шкільних свят, обла-
штування пришкільної території тощо)

Недискримінація (со-
ціальна доступність

Рівний доступ до освіти дітей із вразливих 
груп: 
- діти, представники окремих етнічних груп;
- діти з проблемами здоров’я;
- вагітні дівчата та матері-підлітки;
- діти з інвалідністю.
Наявність вчителів, які володіють методиками 
роботи з дітьми з інвалідністю
Забезпеченість навчальними матеріалами ді-
тей з інвалідністю
Організація навчання для дітей з інвалідністю

принцип прийнятності

сфера  
дослідження Дослідницькі питання

Зміст освіти Забезпечення новими програмами та внесен-
ня змін у навчальні програми
Передбачуваність державної політики щодо 
забезпечення права на освіту
Методи навчання і фахова перепідготовка пе-
дагогів
Наявність у навчальному закладі авторських 
програм

Продовження на с. 18
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Вирішення конфлік-
тів у навчальних за-
кладах

Забезпечення дотримання свободи висловлю-
вання думки в навчальному закладі
Наявність чітких процедур для кожної зі сторін 
навчального процесу 
Процедура розробки статуту та правил на-
вчального закладу (залучення усіх сторін, від-
критість дискусії)

принцип адаптивності

сфера  
дослідження

Дослідницькі питання

Якість навчання Процедура адаптування програм та підручни-
ків до навчальних потреб учнів
Наявність можливості та якість індивідуально-
го навчання

Матеріали для на-
вчання

Забезпечення підручниками

характеристика вибіркової сукупності  
для моніторингового дослідження

Представники моніторингової групи відвідали 56 шкіл, в яких опита-
но 963 учні 8, 9,10 та 11 класів.

Вибірка: Ймовірнісна, багатоступенева, серійна.
підбір одиниць першого ступеня – здійснюється територіальний 

відбір міст та районів у Львівській області. У вибірку на даному ступені 
відбору потрапляють: м. Львів, м. Дрогобич, м. Стрий, м. Червоноград 
та райони: Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, 
Кам’янко-Бузький, Радехівський, Самбірський, Сокальський, Стрий-
ський (всього 13).

підбір одиниць другого ступеня – визначення шкіл, котрі підпад-
тимуть під опитування. За даними ЛОІППО визначається загальна кіль-
кість шкіл в кожному районі. Обсяг шкіл розраховується на основі фор-
мули серійної вибірки:

    

Де, P1 – кількість шкіл для відбору в кожній серії, С1 – показник серії, 
M – генеральна сукупність, Н – вибіркова сукупність

підбір одиниць третього ступеня – підбір вибіркової сукупності 
шкіл в кожному районі, котрі підпадають під опитування. Даний відбір 
здійснюється за допомогою кроку вибірки. Крок вибірки розраховують 
за формулою:

Де К – крок вибірки; M – генеральна сукупність; H – вибіркова сукуп-
ність.

У даному випадку крок вибірки становить кожна 13 школа.
підбір одиниць четвертого ступеня – визначення кількості учнів, 

котрі опитуватимуться в кожній школі. Даний відбір здійснюється за до-
помогою кроку вибірки.

У даному випадку крок вибірки становить кожен 5 учень.

В кожній зі шкіл було проведено стандартизовані інтерв’ю шляхом 
індивідуального опитування з директором школи, трьома вчителями та 
заповнено карту спостереження школи. В результаті матеріалом для 
цього рапорту стали, окрім 963 анкет учнів, 156 анкети вчителів, 56 
інтерв’ю з директорами шкіл та 56 карт спостережень школи.

Окрім того, в рамках моніторингу було проведено контент-аналіз 
п’яти львівських регіональних інтернет-видань («Гал-info», «Зік», «За-
хід нет», «Львівська міська рада», «Львівська обласна рада») та регіо-
нальної преси («Високий Замок», «Експрес», «Львівська газета», «Ра-
туша»).

Сумарно було опрацьовано 644 інформаційних повідомлень.
Час польового дослідження: березень-квітень 2011 року.

Початок на с. 17
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право на освіту: міжнароДнЕ право  
та законоДавство украЇни

визначення права на освіту

Право на освіту є одним із природніх прав людини, тому його реа-
лізація на місцевому рівні невідривно пов’язана із загальною політи-
кою Держави. Відповідно, правові підстави реалізації права на освіту 
у Львівській області неможливо проаналізувати без аналізу загальної 
картини правового врегулювання права на освіту в Україні та визначен-
ня загальнодержавної політики у цій сфері. 

Право на освіту означає, що держава:
1. Має обов’язок забезпечити доступ до освітніх інституцій (організу-

вати мережу шкіл, підготувати вчителів, забезпечити підручниками, 
розробити шкільні програми тощо)

2. Повинна створити можливість заснування приватних шкіл (поза ме-
режею державних шкіл)

3. Може впровадити вимоги, від яких буде залежати доступ до окре-
мих етапів навчання, наприклад: певний рівень знань, вмінь.

Стаття 26
1. Кожна людина має право на освiту. Освiта повинна бути безоплат-

ною, хоча б початкова i загальна. Початкова освiта повинна бути 
обов’язковою. 

2. Освiта повинна бути спрямована на повний розвиток людської осо-
би i збiльшення поваги до прав людини i основних свобод. Освiта по-
винна сприяти взаєморозумiнню, терпимостi i дружбi мiж усiма на-
родами, расовими або релiгiйними групами.

3. Батьки мають право прiоритету у виборi виду освiти для своїх 
малолiтнiх дiтей.

Загальна декларація прав людини

На міжнародному рівні право на освіту закріплене низкою докумен-
тів. Так, в пункті 1 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та куль-
турні права, вказується, що освіта повинна спрямовуватись на повний 
розвиток людської особи та усвідомлення її гідності і повинна зміцнюва-
ти повагу до прав людини і основних свобод, вона повинна «дати мож-
ливість усім бути корисними учасниками вільного суспільства», а також 
сприяти взаєморозумінню, між усіма націями і всіма расовими, етнічни-
ми та релігійними групами. 
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Із цих завдань, що стоять перед освітою, які об’єднують пункт 2 стат-
ті 26 Загальної декларації прав людини та пункт 1 статті 13 Міжнародно-
го Пакту про економічні, соціальні та політичні права, найбільш осново-
положне полягає в тому, що освіта повинна бути спрямована на повний 
розвиток людської особистості. 

Стаття 13
1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної 

людини на освіту. Вони погоджуються, що освіта повинна спря-
мовуватись на повний розвиток людської особи та усвідомлення 
її гідності і повинна зміцнювати повагу до прав людини і основних 
свобод. 

4. Ніяка частина цієї статті не повинна тлумачитись у розумінні при-
ниження свободи окремих осіб та установ створювати навчальні 
заклади і керувати ними при незмінній умові додержання принципів, 
викладених у пункті 1 цієї статті, і вимоги, щоб освіта, яку дають 
у таких закладах, відповідала тому мінімуму вимог, що його може 
бути встановлено державою. 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права

В світлі практики Європейського суду з прав людини, недостатня 
освіта на початковому рівні або її низька якість сприймається не лише 
як позбавлення права на освіту, але також як загроза для реалізації ці-
лей всієї конвенції.

Стаття 2 – Право на освіту
Нікому не може бути відмовлено в праві на освіту. Держава при вико-

нанні будь-яких функцій, узятих нею на себе в галузі освіти і навчання, 
поважає право батьків забезпечувати таку освіту і навчання відповідно 
до своїх релігійних і світоглядних переконань.

Протокол №1 до Європейської конвенції  
про захист прав людини та основних свобод

Не є позбавленням права на навчання:
дисциплінарне виключення зі школи, якщо учень може бути при- •
йнятий до іншої школи рішення Європейського Суду Янасік проти 
Туреччини, 193)
Зарахування на академічне навчання лише тих, хто відповідає окре- •
мим критеріям ((Х. проти Великобританії, 1980)

Держава може визначати вікові межі для проходження обов’язкового на-
вчання, діючи в інтересах дітей, батьки яких не зацікавлені чи виступають 
проти навчання. В свою чергу обов’язком батьків є забезпечення умов для 
навчання дітей. Невиконання цього обов’язку може призвести до притягнен-
ня до адміністративної відповідальності, або обмеження батьківських прав.

Важливим аспектом у сфері права на освіту є забезпечення поваги до 
релігійний переконань та світоглядних позицій батьків. Підготовка шкіль-
ної програми належить до обов’язків держави. Держава, виконуючи свої 
функції в сфері освіти, повинна звертати увагу на те, щоб знання, обу-
мовлені вимогами програм, передавались об’єктивно, критично та плю-
ралістично. Демонстрація неповаги до релігійних та філософських погля-
дів батьків є межею права на освіту (Кільдсен, Буск, Мадсен і Педерсен 
проти Данії, 1976).

Таким чином, право на освіту – це, з одного боку, обов’язкове забезпе-
чення державою доступу до навчальних установ, з іншого – обов’язок за-
безпечення доступу до знань із різних, але об’єктивних джерел інформа-
ції, повага до різних світоглядних позицій.

Стаття 28
1. Держави-учасницi визнають право дитини на освiту.
2. Держави-учасницi вживають всiх необхiдних заходiв для забезпе-

чення того, щоб шкiльна дисциплiна пiдтримувалася з допомогою 
методiв, якi вiдображають повагу людської гiдностi дитини, та у 
вiдповiдностi з цiєю Конвенцiєю.

Стаття 29
1. Держави-учасницi погоджуються щодо того, що освiта дитини має 

бути спрямована на:
 а) розвиток особи, талантiв, розумових i фiзичних здiбностей ди-

тини в найповнiшому обсязi;
 b) виховання поваги до прав людини та основних свобод, а також 

принципiв, проголошених у Статутi Органiзацiї Об’єднаних Нацiй;
 с) виховання поваги до батькiв дитини, її культурної самобутностi, 

мови i нацiональних цiнностей країни, в якiй дитина проживає, краї-
ни її походження та до цивiлiзацiй, вiдмiнних вiд її власної;

 d) пiдготовку дитини до свiдомого життя у вiльному суспiльствi в 
дусi розумiння, миру, терпимостi, рiвноправностi чоловiкiв i жiнок та 
дружби мiж усiма народами, етнiчними, нацiональними i релiгiйними 
групами, а також особами з корiнного населення;

 е) виховання поваги до навколишньої природи.
Конвенція про права дитини
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Право на освіту закріплене в Основним Законом України – Консти-
туції, статтею 53. Його стандарти роз’яснюються у низці спеціальних 
законів – Закон України «Про освіту»4, Закон України «Про дошкільну 
освіту»5, Закон України «Про загальну середню освіту»6, тощо, а також 
у інших законах та підзаконних актах різного рівня. Тобто можна ствер-
джувати, що законодавство України, яке регламентує питання освіти та 
забезпечення кожному реалізацію свого природнього права на освіту, є 
розгалуженим та деталізованим.

Так, згідно з Преамбулою Закону України «Про освіту», освіта – 
це основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, еко-
номічного розвитку суспільства і держави7. Основною метою освіти 
є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності сус-
пільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, вихо-
вання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до 
свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуаль-
ного, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього 
рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими 
фахівцями. Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демо-
кратії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.8 
Управління освітою в Україні за статтею 11 Закону України «Про освіту» 
здійснюється переважно Міністерством освіти України, місцевими орга-
нами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і підпо-
рядкованими їм органи управління освітою.9

Варто відзначити, що у цій сфері Україна, як держава, бере на себе 
підвищені зобов’язання, закріплюючи у Конституції гарантії доступної 
та безоплатної дошкільної, повної загальної середньої, професійно-
технічної освіти для кожного; доступної вищої освіти, а для громадян 
ще й безоплатної на конкурсній основі10. Тобто розцінює свій потенціал 
та можливості на значно вищому рівні, ніж цього вимагають мінімальні 
міжнародні стандарти – забезпечити доступну та безоплатну початкову 
освіту для кожного. Законодавство визначає, що обов’язковою в Україні 
є освіта, починаючи зі старшого дошкільного віку (стаття 3 Закону Украї-

4 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
5 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2628-14
6 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=651-14
7 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
8 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
9 Там же
10 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0

ни “Про дошкільну освіту”11) та закінчуючи отриманням повної загальної 
середньої освіти (стаття 35 Закону України “Про освіту”12). 

Окрім того, Держава гарантує громадянам доступність безкоштов-
ної освіти у державних закладах без будь-якої дискримінації (п. 1 статті 
3 Закону України «Про освіту»13), а іноземцям та особам без громадян-
ства – відповідно до чинного законодавста та міжнародних договорів (п. 
4 статті 3 Закону України «Про освіту»14), а також визнає освіту пріори-
тетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розви-
тку суспільства (п. 1 статті 4 Закону України «Про освіту»15). 

Однак гарантії Конституції та розгалуженість законодавства ще не 
є достатньою умовою дійсного забезпечення названих стандартів для 
кожного, у тому числі і через неузгодженість різних законодавчих норм, 
відсутність системних реформ та відвертих прогалин у нормативно-
правовій базі, що і стало одним із предметів моніторингу, аналіз відпо-
відних норм українського права згідно із концепцією моніторингу пред-
ставлений нижче.

складові права на освіту

Комітет ООН з економічних, соціальних та культурних прав у своїх 
Загальних коментарях №13 виділяє чотири принципи, необхідні для за-
безпечення дотримання права на освіту16:

Наявність •
Доступність •
Прийнятність •
Адаптованість •
Комітет наголошує, що право на освіту, як і інші права людина, ста-

вить перед державою три типи або рівні зобов’язань: зобов’язання до-
тримуватись, захищати та виконувати. Обов’язок виконувати, в свою 
чергу, включає і обов’язок сприяти, і обов’язок забезпечувати. Тобто, дер-
жава повинна дотримуватись принципу наявності освіти, захищати прин-
цип доступності освіти, забезпечувати (полегшувати) доступність освіти 
шляхом прийняття позитивних заходів для досягнення того, щоб освіти 

11 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2628-14
12 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
13 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
14 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
15 Там же
16 http://www1.umn.edu/humanrts/russian/gencomm/Rescgencom13.html



26  27

була прийнятною з точки зору культури для меншин та корінного насе-
лення і була високоякісною для всіх. Держава також повинна забезпечу-
вати (полегшувати) адаптивність освіти шляхом розробки та фінансуван-
ня програм, що відповідають сучасним потребам учнів та забезпечувати 
(полегшувати) наявність освіти шляхом активного розвитку мережі шкіл, 
включаючи побудову навчальних приміщень, розробку програм, забез-
печення навчальними матеріалами, підготовку вчителів та виділення для 
них конкурентнозадатної для даної країни заробітної плати. 

Згідно з аналітичним документом, розробленим на Міжнародній ка-
федрі ЮНЕСКО “Права людини, мир, демократія, толерантність і вза-
єморозуміння між народами” в Національному університеті “Києво–
Могилянська Академія” до Міжнародної наради експертів з прав людини, 
що знаходяться в полі компетенції ЮНЕСКО, “Право на освіту в країнах 
перехідного періоду” (26–27 квітня 2006 г.; Київ, Україна)17 принцип:

наявності передбачає, що на території під юрисдикцією Держави, 
має бути достатня кількість діючих навчальних закладів і програм, при-
чому Держава повинна визначити рівень їхньої достатності; умови, не-
обхідні для функціонування: будь-яких навчальних закладів і програм 
– будівлі та інші споруди, санітарно-гігієнічні зручності для осіб обох 
статей, чиста питна вода, професійний викладацький склад, конкурен-
тоспроможний для внутрішнього ринку рівень заробітної плати викла-
дачів, навчальні матеріали, тощо; деяких навчальних закладів і про-
грам – бібліотека, комп’ютерні засоби, інформаційні технології;

доступності передбачає, що на території під юрисдикцією Держави на-
вчальні заклади й програми мають бути доступними кожній людині, причо-
му Держава повинна – де-юре й де-факто – забезпечити: недискримінацію 
за всіма ознаками, забороненими на міжнародному рівні, як повну й негай-
ну доступність освіти для всіх, особливо для найбільш уразливих груп – 
бенефіціарів економічних, соціальних і культурних прав (жінки, діти, люди 
похилого віку, інваліди, люди, що живуть з ВІЛ/СНІД, робітники–мігранти, 
національні, етнічні, релігійні й мовні меншини, корінні народи, примусо-
во виселені й внутрішньо переміщені особи, біженці, ув’язнені й затрима-
ні, особи без громадянства); фізичну доступність (відвідування навчаль-
ного закладу, що знаходиться на визначеній Державою розумній відстані, 
отримання доступу до сучасних технологій); економічну доступність (пе-
редбачає, що на території під юрисдикцією Держави освіта повинна бути 
економічно доступною для всіх із урахуванням різної сили зобов’язань для 
різних рівнів і форм освіти: початкова освіта повинна бути обов’язковою 

17 www.vo.kiev.ua/files/ukr/meeting_discussion_316_ua_dpaper.doc

й безкоштовною для всіх; середня освіта в її різних формах (включно з 
професійно–технічною середньою освітою) повинна бути відкритою 
і стати доступною для всіх; вища освіта повинна стати однаково доступ-
ною для всіх на підставі здатностей кожного; елементарна освіта має 
заохочуватися чи інтенсифікуватися, по можливості, щодо тих, хто не про-
ходив або не закінчив повного курсу своєї початкової освіти; повинен ак-
тивно впроваджуватися розвиток мережі шкіл усіх ступенів, повинна 
бути встановлена задовільна система стипендій і повинні постійно поліп-
шуватися матеріальні умови викладацького персоналу);

прийнятності передбачає, що форма й зміст освіти (в тому числі 
програми й методи навчання) повинні бути прийнятними для тих, хто на-
вчається, а у відповідних випадках – для батьків, інакше кажучи – адек-
ватними з точки зору врахування культурних особливостей та якісними;

адаптованості передбачає, що освіта повинна бути гнучкою, тоб-
то здатною адаптуватися до потреб суспільств і громад, що змінюють-
ся, та сприяти потребам тих, хто навчається з урахуванням їхніх різних 
соціально–культурних норм.

Українське законодавство виділяє наступні принципи освіти:
У законодавстві України принципи освіти дещо модифіковані, при-

стосовані до українських реалій. Так, відповідно статті 6 Закону України 
«Про освіту» основними принципами освіти є:

доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх по- •
слуг, що надаються державою;
рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, та- •
ланту, всебічного розвитку;
гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних  •
цінностей;
органічний зв’язок із світовою та національною історією, культурою,  •
традиціями;
незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних  •
організацій;
науковий, світський характер освіти; •
інтеграція з наукою і виробництвом; •
взаємозв’язок з освітою інших країн; •
гнучкість і прогностичність системи освіти; •
єдність і наступність системи освіти; •
безперервність і різноманітність освіти; •
поєднання державного управління і громадського самоврядування  •
в освіті.18 

18 www.vo.kiev.ua/files/ukr/meeting_discussion_316_ua_dpaper.doc
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розділ 1. принцип наявності

загальні зауваження

З метою належного тлумачення терміну «початкова освіта», Всес-
вітня декларація про освіту для всіх проголошує: «Головною системою 
забезпечення базової освіти для дітей поза сім’єю є система початко-
вої шкільної освіти. Початкова освіта повинна бути всезагальною, за-
безпечувати задоволення потреб усіх дітей з базової освіти та врахову-
вати культуру, потреби та можливості громади» (стаття 5). Базові освітні 
потреби визначаються в статті 1 Всесвітньої декларації про освіту для 
всіх. Незважаючи на те, що початкова освіта не є аналогом базової осві-
ти, між ними існує тісний взаємозв’язок. Наприклад, ЮНІСЕФ зазначає, 
що початкова освіта є найважливішим компонентом базової освіти. 

Як вказано в підпункті а пункту 2 статті 13, початкова освіта харак-
теризується двома важливими рисами: вона є обов’язковою та безо-
платною для всіх. 

Міжнародні договори накладають на державу зобов’язання ак-
тивно розвивати мережу шкіл усіх ступенів, що означає, що держава 
зобов’язана мати стратегію розвитку усієї шкільної системи. Ця 
стратегія повинна охоплювати навчання на всіх рівнях, однак Міжна-
родний пакт про економічні, соціальні та політичні права вимагає від 
держав-учасниць приділяти пріоритетну увагу початковій освіті. 

Середня освіта включає елементи наявності, доступності, при-
йнятності та адаптованості, які є загальними для освіти в усіх 
її формах та на всіх рівнях. Як зазначив у своїх рекомендаціях Комі-
тет ООН з економічних, соціальних та культурних прав, «хоча зміст 
середньої освіти буде відрізнятися в залежності від держав-учасниць 
та періодів часу, воно передбачає завершення базової освіти та ство-
рення основи для подальшого навчання та розвитку особистості. Воно 
готує учнів до отримання професійної технічної та вищої освіти. Під-
пункт b) пункту 2 статті 13 МПЕСКП стосується середньої освіти «в її 
різноманітних формах», тим самим визнаючи, що середня освіта ви-
магає гнучких програм та різноманітних систем забезпечення для того, 
щоб відповідати потребам учнів з різними соціально-культурними від-
мінностями. Комітет заохочує до створення «альтернативних» освіт-

ніх програм, які існують паралельно з офіційною системою середньої 
освіти. 

Стаття 13
2. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають, що для по-

вного здійснення цього права:
 а) початкова освіта повинна бути обов’язкова і безплатна для 

всіх;
 b) середня освіта в її різних формах, включаючи професійно-технічну 

середню освіту, повинна бути відкритою та доступною для всіх, 
шляхом вжиття всіх необхідних заходів і, зокрема, поступового за-
провадження безплатної освіти;

 с) вища освіта повинна бути зроблена однаково доступною для всіх 
на основі здібностей кожного шляхом вжиття всіх необхідних захо-
дів і, зокрема, поступового запровадження безплатної освіти;

 d) елементарна освіта повинна заохочуватися або інтенсифікува-
тися по можливості для тих, хто не проходив чи не закінчив повно-
го курсу початкової освіти;

 е) має активно проводитися розвиток мережі шкіл усіх ступенів, 
повинна бути встановлена задовільна система стипендій і повинні 
постійно поліпшуватися матеріальні умови викладацького персо-
налу.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права.

1.1 Достатня кількість закладів

Згідно зі статтею 14 Закону України «Про освіту» місцеві органи дер-
жавної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування також 
організовують облік дітей шкільного віку та створюють належні умови 
за місцем проживання для виховання дітей, молоді, розвитку здібнос-
тей, задоволення їх інтересів19.

Як зазначено у статті 11 Закону України «Про загальну серед-
ню освіту» державні та комунальні загальноосвітні навчальні закла-
ди створюються відповідно центральними, місцевими органами 
виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з ураху-
ванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і мов-
них потреб за наявності необхідної кількості учнів (вихованців) відпо-
відно до встановлених нормативів наповнюваності класів, необхідної 

19 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
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матеріально-технічної та науково-методичної бази, педагогічних кадрів 
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.20

У статті 36 Закону України «Про освіту» особливу увагу приділено 
початковій школі (школі першого ступеня) у сільській місцевості. Так 
у п.5 цієї статті зазначено, що такі школи створюються незалежно 
від наявної кількості учнів. Їх відкриття, а також відкриття самостійних 
класів у них здійснюється за рішенням місцевих органів державної ви-
конавчої влади та органів місцевого самоврядування.21

Наповнюваність класів у закладах загальної середньої освіти ви-
значає стаття 14 Закону України “Про загальну середню освіту”, нею 
передбачена кількість дітей у класі не менше 5 учнів та не більше 30 
учнів. При меншій кількості учнів в класі заняття мають проводитись 
за індивідуальною формою навчання.22 Згідно з рішеннями місцевих 
органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування кла-
си можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нор-
мативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономле-
них бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів. (Додаток 
до листа МОН від 10.08.10 № 1/9-543 «Про навчальні плани загально-
освітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік»).23

Важливо відзначити, що останнім часом процедура ліквідації ди-
тячих освітніх закладів та дотримання діючого законодавства при її ре-
алізації привернула особливу увагу Міністерства освіти. Так у Наказі 
29.10.2010 № 1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень 
серед дітей, захисту їх прав на освіту» Міністерства освіти і науки Укра-
їни окремо визначається, що необхідно здійснити аналіз існуючої ме-
режі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, перевіри-
ти підстави і законність їх закриття, ліквідації та перепрофілювання, а 
також вжити заходів до відновлення роботи загальноосвітніх та поза-
шкільних навчальних закладів, які незаконно припинили свою діяль-
ність внаслідок передачі приміщень або майна в оренду.24

***
Характер висвітлення в ЗМІ інформації стосовно дотримання прин-

ципу наявності є майже одностайний і інформація набуває одного і того 
ж змісту в усіх електронних ЗМІ (усі розглядають в даному аспекті про-

20 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=651-14
21 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
22 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=651-14
23 http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/8711
24 http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.2900.0

блему закриття шкіл і садочків через недостатню кількість дітей, наяв-
ність малокомплектованих шкіл у селах, а також щорічне збільшення 
кількості шкіл без учнів перших класів. Серед цих причин відзначають ще 
й проблему фінансування освітніх установ у сільській місцевості. Пишуть 
також про відкриття шкіл і садочків і у містах Львівщини, і у сільській міс-
цевості. Інформація підкріплена статистичними даними (для прикладу : 

«Загалом мережа освітніх установ є недостатньо розвинутою у 
селах (на сьогодні в області функціонує 554 навчальні заклади (294 – у 
містах, 260 – у селах)» (Гал-інфо).

«Загальний показник охоплення дітей дошкільною освітою торік склав 
близько 42%: у містах – 58,5%, у сільській місцевості – 16, 6%» (ЗІК).

«У Львівській області дошкільною освітою охоплено 68,8% дітей 
п’ятирічного віку. Зокрема 80% у містах, і 33% у сільській місцевос-
ті» (Захід нет)).

Натомість з електронних джерел Львівської міської ради та обласної 
ради інформація про наявність достатньої кількості освітніх установ 
(порівняння місто/село) практично відсутня.

Зіставивши зміст викладеного матеріалу на сторінках всіх газет, ми 
помітили, що їх об’єднує переважно спільний погляд на одні і ті ж про-
блеми у різних сферах дослідження освіти. Наприклад, багато інформа-
ції повторюється у цих ЗМІ та розглядається під одним кутом зору. Але 
не можна однозначно отримати відповідь на всі дослідницькі питання, 
тому що деякі з них взагалі не було висвітлено в жодному ЗМІ, проте 
сфери дослідження охоплені всі. У порівнянні дошкільна освіта, початко-
ва, неповна середня, повна середня розглядаються найчастіше саме до-
шкільна освіта. Актуальними на сторінках газет є питання навчання груп 
для 5-річок, наявність достатньої кількості дошкільних установ, безко-
штовність дошкільної освіти, і дещо менше висвітлено про педагогічний 
персонал. Ці аспекти розглядаються як проблемні, тому що інформація 
зосереджена, по-перше, на ситуації з катастрофічною нестачею садочків 
та місць у них для дітей. Підтверджуючи цю тенденцію, наведемо такий 
фрагмент із статті Ірини Львової (газета Експрес): «За даними Держком-
стату, на 100 місць у садках припадає 105 дітей. У містах дошкільні за-
клади переповнені – 116 малюків на 100 місць. Найбільше бракує місць 
на Львівщині (125 дітей на 100 місць)…». Порівняння місто/село: місць у 
садочках бракує і для дошкільнят сільських місцевостей Львівщини. За-
галом ситуація склалася наступним чином, що можна підтвердити з ци-
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тати: «…в міській місцевості у нас охоплено дошкільним вихованням 59% 
дітей. А от у сільській – лише 16,2%» (Оля Поліщук, стаття «Мамо, я хочу 
в садочок», газета «Експрес»). Львівська газета наводить ті ж показники. 
Разом із тим публікується інформація про побудову/відновлення нових 
садочків, зокрема у Львові. По-друге, обов’язковість 5-річної освіти ста-
вить на порядок денний питання організації груп для 5-річок, а вони окрім 
того, що не можуть функціонувати через нестачу місць у садочках, також 
і не організовуються з невказаних у пресі причин при більшості шкіл. По-
третє, навчання дітей в дошкільних установах є платним і має тенденцію 
до зростання, тому ця ситуація стає відчутною для батьків . Окрім того, 
система прийому дітей у львівські садочки часто є хабарницькою, як пи-
шуть на сторінках газет. По-четверте, існує потреба у достатній кількості 
кваліфікованого педагогічного персоналу для дошкільних навчальних за-
кладів. З цього приводу тільки газета «Високий Замок» звертає увагу на 
те, що вихователі мають відповідати особливим вимогам і бути особливо 
уважним у ставленні до дітей дошкільного віку. 

 Щодо висвітлення середньої освіти загалом, то висвітлюється 
у ЗМІ проблема наявності достатньої кількості шкіл у порівнянні міс-
то/село, із оцінкою якої одностайні як «Високий Замок», «Експрес» та 
«Львівська газета». Називають проблему недоукомплектованості (тоб-
то малої кількості дітей у класах) сільських шкіл Львівщини, що змушує 
закривати школи, а відтак ми виходимо на проблему недостатньої кіль-
кості освітніх установ у співвідношенні село/місто. 

Офіційна статистика щодо наповнюваності класів у Львівській об-
ласті виглядає наступним чином:

Як видно із таблиці, школи в містах страждають від переповненості 
класів, в той час, як більше, ніж у 1000 сільських шкіл спостерігається 
недобір учнів. В таких випадках для учнів організовується індивідуаль-
не навчання, або вчителі/директори виявляють високий професіона-
лізм і творче мислення, впроваджуючи інтегровані програми. Одним із 
прикладів впровадження таких інтегрованих програм є початкова шко-
ла у Львівській області, в якій навчається всього 8 дітей: 4 учні першо-
го класу, один – другого, двоє – третього і один – четвертого. Зі слів 
інтерв’юера, робота в школі виглядає так:

“Уроки проходять в одному приміщенні, паралельно займається 4 
класи. Вчитель (директор) працює по черзі з різними класами. Дає 
письмове завдання і приділяє увагу іншому класу. Учні звикли до тако-
го режиму, терпляче чекають своєї черги. Вчитель переключається 
на інший клас і тему. Другі, треті та четверті класи приходять на 9 
год., перший клас приходить на 11.00 год. Вчитель займається з ді-
тьми також і в позаурочний час”.

Таблиця 1
інформація про середню наповнюваність класів
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1-4 класи 0 119 1094 0
5-9 класи 1 132 302 0
10-11 класи 0 22 4 4

(Додаток 2 до листа ГУОН від 23.02.11 № 3-11/582)

1.2 педагогічний персонал

Основні функції Міністерства освіти і науки, а також органів освіти міс-
цевої державної влади та місцевого самоврядування по відношенню до 
педагогічного персоналу середніх навчальних закладів взагалі співпада-
ють із аналогічними функціями по відношенню до персоналу дошкільних 
закладів – згідно зі статтями 12 та 14 Закону України “Про освіту”.25

Відповідно до статті 54 Закону України “Про освіту” педагогічною 
діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостя-
ми, які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фі-
зичний стан яких дозволяє виконувати службові обов’язки, – педаго-
гічні працівники. Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних 
працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України. Педагогічні та 
науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укла-
дення трудового договору, в тому числі за контрактом.26 

Статтею 25 Закону України “Про загальну середню освіту” надаєть-
ся визначення педагогічного навантаження та його розміру для

вчителя – 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що ста- •
новлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності;

25 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
26 Там же
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вихователя загальноосвітнього навчального закладу – 30 годин; •
вихователя загальноосвітньої спеціальної школи (школи-інтернату)  •
– 25 годин на тиждень, що становить тарифну ставку.
Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального 

закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обся-
гом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї стат-
ті, встановлюється тільки за його згодою.27

Сумлінність праці і якісне виконання своїх професійних обов’язків в 
значній мірі залежить від задоволеності роботою, яку виконує людина, 
та умовами, в яких ця праця здійснюється.

Задоволеність працею – це стан збалансованості вимог, що висува-
ються працівником до змісту, характеру і умов праці, і суб’єктивної оцін-
ки можливостей реалізації цих запитів.

В сучасній педагогічній науці визначають три аспекти діяльності вчи-
теля, що найбільшою мірою пов’язані з розвитком почуття задоволен-
ня від неї:

інформація про результати діяльності. Великого значення у даному  •
контексті набуває розвиток оцінювальної грамотності вчителя, яка 
включає навички інтерпретації результатів стандартизованого оці-
нювання навчальних досягнень учнів. Більш широке коло результа-
тів, що охоплюють не тільки академічну успішність учнів, а й інші ас-
пекти діяльності вчителя та школи вцілому, дуже рідко є доступними 
для них, що заважає оптимізації їх діяльності;
колегіальність, що стимулює творчу роботу в удосконаленні навчаль- •
ного процесу, є основою для розвитку колективної відповідальності 
за результати роботи школи; 
автономність у прийнятті рішень, що означає не свободу від впливу  •
колег-професіоналів, а свободу від некомпетентного втручання не-
професіоналів, яке загрожує цілісності навчального процесу.

***
Аналіз електронних ЗМІ показав, що інформація з напрямів дослі-

дження системи перепідготовки кадрів та безкоштовності освіти за всі-
ма освітніми рівнями висвітлюється недостатньо. Ситуативно згаду-
ється про безкоштовність освіти в школах для соціально незахищених 
категорій дітей (Гал-інфо) . У ЗМІ «ЗІК» лише додається про те, що на-
вчання в садочках для дітей є платним. 

Професійність викладацького складу є практично не висвітленою в 
електронних ЗМІ проблематикою, що пояснюється відсутністю повідо-

27 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=651-14

млень про курси підвищення кваліфікації як такі, їх періодичність, мож-
ливість проходження цих курсів дистанційно і в громадських організаці-
ях. Лише деякі ЗМІ (серед яких Гал-інфо та ЛМР) подають інформацію 
про організацію навчання для педагогів (переважно вчителів фізичного 
виховання) в робочих групах з метою вивчення педагогічних новацій у 
навчанні та обміну власними ідеями, методиками ( як приклад, пишуть 
про «Вернісаж педагогічних ідей-2010», семінари для вчителів, «Осін-
ню школу»). Обласні газети інформують про збільшення кількості мо-
лодих вчителів у школах Львівщини, але це не зменшує проблему кіль-
кості персоналу. Одна з причин нестачі вчителів – чимала їх кількість 
«перекваліфіковується» на приватних нянь. Отже, освітні заклади і на-
бувають, і втрачають педагогічний персонал...це проблема хвилеподіб-
на. Куди важче говорити про кваліфікованість педагогів, і власне цієї ін-
формації ми не знайшли на сторінках газет. 

Щодо висвітлення системи перепідготовки кадрів відзначимо дея-
ку зацікавленість преси цією сферою. Відібравши всю інформацію, ми 
з’ясували, що переважно йшлося про формування нових програм навчан-
ня для педагогів з метою засвоєння ними інноваційних методів викладання 
у своїй предметній сфері. Очевидно, що такі програми є ще дуже «моло-
ді», тому про їхню змістову наповненість та ефективність не можна зроби-
ти багато висновків, тому і преса не береться шукати відповіді на пов’язані 
з цією тематикою дослідницькі питання (зокрема, про відповідність про-
грам потребам цільової групи, періодичність їх проходження). Відзначимо, 
що йшлося про літні школи для вчителів, навчальні семінари та багатоден-
ні конференції для директорів шкіл і садків, педагогічного персоналу.

В процесі реалізації моніторингу ставилось завдання оцінити рівень 
задоволеності вчителів умовами праці.

Таблиця 2
рівень задоволеності вчителів умовами праці, (у %)
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Колективом, в якому Ви пра-
цюєте 59,26 32,72 3,09 1,23

Розкладом уроків 54,94 31,48 7,41 1,85
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Можливістю доступу до Інтер-
нету в школі 22,84 28,40 17,90 21,60

Організацією методичної ро-
ботою в школі (забезпеченням 
навчально-методичними мате-
ріалами)

22,22 41,98 27,16 3,70

Вашою роллю в організації 
культурно-масової роботи в 
школі

22,22 24,69 3,70 -

Педагогічним навантаженням 20,37 37,65 29,01 8,02
Умовами праці 12,35 50,00 25,93 7,41
Забезпеченням фаховими пе-
ріодичними виданнями 9,26 24,07 38,89 23,46

Процесом підвищення квалі-
фікації 9,26 28,40 30,25 22,22

Матеріально-технічною базою 
(комп’ютеризацією школи, об-
ладнання для лабораторних 
занять)

8,64 29,63 43,21 13,58

Заробітною платою 3,70 7,41 1,23 0,62

Педагогічна діяльність – це процес, який вимагає не лише розу-
мової інтелектуальної діяльності, а й значних емоційних зусиль. До-
сить часто ці зусилля можуть бути відновленні серед однодумців. 
Саме так вважає 59,3% опитаних вчителів і вказує, що у своїй ді-
яльності повністю задоволені колективом, в якому працюють, а 
32, 72% – скоріше задоволені педагогічним колективом. Відповідно, 
можна стверджувати, що переважна більшість опитаних вчителів ви-
соко оцінюють психологічну атмосферу, яка склалася серед вчителів 
у школі. Розкладом уроків повністю задоволені 54,9% та скоріше за-
доволені 31,5% опитаних вчителів Львівської області, що знову під-
креслює вдоволеність від цієї частини організації навчального про-
цесу вчителями.

Рівень задоволеності забезпеченості інтернетом у школі виявив-
ся майже однаковим для тих, хто задоволений (22,84% задоволені та 
28,40% скоріше задоволені) й тих хто ні (17,90% скоріше незадоволені 
та 21,60% незадоволені). Скоріш за все ситуація залежить від конкрет-
ної школи. В ході моніторингу ми виявили приблизно однакову кількість 

шкіл із достатнім рівнем забезпеченості доступом до Інтернету та із не-
достатнім рівнем.

Якщо в своїй щоденній діяльності вчителі певним чином можуть 
впливати на формування розкладу, то на педагогічне навантажен-
ня вони мають менший вплив. Тому, хоча більшість вчителів (близь-
ко 58%) задоволені та скоріше задоволені своїм навантаженням, 
кількість респондентів, які скоріше не задоволені ним, складає 29% 
опитуваних вчителів та вимагає звернення додаткової уваги до цьо-
го питання.

Аналогічна ситуація із умовами праці: хоча більшість (біля 62% 
опитаних) в цілому задоволена умовами своєї праці, 25,93% скоріше 
не задоволені, а ще 7,41% повінстю незадоволені ними. Можна сказа-
ти, що вчителі скоріше оцінюють умови праці, як середні за ступінню 
задоволеності ними. Тобто умови праці вчителів виявилися ще однією 
проблемною сферою.

Майже така ж сама ситуація із підвищенням кваліфікації: задово-
лених лише 9,26%, зовсім незадоволених – 22,22%. Це свідчить про не-
відповідність процесу організації та якості системи підвищення кваліфі-
кації потребам та побажанням вчителів Львівщини.

Знову матеріально-технічною базою незадоволено у тій чи ін-
шій мірі більше половини опитаних вчителів, лише 8,64% вказали, що 
задоволені комп’ютеризацією школи, обладнанням для лаборатор-
них занять та іншим у повній мірі. Не можна не пов’язати цю ситуа-
цію із загальним проблемним фінансовим забезпеченням шкіл, потре-
бою у сучасному обладнанні для підготовки дітей до викликів сучасного 
світу, необхідністю переоснащування, модернізації та просто заміни 
матеріально-технічної бази шкіл на нову.

Примітним є те, що на питання про рівень задоволеності своєю 
зарплатнею відповіло менше 13% вчителів. 

У сукупності ці фактори призводять до проблеми плинності вчитель-
ських кадрів у системі освіти та браку кваліфікованих фахівців з усіх 
предметів.

Щодо питання наявності у школі спеціалістів з усіх предметів, 
то лише 6 директорів шкіл зазначили, що штат вчителів укомплектова-
ний неповністю. Зазвичай, у таких випадках, вчителі виконують суміжні 
функції, викладаючи два предмети. Наприклад, вчитель біології може 
викладати хімію, вчитель фізкультури – трудове навчання, вчитель фі-
зики – математику. Однак, директори зазначають, що навіть якщо має 
місце викладання двох предметів одним вчителем, він чи вона прохо-
дять підготовку чи перекваліфікацію. 

Початок на с. 35
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1.2 безоплатність та система фінансування усіх рівнів освіти

До повноважень Міністерства освіти і науки належить закріплене 
у статті 12 Закону України “Про освіту” повноваження визначати міні-
мальні нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення 
навчальних закладів.28 В обсязі не менш цих мінімальних нормативів 
місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 
встановлюють обсяги бюджетного фінансування навчальних закладів 
та установ, що є комунальною власністю, та забезпечують фінансуван-
ня витрат на їх утримання, як передбачено статтею 14 Закону України 
“Про освіту”.29 

За рахунок коштів підприємств, установ і організацій, батьків та ін-
ших добровільних внесків можуть вводитися додаткові навчальні 
курси понад обсяг, визначений державним стандартом для відповідно-
го освітнього рівня – стаття 35 Закону України “Про освіту”.30

Стаття 53 Закону України “Про освіту” визначає, що при загально-
освітніх закладах утворюються фонди загального обов’язкового на-
вчання для надання матеріальної допомоги учням, їх оздоровлення, 
проведення культурних заходів, інших передбачених законодавством 
витрат. Фонди загального обов’язкового навчання утворюються за ра-
хунок коштів місцевих бюджетів у розмірі не меншому трьох відсотків 
витрат на утримання шкіл, а також за рахунок залучення коштів підпри-
ємств, установ, організацій, інших джерел.31

Зазначене вище підкреслюється Указом Президента України “Про 
Національну доктрину розвитку освіти” від 17 квітня 2002 року N 
347/2002, який визначає фінансування освіти як пріоритетного напря-
му видатків бюджетів усіх рівнів та наполягає, що фінансування дер-
жавою здобуття дошкільної, повної загальної середньої та професійно-
технічної освіти в державних і комунальних навчальних закладах у 
обсязі, визначеному державними стандартами.32

Тобто фінансування державних навчальних закладів, як вказується 
у статті 61 Закону України “Про освіту”, здійснюється за рахунок коштів 
відповідних бюджетів, коштів галузей народного господарства, держав-
них підприємств і організацій, а також додаткових джерел фінансуван-
ня. Держава забезпечує бюджетні асигнування на освіту в розмі-

28 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
29 Там же
30 Там же
31 Там же
32 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=347%2F2002

рі не меншому десяти відсотків національного доходу, а також валютні 
асигнування на основну діяльність.33 

Згідно з Указом Президента України “Про Національну доктрину роз-
витку освіти” від 17 квітня 2002 року N 347/2002 основними джерела-
ми фінансового забезпечення освіти є:

кошти державного та місцевих бюджетів; •
кошти юридичних і фізичних осіб, громадських організацій та фон- •
дів, у тому числі благодійні внески і пожертвування;
кошти від надання навчальними закладами додаткових освітніх та  •
інших послуг;
гранти; •
кредити на розвиток навчальних закладів усіх рівнів та здобуття  •
освіти;
кошти від здійснення навчальними закладами економічної діяльнос- •
ті, регламентованої державою.34

Додатковими джерелами фінансування, як визначає стаття 61 
Закону України “Про освіту” є:

кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та  •
перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів;
плата за надання додаткових освітніх послуг; •
кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші ро- •
боти, виконані навчальним закладом на замовлення підприємств, 
установ, організацій та громадян;
доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень,  •
підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, 
споруд, обладнання;
дотації з місцевих бюджетів; •
кредити і позички банків, дивіденди від цінних паперів та доходи від  •
розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджет-
них коштів;
валютні надходження; •
добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від під- •
приємств, установ, організацій, окремих громадян;
інші кошти. • 35

33 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
34 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=347%2F2002
35 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
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Рішення Конституційного Суду України від 04.03.2004 р. N 5-рп/2004 
у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України 
про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 Кон-
ституції України «держава забезпечує доступність і безоплатність до-
шкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти 
в державних і комунальних навчальних закладах» (справа про доступ-
ність і безоплатність освіти).

Рішення Конституційного Суду України від 21.11.2002 р. № 18-
рп/2002 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів 
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) по-
ложень постанов Кабінету Міністрів України «Про встановлення плати 
за користування підручниками в загальноосвітніх школах», «Про вне-
сення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серп-
ня 1996 р. N 1031» та пункту 5 Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 22 липня 1998 р. N 1128» (справа про безоплатне ко-
ристування шкільними підручниками)

***
Інформація у пресі говорить про незаплановані витрати батьків на 

підручники через погану забезпеченість ними у всіх класах школи («Екс-
прес»), а також про численні випадки збору коштів з батьків у фонд 
освітніх закладів. 

За сферою дослідження системи фінансування усіх рівнів освіти 
нам вдалося зібрати досить ґрунтовну інформацію, тому що її тематика 
є добре представлена у пресі (з відсутністю тільки у «Львівській газеті»). 
ЗМІ підтверджують належність фінансування і висвітлюють ефектив-
ність розподілення фінансування, проте не дають власних коментарів 
та оцінки системі фінансування. На сторінках газет однозначно дотри-
муються одностайності щодо джерел фінансування, пишучи в основно-
му про кошти місцевого та обласного бюджетів, які в свою чергу витра-
чаються на шкільну інфраструктуру (ремонти шкіл, комп’ютеризацію), 
програму «Шкільний автобус», грошові винагороди для педагогічного 
персоналу та багато іншого. Менше поширеним на практиці, а тому і 
лише згадується благодійне фінансування, переважно матеріальної 
бази в освітніх закладах для дітей. Також у пресі висвітлено і думку ці-
льової групи освітньої громадськості – педагогічний персонал незадо-
волений фінансуванням освітянської галузі. ЗМІ розвивають цю про-
блематику, пишучи про аспекти назрівання соціальної напруги серед 
педагогів через порушення місцевою владою їхніх трудових прав, неви-

плати/недоплати. Тому об’єктивно на сторінках газети провідною про-
блемою є ситуація з виплатами заробітних плат для вчителів (пробле-
ма описується критично, висвітлюється інформація з точки зору дій в 
цьому напряму місцевої влади, і самих педагогів та освітян).

Достатньо повно подана інформація і про достатність фінансування, 
і про джерела надходження фінансових ресурсів, ефективність розподі-
лення фінансування в електронних ЗМІ. Отож, зміст цих питань є майже 
одностайний у різних ЗМІ і висвітлений наступним чином: достатність 
фінансування високо оцінюється і підкреслюється його позитивна ди-
наміка (тобто помітне зростання). При цьому у їхніх статтях достатність 
фінансування висвітлюється і критично, говорячи про особисту незадо-
воленість нею самих освітян («Гал-інфо», «Захід нет»). Слід дещо вио-
кремити ЗМІ «Захід нет», оскільки публіковані ним статті – переважно зі 
знаком «-» – щодо фінансування і підкріплюється це текстами про недо-
фінансованість вцілому освітянської галузі на сьогодні, застарілість цієї 
системи і масове незадоволення нею освітян (страйки, протести).

У всіх ЗМІ немає єдиної позиції в змісті їхніх повідомлень щодо 
ефективності розподілу фінансування, але всі вони чітко висвітлюють 
ті напрямки, які фінансуються на їх думку і скільки коштів на це слід 
виділяти чи скільки вже виділено. Так, «Гал-інфо» акцентує свою ува-
гу на передачі інформації про те, що влада ініціює фінансування жит-
ла для вчителів (села) разом зі школами; фінансування в сфері фізич-
ної культури; фінансування на побудову і ремонти освітніх закладів; 
виплати і премії вчителям та учням. «ЗІК»: акцент слід робити на фі-
нансування комп’ютеризації шкіл, будівництво шкіл у селах, створення 
безбар’єрного середовища для дітей-інвалідів, фінансування шкільної 
інфраструктури, забезпечення пришкільних таборів, система доплат 
освітянам і виплат стипендій найкращим учням за різні здобутки. 
Інтернет-сторінка Львівської міської ради видає інформацію про розпо-
діл фінансування конкретно з боку місцевої влади, серед яких йде мова 
про кошти на утримання закладів освіти, видатки на заробітну плату 
педагогам, продукти харчування, а в пріоритеті – видатки на ремонти 
басейнів, закупівлю нового обладнання, будуть закладатись у бюджеті 
розвитку. У ЗМІ «Львівської обласної ради» висвітлена інформація про 
обласні видатки на дошкільну освіту та збільшення частки інших видат-
ків. Чітко прописано розподіл коштів зокрема кількість витрат на про-
граму «Шкільний автобус», розвиток дошкілля, підручники, виплати об-
дарованій молоді, інформатизацію освіти.

кошти, які отримують загальноосвітні навчальні заклади з місцевих 
бюджетів, не є достатніми для задоволення усіх потреб школи. Із вве-
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денням системи централізованої бухгалтерії часто директори не зна-
ють, яке фінансування буде виділено на школу в поточному навчально-
му році. Більше половини опитаних директорів не змогли відповісти на 
питання про бюджет школи на рік та про видатки на утримання одного 
учня. В тих школах, де ми змогли отримати таку інформацію, кількість 
коштів, виділених на утримання одного учня коливались від 3200 грн. 
на рік до 12800 грн. на рік, причому в малих школах кількість коштів, ви-
ділених на одного учня, зазвичай є більшою. Однак це не свідчить про 
реальні більші гроші, витрачені на одного учня у малих школах, просто 
на меншу кількість дітей розділяються витрати на утримання самої бу-
дівлі школи, штату працівників тощо.

В частині державного фінансування шкіл, директори зазначали, що 
коштів переважно не вистачає на поповнення бібліотечного фонду, ре-
монт, закупівлю спортивного інтентаря, обладнання для практичних, 
лабораторних робіт. Це підтверджується також результатами спостере-
жень у школах та оцінкою вчителями їхньої задоволеності від умов ро-
боти, які було висвітлено вище. Якщо можна говорити про відносно по-
вну комплектацію шкіл партами, стільцями та дошками, то реактивами, 
експонатами та лабораторними приладами школи практично не забез-
печені. Набори реактивів у багатьох школах не поповнювались вже ба-
гато років, іноді вчителі матеріали для лабораторних та практичних ро-
біт закуповують за власні кошти. 

На питання про те, що змінилось за останні 3 роки в школі, 82% ди-
ректорів зазначили, що було зроблено ремонт (з них 11% зауважили, що 
ремонт проведено частково), 64% відвіданих нами шкіл укомплектували 
новою технікою комп’ютерні класи та поповнили бібліотечний фонд, май-
же у половині шкіл закуплено новий спортивний інвентар. Зазначалося 
також, що було проведено капітальний ремонт котельні, придбано шкіль-
ний автобус, споруджено внутрішній туалет, відкрито нову їдальню.

Для того, щоб утримати школу на належному рівні, директори та ад-
міністрація шкіл займаються пошуком додаткових джерел фінансу-
вання. Розмови з директорами, вчителями та дітьми засвідчили, що до-
даткові кошти на забезпечення потреб школи отримуються переважно 
в якості спонсорської допомоги від бізнесу, батьків-підприємців, добро-
вільних пожертв батьків, грантів міжнародних та українських благодій-
них фондів. В двох школах було зазначено, що дітям надаються плат-
ні послуги (навчання англійської мови, танців, майстер-класів), в іншій 
– надання в оренду приміщень. У семи випадках директори зазначили, 
що при школі функціонує благодійний фонд, через який акумулюються 
кошти на потреби школи. Ще в одному випадку був згаданий збір маку-
латури як елемент шкільного підприємництва.

Не зрозуміло, однак, як виглядає процедура звітності за використан-
ня коштів, отриманих з-поза бюджету. Звертає на себе увагу брак про-
зорих і однакових для всіх процедур у ситуації, коли школи змушені шу-
кати додаткових коштів. 

Відповідаючи на питання про те, що потрібно змінити у фінансу-
ванні середніх шкіл, директори зазначали:

Більше давати фінансової самостійності школі, децентралізува- •
ти бухгалтерський облік
Скеровувати фінансування безпосередньо на школу, а не в відділи  •
освіти
На кожну школу – фонд, яким можна оперувати при внутрішніх по- •
требах
На опорні (базові) школи виділяти більше коштів •
Необхідно, щоб гроші «ходили» за дітьми, а для цього слід чітко  •
внормувати фінансування. Централізація бухгалтерського обслу-
говування можлива при умові керування коштами директором
Надати школам автономію та самостійність •
Прозорість, чіткі критерії у розподілі фінансування (вартість 1 учня  •
або м2). Розробити формулу розрахунку коштів на одного учня
Стимулювання шкіл, які залучають найбільше спонсорських ко- •
штів, шкіл-переможців рейтингу

1.3 Шкільна інфраструктура. умови роботи вчителів та умови на-
вчання

Згідно зі статтею 14 Закону України «Про освіту» питання зміцнен-
ня матеріальної бази закладів системи освіти та їх господарське об-
слуговування окладаються на місцеві органи державної виконавчої вла-
ди та органи місцевого самоврядування.36 

За статтею 44 Закону України «Про загальну середню освіту» 
матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів 
включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспорт-
ні засоби, службове житло та інші цінності. Майно загальноосвітніх 
навчальних закладів належить їм на правах, визначених законодав-
ством України. Вимоги до матеріально-технічної бази загальноосвіт-
ніх навчальних закладів визначаються відповідними будівельними і 
санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими пере-
ліками обов’язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі 

36 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
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корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, 
підручників, художньої та іншої літератури.37

У школах, як зазначено у статті 24 Закону України «Про освіту», має 
бути організоване безкоштовне медичне обслуговування. Його ор-
ганізація в системі освіти забезпечується місцевими органами держав-
ної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, здійсню-
ється закладами Міністерства охорони здоров’я України та відомчими 
закладами охорони здоров’я.38

За аналогічним принципом, як зазначено у статті 26 Закону України 
«Про освіту», у школах організовується харчування. Організація та від-
повідальність за харчування у державних навчальних закладах поклада-
ються на місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування, міністерства і відомства України, яким підпорядковані 
навчальні заклади, керівників навчальних закладів і здійснюються за ра-
хунок бюджетних асигнувань. Контроль та державний нагляд за якістю 
харчування покладається на органи охорони здоров’я.39

В той же час, стаття 26 Закону України «Про освіту» говорить, що за-
безпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та вихо-
вання у навчальних закладах покладається на їх власника або уповно-
важений ним орган, керівника навчального закладу.40

***
Аналіз висвітлення сфери дослідження шкільної інфраструктури 

в електронних ЗМІ дозволив нам зробити висновок про те, що вона є 
дуже деталізована і добре відслідкована, а значить, максимально охо-
плена. Слід зазначити, що у всіх практично ЗМІ (окрім «Облради», де 
немає відповідної інформації) характер повідомлень є повторюваним. 
Зріз змістового наповнення дозволив нам побачити, якою є ситуація з 
станом будівель шкіл та іншими інфраструктурними об’єктами. 

Зокрема, ЗМІ зазначають, що:
активно впроваджується нова система опалення (енергоощадна).  •
З 554 дошкільних навчальних закладів області 553 забезпечено те-
плопостачанням;
у восьми закладах освіти Львова встановлено 10 пандусів. У школі  •
№82 встановлено ліфт для дітей з інвалідністю, облаштовано 
кімнати гігієни, кабінет фізичної реабілітації;

37 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=651-14
38 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
39 Там же
40 Там же

для безперешкодного доступу дітей з інвалідністю на сьогодні у  •
191 закладі освіти Львівської області облаштовані пандуси, у 35 – 
здійснено маркування сходинок, у 25 – встановлено дзвінки, в одно-
му збудовано ліфт (у м. Львові у ЗСШ №82);
в усі навчальні заклади, у яких навчаються діти з інвалідністю, об- •
ладнано комп’ютерні класи;
частина закладів освіти (близько 80) має низькі сходинки сходів та  •
широкі двері, що дозволяє людям з порушеннями опорно- рухового 
апарату без перешкод потрапити у заклад освіти;
сьогодні діють басейни є у 19 навчальних закладах Львова; •
практично половина шкіл на мають окремих приміщень, присто- •
сованих для повноцінних занять фізкультурою. У тих школах, де є 
спортивні зали, часто немає окремих приміщень для переодяган-
ня школярів;
школи дбають про освітлення пришкільної території (більше 50%  •
львівських шкіл). Цього року заплановано освітити території 49 
навчальних закладів;
у Львові тривають ремонтні роботи у 97 навчальних закладах; •
на Львівщині не отримують безкоштовного харчування учні мо- •
лодших класів у кількох районів Львівщини.
Виклад інформації про шкільну інфраструктуру в обласних газе-

тах підштовхнув нас до висновків щодо ситуації з умовами роботи вчи-
телів і навчання учнів Львівської області. Дослідження цієї сфери у пресі 
є корисним для нас, оскільки дозволяє моніторити базові основи функ-
ціонування навчальних закладів, від яких залежить умови «життєздат-
ності» навчального процесу. Отож, стан шкільної інфраструктури варію-
ється, образно кажучи, від хорошого до поганого, в залежності від міста/
села, що і відображається в пресі. Схвальним, на нашу думку у ЗМІ є 
те, що вони пишуть про приклади хорошого стану будівель як садочків/
шкіл, так і приклади інфраструктури шкіл у задовільному стані на Львів-
щині. ЗМІ демонструють критичний погляд на цю сферу. Відтак, умови 
навчання дітей у сільській місцевості супроводжуються часто незадо-
вільними санітарними умовами в школах, неякісним харчуванням, пе-
реохолодженням внаслідок недостатнього опалення, відсутністю шкіль-
них басейнів та ін. У школах міста є теж частина цих проблем, зокрема, 
харчові отруєння у їдальнях, невідповідність обладнаних класних кім-
нат потребам учнів в деяких школах, але, на зміну цьому, в міській міс-
цевості багато робиться у цьому напрямку. Наприклад, як визнають ЗМІ, 
впроваджуються інновації (наявність сонячних колекторів для підігріву 
води у басейнах та приготування їжі, вітрогенераторів як відновлюваль-
них джерел енергії у школах), добре освітлюють території шкіл, 
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ЗМІ зазначають, що у школах і садочках встановлюють нову систему 
опалення, впроваджують альтернативні джерела енергії для освітлення. 
Також відбуваються ремонтні роботи (тепло, спортивні майданчики, ба-
сейни, впровадження енергозберігаючих технологій у освітніх закладах). 

***

1.4.1 технічний стан приміщення школи

Для того, щоб визначити технічний стан приміщення школи, ми під-
готували каталог елементарного забезпечення школи і досліджували 
його стан, оцінюючи за шкалою “добре”, “задовільно”, “незадовільно” 
з коментарями членів моніторингової групи. У школах ми дивились на 
стан даху, стін, опалювальної системи, вікон, водопостачання, освіт-
лення в класах і санвузли.

Як свідчать результати, фізичний стан шкіл все ще потребує по-
кращення у багатьох закладах, незалежно від того, розташовані вони у 
місті чи в сільській місцевості. Майже у 70% оглянутих шкіл спостерігачі 
зазначали незадовільний стан вікон, близько половини шкіл мають про-
блеми з дахами, у жодній школі немає постачання теплої води, а стан 
санвузлів переважно оцінюється як незадовільний. У 16 оглянутих шко-
лах туалети знаходяться на подвір’ї. Не у всіх школах є централізоване 
опалення, є випадки, коли школи обігріваються за допомогою пічного 
опалення. У своїх коментарях члени моніторингової групи зазначали:

“Школа складається з двох корпусів, один з яких огороджений, але 
в огорожі є діри, через які бігають собаки. Інший корпус виходить пря-
мо на дорогу”

“До школи веде ґрунтова дорога, біля школи немає переходу. Двір 
огороджений, але асфальту у дворі немає, так само, як і на спортивно-
му майданчику. Коли іде дощ – стоїть багно. Зовнішні стіни в частині 
школи осипаються, але всередині школа чиста та відремонтована”

“Школа потребує ремонту фундаменту, добудови спортзалу та 
класних приміщень. Потребує доукомплектації новими меблями”

“Санвузли розміщені поза будівлею школи на вулиці; приміщення охай-
не, але дуже старе. Школа розташована недалеко від кладовища”.

“В одному з навчальних корпусів немає їдальні та буфету. На ве-
ликій перерві вчителі водять дітей обідати в інший корпус. Виника-
ють проблеми з бездомними собаками і їх перебуванням на терито-
рії школи”

“В приміщенні школи є туалет, але ним користується лише пед-
персонал”

“Немає санвузлів на третьому поверсі, на другому – один санвузол 
(незрозуміло, для дівчат чи для хлопців).

“Туалети в жахливому стані, поганий запах. Води не було”.
“Школа потребує капітального ремонту. Підлога стара, дошки 

прогнили, провалюються”

Водночас були і такі відгуки:
“В санвузлах чисто, сторонніх запахів немає”
“Директор працює на благо школи. У школі все є, можливо не су-

часне, але в хорошому стані”
“Ліфт для дітей з інвалідністю, реабілітаційна кімната, туалет 

для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату”.
“У школі є три вантажні автомобілі для професійної підготовки 

учнів”
“Школа не має спортивного майданчика, лише спортзал, в яко-

му проходить ремонт. Будівля нова, вікна змінені. Поступово прово-
диться ремонт на всій території школи”.

“Батареї теплі, ніде не пропускають, хоча в школі холодно. Мож-
ливо, вікна пропускають холодне повітря”.

“Перед школою – “лежачі поліцейські”. Школа огороджена, спорт-
майданчик потребує ремонту”

Малюнок №1. 
задоволеність школою, в якій навчаються учні

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Так, подобається;

Швидше 
подобається ніж ні;

Швидше не 
подобається ніж так;

Ні, не подобається;

Немає відповіді;



48  49

В той же час, оцінки школярів були дещо іншими. Як видно з графі-
ка, 67% учнів задоволені школою, в якій вони навчаються і вказують, 
що їхня школа їм подобається. 25% учнів їхня школа швидше подоба-
ється, ніж ні. Менше 10% в сумі учнів зазначили, що їхня школа їм не 
подобається або швидше не подобається.

Таблиця 3
задоволеність різними аспектами навчального процесу, (у%)

так ні важко 
сказати

Рівнем отримуваних знань 78,67 4,45 15,42
Рівнем викладання предметів 75,88 6,21 16,46
Об’єктивністю оцінювання знань 53,21 17,39 26,92
Позакласною роботою в школі 54,55 20,70 22,26
Дисципліною в школі 61,39 16,77 19,88
Безпекою в школі 77,33 10,46 10,46
Розкладом занять 64,29 18,74 15,01
Організацією харчування 44,20 30,12 22,88
Класними приміщеннями 73,29 12,73 11,90
Вимогами до форми одягу 63,77 22,67 11,90
Бібліотекою 69,98 10,66 17,39
Спортивним інвентарем 59,32 21,95 16,36
Опаленням, освітленням 68,32 16,15 13,87
Ремонтом в школі/класах 62,32 18,01 17,81
Комп’ютерним забезпеченням в школі 58,90 24,95 13,66
Доступом до Інтернету в школі 40,06 39,96 17,39
Вчителями в школі 0,72 0,52 0,21
Наявністю охорони в школі - 0,21
Поданням матеріалу/ предметами/ 
методикою викладання; 0,21 0,21 0,10

Відношенням до учнів в школі / 
взаємоповагою в школі 0,41 0,52 0,31

Коротка перерва / уроки швидко 
починаються / тривалість перерви 0,41 0,52 0,31

Задоволеність школою проявляється не тільки в тому, чи подоба-
ється вона учням, а те, як організований навчальний процес, як 
вчителі відносяться до учнів в школі, яким є приміщення школи тощо. 

Склавши таблицю ми намагалися отримати дані щодо задоволенос-
ті чи незадоволеності шкільними умовами. Таблиця дає нам змо-
гу чітко прослідкувати за індикаторами, які нас цікавлять. Отже, най-
більш вагомі – учні задоволені: «рівнем отримуваних знань» – 78,7%; 
«рівнем викладання предметів» – 75,9%, «класним приміщенням» – 
73,3%, загалом опитування показало, що в основному учні задоволе-
ні всім. Приблизно рівну кількість «так» і «ні», отримали: «організація 
харчування» – «так» відповіло 44,2%, «ні» – 30,1%, «важко сказати» 
– 22,8% та «доступ до Інтернету у школі» – «так» зазначили 40,1%, 
«ні» – 39,9%, «важко сказати» – 17,4%. Більш точну інформацію мож-
на отримати з таблиці. 

1.4.2 забезпечення методичними матеріалами та комп’юте рами

Іншим критерієм для оцінки умов навчання та роботи у школі є за-
безпечення необхідними методичними і дидактичними матеріалами та 
літературою. 

На запитання наскільки ваша бібліотека забезпечена навчаль-
ною та науково-методичною літературою, вчителі відповідають, що 
бібліотека в їхній школі забезпечена в деякій мірі – 64,2%. Про те, що 
бібліотека забезпечена книгами добре вказує 12,35% опитаних вчите-
лів. 13,6% натомість вказують, що їхня бібліотека не добре забезпече-
на навчальною літературою.

Шкільні бібліотеки в більшості шкіл є відкритими для учнів п’ять днів 
на тиждень. В сільських школах переважно немає посади бібліотекаря 
і цю функцію виконує один із вчителів. В такому разі доступ до бібліоте-
ки можливий лише під час перерви або тоді, коли у вчителя немає сво-
їх уроків. Книжковий фонд у більшості бібліотек поповнюється щорічно, 
однак в одному випадку було зазначено, що востаннє книжковий фонд 
поповнювався у 2007 році. Переважно бібліотечний фонд поповнюєть-
ся підручниками та художньою літературою. 

Значно гірша ситуація із забезпеченням фаховими періодични-
ми виданнями – лише 9,26% педагогів повністю задоволені, а 23,46% 
– повністю незадоволені. Можна зробити висновок, що забезпеченню 
шкіл фаховими виданнями з різних предметів зараз не приділяється 
достатньо уваги, Одна із можливих причин – надання переваги елек-
тронним виданням перед паперовими, однак із врахуванням нерівно-
мірного забезпечення шкіл доступом до інтернету таку заміну не можна 
вважати адекватною до сучасних потреб вчителя.

22,22% вчителів зазначили, що вони повністю задоволені станом за-
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безпечення шкіл навчально-методичними матеріалами, ще 41,98% відпо-
віли, що «скоріше задоволені». Не задоволені забезпеченням навчаль-
но-методичними матеріалами 30,86% вчителів, з них 27,16% – зазначили, 
своє ставлення як «скоріше не задоволені» і 3,7% – зовсім не задоволені. 

Майже кожен вчитель відповідає за навчальний кабінет, який він 
намагається обладнати книгами та технічними засобами навчання. Зва-
жаючи на те, що оснащеність навчальних кабінетів не фінансується в 
повному обсязі керівництвом школи, лише 8,6% вчителів вказують, що 
їхній навчальний кабінет добре оснащений. Така кількість вчителів вка-
зують, що їхній кабінет погано забезпечений навчальними підручника-
ми та технічними засобами. 64,2% відповіли, що їх навчальний кабінет 
забезпечений в деякій мірі. 16% не мають власного кабінету.

Малюнок №2
Джерела наповнення кабінету наочними посібниками  

та технічними засобами навчання
В основному наповнення навчального кабінету здійснюється за 

власні кошти вчителів (67,9%). В школі є практика наповнення фон-
дів навчальних кабінетів засобами, які виготовляють самі вчителі та 
учні (43,2%). Серед інших джерел наповнення кабінету навчальними 

посібниками та технічними засобами є добровільні пожертви батьків 
(21,64%). 5,6% вчителів зазначають, що наповнення кабінетів відбува-
ється за рахунок спонсорської допомоги від батьків-підприємців. Також 
були названі такі джерела наповнення кабінетів навчальною літерату-
рою та іншими засобами, як благодійний фонд, який функціонує при 
школі, грантове фінансування від українських та зарубіжних фондів, 
спонсорська допомога від бізнесу тощо.

Якщо формувати образ сучасної школи, то обов’язковою умовою її 
функціонування є оснащення компютерно- інформаційними технологі-
ями та хорошою навчальною літературою, доступ до якої мають і учні, 
і вчителі. Проте, за результатами опитування саме ця ланка діяльнос-
ті вчителя отримала найменше схвалення. 43,2% опитаних скоріше не 
задоволені матеріально-технічною базою в школі (комп’ютеризацією 
школи, обладнання для лабораторних занять). 38,9% опитаних вчите-
лів скоріше не задоволені забезпеченням фаховими періодичними ви-
даннями. Якщо говорити про можливості доступу до Інтернет – мережі, 
то відповіді респондентів розподілились практично рівномірно.

Серед тих, хто відповів на запитання «Чи використовуєте ви 
інформаційно-комп’ютерні технології на уроках», використовують 
комп’ютер (55,6%), проектор (38,9%), Інтернет (30,3%), інтерактивну 
дошку використовують лише 19,1% вчителів. Комп’ютер не використо-
вує 29,6% опитаних, Інтернет не використовує 39,5% вчителів, проек-
тор не використовує 35,2%. Що стосується інтерактивної дошки, то її 
не використовують 36,4% вчителів. Хоча значна частина вчителів за-
лишили ці питання без відповіді, натомість менше 10% вчителів в за-
гальній сумі вказували, що на уроках вони використовують такі спосо-
би візуалізації як таблиці, графіки, схеми, стенди, індивідуальні картки, 
експонати-муляжі тощо. Такі способи візуалізації давно представлені в 
школі. Натомість можна відзначити, що додатково вчителі застосову-
ють програвачі та магнітофони на уроках.

Також в ході дослідження ставилось завдання з’ясувати, які можли-
вості мають учні в школі для здобуття необхідних практичних нави-
чок із користування комп’ютером. 80,9% зазначили, що учні можуть у 
школі отримати навички користування комп’ютером, адже в їхніх школах 
є нові сучасні комп’ютери (51,2%). В інших школах є старі комп’ютери, 
але вони також знаходяться в хорошому стані і на них можна працюва-
ти (42,6%). Однак 18,5% опитаних вчителів зазначають, що учні не ма-
ють змоги отримати знання щодо користування комп’ютером, адже в їх-
ній школі є декілька старих комп’ютерів, які не працюють (0,6%) або й 
взагалі немає комп’ютерів (8%).

Таблиця 4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

За власні кошти батьків  

Виготовлено учнями та вчителем;  

Добровільні пожертви батьків;  

Не має відповіді;  

Не маю власного кабінету;  

Спонсорська допомога  
від батьків-підприємців;  

Гранти міжнародних та  
українських благодіних фондів  

Благодійний фонд який  
функціонує при школі;  

Методичний кабінет;  

Спонсорська допомога від бізнесу;  

Відповідне фінансування  
шкіл як освітніх центрів;  
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використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках, 
(у %)

так ні немає  
відповіді

Комп’ютер 55,56 29,63 14,81
Інтернет 30,25 39,51 30,25
Проектор 38,89 35,19 25,93
Інтерактивна дошка 19,14 36,42 44,44
Таблиці, графіки, схеми 14,81 - -
Стенди, репродукції, карти, портрети 4,94 - -
Індивідуальні картки, роздатковий матеріал 7,41 - -
Експонати, муляжі 3,09 - -
Відеоматеріали 1,23 - -
Програвач, магнітофон 3,70 - -

51,9% вчителів, котрі зрідка проводять уроки, використовуючи 
комп’ютер, вважають, що учні можуть здобути практичні навички з ко-
ристування комп’ютером. 30% вчителів, котрі зрідка проводять такі уро-
ки, вважають, що за таких умов учні не мають змоги здобути відповід-
ні навички. Серед вчителів, які не використовують комп’ютер на уроці, 
63,3% вважають, що учні не мають можливості здобувати практич-
ні навички користування комп’ютером. Серед тої частки вчителів, яка 
ствердно відповіла, що проводить уроки з використанням комп’ютера, 
лише 16% вважає, що учні можуть отримати відповідні навички. 6,7% 
опитаних вчителів вважає, що не можуть.

Ті вчителі, котрі використовують комп’ютер на уроці, вважають, що 
учні мають можливість навчитись користуватись ним (87,6%). Ті, які не 
використовують комп’ютер на уроці, схиляються до того, що учні не ма-
ють такої можливості.

Інформація про доступ до сучасних технологій в навчальних закла-
дах висвітлюється і щодо шкіл, і щодо садочків («ЛМР», «Гал-інфо», 
«Захід нет»). Мова йде про те, що в сучасних умовах школи та садоч-
ки отримують значний спектр технологій, які дають можливість для дис-
танційного навчання (комп’ютерну техніку, цифрові фотокамери) і вико-
ристовуються в навчальних потребах дітей та у. «Захід нет» відзначає в 
одній із своїх статей, що 170 шкіл Львівської області отримають у дару-
нок від служби зайнятості модернізовану розробку Державного центру 
зайнятості та Міністерства освіти і науки – програмно-апаратні комп-

лекси “Профорієнтаційний термінал”. Отже, як ми бачимо, відбуваєть-
ся інтенсивна комп’ютеризація та інформатизація освітніх навчальних 
закладів і ЗМІ це відобразили. 

Малюнок №3
можливість здобуття учнями необхідних практичних  

навичок з використання комп’ютера в школі

Малюнок №4
можливість учнями здобути навики користування комп’ютером 

на уроці
висновки та комЕнтарі

Немає відповіді.
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1. Результати моніторингу свідчать про значну кількість випадків пере-
вищення норми наповнюваності класів у школах міст та ще більшу 
кількість класів із меншою за 5 осіб кількістю учнів, у сільській місце-
вості, особливо у початковій школі. У цій ситуацій варто вести розмо-
ву про перегляд стандартів наповнюваності класів, їх верхньої межі, 
та забезпечення шкіл достатньою кількістю педагогів, спрямувавши 
зусилля державних органів освіти на вирішення кадрової проблеми 
шкіл. Щодо поточної ситуації, то законом чітко передбачається мак-
симальна наповнювальність – 30 учнів, її перевищення є порушен-
ням чинного законодавства. З іншого боку, для сільській місцевості 
актуальним може стати запровадження інтегрованих класів та про-
грам навчання для учнів початкової школи різного віку.

2. Як показують результати моніторингу, питання, що залежать від 
людського фактору (колектив, розклад уроків тощо), в школі забез-
печуються краще, ніж ті питання, в яких існує матеріальна складо-
ва: умови праці, матеріально-технічна база, фахові періодичні ви-
дання, заробітна плата. Відповідно, з боку школи та її адміністрації 
є бажання підтримувати у закладі сприятливу для роботи атмос-
феру, однак вони обмежені рамками фінансування, на збільшення 
якого мають недостатній вплив. 

3. Невизначеність щодо розміру фінансування, яке виділяється щоро-
ку на окрему школу, та централізація коштів значно ускладнює про-
цес стратегічного планування розвитку школи для директорів. Це, у 
свою чергу, відображається на можливості формування довгостро-
кової стратегії розвитку освіти в районі та в області загалом, що 
в майбутньому матиме тривалі негативні наслідки для всього сус-
пільства. Низький рівень фінансування практично не залишає шко-
лам шансів на розвиток і на підвищення якості освіти. 

4. Законодавство України допускає розподіл відповідальності за 
матеріально-технічну базу шкіл та за безпечні та нешкідливі умови 
навчання і праці між органами місцевого самоврядування та дирек-
торами шкіл. У цій ситуації директор, якого позбавлено можливості 
впливу на формування бюджету школи, але який відповідає за без-
пеку в школі, стає заручником органів місцевого самоврядування та 
їхньої готовності вкладати кошти в ремонт приміщень.

5. Відсутність механізму визначення розміру фінансування школи в 

залежності від кількості учнів не сприяє підвищенню якості надання 
освітніх послуг, а навпаки, стимулює школи до зменшення кількості 
учнів. Школи з великою кількістю учнів змушені обмежувати видат-
ки на методичне забезпечення та проведення позаурочної навчаль-
ної роботи, оскільки більша частина коштів іде на ремонтні роботи 
та господарські витрати. 

6. Залучення позабюджетних коштів на потреби школи відбувається в 
різний спосіб. Переважно основними “спонсорами” школи виступа-
ють батьки, при цьому декларована засада добровільності викликає 
сумніви. Більше того, відсутність чітких процедур використання та 
звітування про такі кошти може негативно вплинути на громадську 
думку щодо правомірності таких дій. Водночас, неписане правило 
що школа повинна самостійно знайти додаткові кошти означає, що 
держава погоджується на те, що енергія директорів повинна бути на-
правлена на пошук фінансування, а не на підвищення якості освіти. 

7. Технічний стан більшості оглянутих приміщень шкіл залишається 
на недостатньому рівні. Особливу стурбованість викликають туале-
ти на вулиці та проблеми із опаленням, враховуючи загальну тем-
пературу на подвір’ї у зимовий період. Невідповідність приміщень 
шкіл санітарним нормам та нормам безпеки життєдіяльності свід-
чить не тільки про ризик для здоров’я учнів, а й не сприяє форму-
ванню в них відчуття власної людської гідності та не гарантує за-
безпечення реалізації права на приватність.

8. Незважаючи на спрямування зусиль на комп’ютеризацію освіти, 
все ще залишаються школи із недостатнім рівнем забезпечення 
комп’ютерами та доступу до Інтернету. Вчителі не завжди поши-
рюють практику використання комп’ютерів та інших технічних засо-
бів під час уроків, а рівень використання інших, старих, видів нао-
чності взагалі знаходиться на вкрай низькому рівні. Причинами є як 
незабезпеченість матеріально-технічної бази, зокрема через брак 
коштів на її модернізацію та поповнення, так і недостатні навички 
вчителів у використанні комп’ютерної техніки під час уроків та імп-
лементації її у навчальний процес. І хоча більшість вчителів вважа-
ють, що діти у школі можуть оволодіти комп’ютерами, якість таких 
навичок та їх практичне значення викликає сумніви.

9. Щодо більш традиційних навчальних матеріалів – літератури, то 
дані моніторингу свідчать про недостатнє поповнення бібліотеч-
ного фонду та несистемне обладнання літературою вчительських 
кабінетів – переважно зусиллями самих вчителів, що не гарантує 
повноцінного доступу до сучасної літератури, а виходить лише з 
міркувань та можливостей конкретного вчителя. Ці питання пере-
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важно пов’язані із рівнем фінансування шкіл, проблеми з яким було 
висвітлено вище. Тобто й їх вирішення може відбутися лише за 
умов перегляду підходів до пошуку коштів та системному залучен-
ні додаткових ресурсів у вигляді проектів, спонсорської допомоги, 
тощо. Однак у цій галузі теж потрібне планування і системність, а 
не вирішення проблеми частково чи в обсязі, який може забезпе-
чити школа. Питання методичного забезпечення навчання не може 
покладатися лише на вчителя-предметника, а повинно стати питан-
ням, яким опікується вся система у цілому: вчитель, адміністрація, 
місцеве самоврядування.

10. Готовність вчителів до роботи з електронними ресурсами є важ-
ливою умовою проведення педагогічної діяльності в сучасній шко-
лі. Вчителю, для ефективного використання таких електронних ре-
сурсів недостатньо просто володіти інформаційно-комунікаційними 
технологіями, а необхідно також вміти застосовувати інноваційні 
педагогічні технології, сучасні методи та організаційні форми на-
вчання. Зокрема до таких нових підходів можна віднести проведен-
ня уроків за допомогою інформаційно-комп’ютерних технологій та 
інтерактивних методик, де учень не просто слухає інформацію від 
вчителя, а й відбувається активний процес взаємодії та комунікації 
в класі між усіма його членами.

рЕкомЕнДаціЇ

1. Головному управлінню освіти і науки Львівської облдержадміні-
страції:

• поширювати практику функціонування інтегрованих класів та на-
вчальних програм для дітей молодшого шкільного віку; забезпе-
чити відповідну підготовку педагогів для роботи з різновіковими 
групами;

• забезпечити дотримання максимальної норми наповнювальності 
класів, в першу чергу у школах міста, через сприяння відкриттю 
додаткових класів та створення відповідної стратегії поперед-
ження плинності кадрів у системі шкільної освіти, зокрема, по-
чаткової;

• розробити прозорі процедури реалізації механізму залучення 
позабюджетних коштів на потреби школи, обмеживши участь у 
цьому процесі адміністрації та вчителів, та запровадити відкрите 
звітування за їх витратами;

• провести інвентаризацію комп’ютерного обладнання у школах, 

виявити конкретні школи області, які на даний момент потребу-
ють більшої підтримки з боку держави та органів місцевого само-
врядування. 

2. Відділам освіти:
• сформувати замовлення до ЛОІППО щодо організації спеціалі-

зованого навчання в системі підвищення кваліфікації по викорис-
танню інформаційних технологій 

3. Органам місцевого самоврядування:
• переглянути фінансування освіти, використовувати альтернатив-

ні шляхи збільшення видатків на освіту, наприклад, через запро-
вадження проектних технологій та використання іноземного до-
свіду;

• залучати до розвитку освіти громадські організації, які вже мають 
досвід підвищення кваліфікації вчителів, мають власну методич-
ну та матеріальну базу та можуть залучати додаткові кошти на 
реалізацію спільних зі школами ініціатив;

• створити передумови для прогнозування фінансової перспективи 
школи щонайменше на 5 років та шляхом залучення директорів 
до планування видатків, виходячи з потреб кожної конкретної шко-
ли. Надати директорам шкіл більше фінансової самостійності;

• запровадити механізм фінансування шкіл, виходячи із норми 
фінансування на одного учня, однакової для шкіл одного типу. 
Розділити фінансування утримання приміщення і штату та без-
посередніх навчально-виховних потреб дитини;

• забезпечити максимально можливою мірою достатній рівень 
технічно-побутових умов кожної школи, а саме:
а) детально проаналізувати технічний стан приміщень кожної 

школи;
б) виділити школи, які потребують негайного капітального ре-

монту, в першу чергу звернути увагу на школи, які потребу-
ють переобладнання опалювальної та каналізаційної систе-
ми (унеможливити наявність туалетів за межами приміщення 
школи);

в) передбачити в місцевому бюджеті кошти на проведення ре-
монтів у школах, які потребують термінового ремонту.

4. Адміністраціям шкіл:
забезпечити технічну можливість використання новітніх методик  •
навчання та комп’ютерних технологій під час занять.
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розділ 2. принцип Доступності

загальні зауваження

Доступність є одним із базових, закріплених законодавством прин-
ципів освіти. Про це свідчать: стаття 53 Конституції41, стаття 6 Зако-
ну України «Про дошкільну освіту»42, стаття 6 Закону України «Про 
освіту»43, тощо.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 04.03. 2004 р. N 
5-рп/200444 принцип доступності освіти визначається «як конституційна 
гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності, визначених 
статтею 24 Конституції України45, означає, що нікому не може бути від-
мовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реа-
лізації цього права».

Окрім того, відповідно до підпункту b пункту 2 статті 13 Міжнарод-
ного пакту про економічні, соціальні та культурні права, середня освіта 
«повинна бути відкритою та доступною для всіх, шляхом прийняття усіх 
необхідних заходів і, зокрема, поступового впровадження безкоштовної 
освіти». Словосполучення «доступним для всіх» означає, по-перше, що 
доступ учня до середньої освіти не залежить від його видимих можли-
востей чи здібностей і, по-друге, що середня освіта буде надаватись на 
території держави так, щоб бути однаково загальнодоступною. Комітет 
ООН із економічних, соціальних та культурних прав у Загальних заува-
женнях №13 вказує, що словосполучення «усіх необхідних заходів» під-
кріплює думку про те, що держави повинні впроваджувати різноманіт-
ні та новаторські підходи до надання середньої освіти в різноманітних 
соціально-культурних середовищах. 

41 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0
42 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2628-14
43 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
44 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v005p710-04
45 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0

2.1 фізична доступність. Швидкість та безпека доступу до школи

Складовою фізичної доступності є забезпечення за необхідністю 
підвезення дітей до освітніх закладів. Організація такого безкоштов-
ного довозу учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості до 
місця навчання і додому покладається на місцеві органи державної ви-
конавчої влади та органи місцевого самоврядування, що передбачено 
статтею 14 Закону України «Про освіту».46 Для учнів, які проживають у 
сільській місцевості на відстані понад 3 кілометри від школи, забезпе-
чується безкоштовне регулярне підвезення до школи і зі школи рейсо-
вим транспортом або транспортом підприємств, установ та організацій 
– стаття 53 Закону України «Про освіту»47. 

Органи місцевого самоврядування, формуючи мережу шкіл та на-
вчальних округів, повинні брати до уваги відстань, яку доведеться дола-
ти учням, стан доріг та можливість забезпечити і оплатити відповідний 
транспорт та опіку над дітьми в дорозі. Для бюджетів багатьох органів 
місцевого самоврядування такі бюджетні витрати є досить відчутними. 

***
Результати моніторингу засвідчили, що 10,9% опитаних нами учнів 

навчаються у школі, яка знаходиться в сусідньому населеному пункті. 
7,45% дітей ходять до школи у районному центрі, більшість опитаних 
учнів Львівської області навчаються в школі, яка знаходиться в їхньому 
населеному пункті (78,8%).

Зважаючи на те, що більшість учнів вчиться в школі у своєму насе-
леному пункті, то до цієї школи вони добираються пішки (75,3%). Нато-
мість ті учні, які добираються до школи в інші населені пункти, зазвичай 
їздять рейсовим автобусом (12.1%). 9% учнів до школи в інші населені 
пункти підвозять батьки. Лише 9,3% їздять шкільним автобусом і 3,5% 
учнів ходять пішки до школи в сусідній населений пункт.

У школах, де є різні проблеми із виконанням програми «Шкільний 
автобус», проблеми доїзду учнів вирішують по-різному. Іноді учні до-
їжджають з інших населених пунктів за домовленістю дирекції з пере-
візниками АТП, іноді батьки платять за проїзд у «Шкільному автобусі», 
за обслуговування та ремонт автобуса. В двох інтерв’ю директори за-
значили, що є проблеми з отриманням документів на перевезення ді-
тей, хоча переважно проблеми виникають через забезпечення бензи-
ном та водіями.

46 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0
47 Там же
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Малюнок №5
місцезнаходження школи, в якій навчаються учні

Таблиця 5
способи подолання учнями відстані до школи, (у %)

% До всіх
Їжджу рейсовим автобусом, маршруткою; 12,11
Відвозять батьки; 9,01
Їжджу шкільним автобусом 9,32
Ходжу пішки в своєму населеному пункті; 75,36
Ходжу пішки в сусідній населений пункт; 3,52
На роликах; 0,10
Їжджу мотоциклом; 0,10
На велосипеді; 0,21
Шкільні автобуси не беруть; 0,10
Немає відповіді; 0,83

За умов неповного доступу учнів до школи, можливість проходжен-
ня навчання через інтернет може значно покращити навчальний про-
цес. Однак 72% опитаних учнів, вказують на те, що вони не можуть 

отримати таку можливість у школі, якій вони навчаються. Частково про-
ходити навчання через Інтернет можуть лише 13,6% учнів Львівської 
області. Те, що таку мають можливість вказало лише 6,3% респонден-
тів. 6,2% респондентів було важко відповісти на дане запитання. 

Малюнок №6
можливість проходження навчальної програми через інтернет, 

наприклад, під час хвороби/карантину 

Ми з’ясували, що у ЗМІ не висвітлено питань доїзду до навчальних 
закладів та ситуації зі шкільними автобусами, а також доступу до осві-
ти дітей із таких вразливих груп як діти-біженці та діти мігрантів, вагіт-
ні дівчата та матері-підлітки. З-поміж решти дослідницьких питань стат-
ті є часто одиничні або у вигляді невеликих заміток. Наприклад, тільки у 
«Високому Замку» один раз згадується про проблему швидкості доступу 
у деяких районах до шкіл і садочків для дітей через велику відстань; ана-
логічно із питанням шкільної форми – воно згадується один раз в газеті 
«Експрес» у контексті опису труднощів підготовки батьками своїх дітей 
до школи. Відповідно така тенденція і звужує можливість об’єктивного 
представлення у свідомості картини того, чи забезпечує освіта на Львів-
щині право доступності і, якщо так, то що виконується, а що ні?

Але, виходячи з усіх текстів, дотичних у якійсь мірі даній сфері дослі-
дження, ми з’ясували наступне:

0 10 20 30 40 50 60 70 80

В населеному пункті,  
в якому Ви мешкаєте;  

В сусідньому населеному   
пункті;  

В районному центрі;  

Далеко від мене (від дому);  

В місті / в моєму місті;  

Немає відповіді;  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Так;  

Частково так;  

Ні;  

Важко відповісти;  

Немає відповіді;  
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Про фізичну доступність у пресі розкрито інформацію про доступ 
до сучасних технологій (дистанційне навчання). Дистанційне навчання 
розглядають як нову практику шкільної освіти. Висвітлено інформацію 
про специфіку навчання дітей за умов доступу до сучасних техноло-
гій (діти у школах мають можливості вивчати деякі предмети з нетбу-
ків; вчитися у Інтернет-мережі завдяки «Школі-онлайн». Йшлося у ЗМІ 
також про вивчення шкільних занять по-телевізору під час карантину). 
Загалом, відповідно до однозначної інформації у пресі, ситуація із за-
безпеченням можливості дистанційного навчання у львівських школах 
є високою. Така позитивна тенденція наводить на думку співставити: а 
чи такою ж є ця можливість у школах сільської місцевості Львівщини? 
І преса також, хоч і мінімально, проте інформує, що діти у більшості 
шкіл сільської місцевості не мають можливості вчитися за підручниками 
в Інтернеті, ні за комп’ютерами, у них немає ксероксів, тому говорити 
про комплексне отримання доступу до сучасних технологій у школах на 
Львівщині поки що, на нашу думку, є зарано. 

Економічна доступність

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, а та-
кож Конвенція про права дитини однозначно закріплюють принцип без-
оплатності та обов’язковості початкової освіти.

Конституційний принцип безоплатності загальної середньої освіти 
розкривається у статті 35 Закону України “Про освіту”, за якою Держава 
гарантує молоді право на отримання повної загальної середньої осві-
ти і оплачує її здобуття.48 Аналогічно у статті 6 Закону України “Про за-
гальну середню освіту” громадянам України гарантується безоплатній 
доступ до здобуття повної загальної середньої освіти в державних та 
комунальних навчальних закладах49.

Законодавство визначає принцип безкоштовності освіти, однак в 
той же час передбачає у якості одного з джерел фінансування освіти 
добровільні внески з боку фізичних осіб, якими можуть виступати бать-
ки учнів, – статті 35 та 61 Закону України “Про освіту”50, Указ Президен-
та України “Про Національну доктрину розвитку освіти” від 17 квітня 
2002 року N 347/200251.

48   http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
49  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=651-14
50 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
51 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=347%2F2002

Як зазначено у рішенні Конституційного Суду України від 21.11.2002 р. 
№ 18-рп/200252 гарантією здобуття обов’язкової повної загальної серед-
ньої освіти, її доступності і безоплатності в державних і комунальних 
навчальних закладах є забезпечення державою безоплатного надан-
ня учням у користування шкільних підручників, а встановлення плати 
за користування підручниками у загальноосвітніх школах визнано не-
конституційним. Крім того, у рішенні Конституційного Суду України від 
04.03.2004 р. N 5-рп/200453 наголошується: виходячи з того, що безо-
платність і доступність повної загальної середньої освіти в державних і 
комунальних навчальних закладах пов’язані з її обов’язковістю, держа-
ва повинна фінансувати у повному обсязі процес навчання учнів в меж-
ах Державного стандарту загальної середньої освіти.

***
Зміст інформації вказує на те, що у навчальних закладах Львівщини 

зберігається система прихованих платежів за навчання. Це стосується і 
дошкільних, і загальноосвітніх закладів. Утримання дітей у дошкільних 
навчальних закладах передбачає наявність прихованих платежів за на-
вчання. Цитую: « Від поборів у садках відбою нема. Здаєш гроші на 
нові вікна, іграшки, книжечки і навіть мийні засоби..» (Високий Замок, 
«Вихователі з «нічого» роблять цукерку»/Валентина Шурин). Аналогіч-
на ситуація у школах, часом із примусовим характером: в список видат-
ків входять і оплата журналу, охорони школи. Вітається матеріальна до-
помога батьківських комітетів, але вона має набувати форми співпраці 
із керівництвом шкіл. Та наразі бачимо, що платежі батьків за навчання 
своїх дітей є скоріше примусовими і у прихованій формі. Щоправда, як 
висвітлюють ЗМІ, ремонти шкіл ведуться за кошти місцевого бюджету. 
Проте це не перешкоджає й надалі існувати незаконним зборам коштів 
на благо шкіл у прихованій формі. 

Рівень економічної доступності тісно пов’язаний із механізмами фі-
нансування шкіл. Оскільки фінансова перспектива практично для всіх 
шкіл залишається непередбачуваною, заклади освіти змушені шука-
ти додаткового фінансування поза бюджетом. В більшості шкіл адмі-
ністрація, вчителі та батьки знаходять вихід із ситуації, здійснюючи 
різного роду пожертви у фонди школи. Така традиція вже давно ввій-
шла в практику роботи школи, на що вказують і відповіді наших рес-
пондентів на питання анкети «Чи проводиться збір грошей на по-
треби школи?». Як видно з графіка 92,4% учнів ствердно вказують на 

52 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v018p710-02
53 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v005p710-04
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те, що в їхніх школах проводиться збір коштів на різні потреби школи. 
Лише 6,9% відповіли, що в їх школі не проводиться збір коштів на по-
треби школи.

Малюнок №7 
збір грошей на потреби школи

Наступне, що нас цікавило, на які потреби збираються ці ко-
шти? 86,6% вказали, що кошти збираються «на ремонт школи та кла-
сів», 35,6% – «вчителям на подарунки», 24,3% – «на організацію свят», 
19,8% відповідей припало «на обладнання школи меблями». Серед 
«іншого» діти вказували також «на охорону» (2,7%), «на прибиран-
ня» (0,8%), на «господарську діяльність» (0,2%), «на крейду» (0,3%), 
«на потреби класу» (0,1%), «на школу» (1,4%), «на техніку, телевізори, 
комп’ютери, DVD» (0,5%), «на багато іншого» (0,3%). Значний відсоток, 
9,21 – «на закупівлю підручників та навчальних матеріалів на електро-
нних носіях», учні самі продукували відповіді «на закупівлю підручників; 
друкованих зошитів» (0,2%), на «ксерокопії книжок» (0,1%). Пролунали 
варіанти «на потреби керівника» (0,2%) та «на хабарі» (0,1%). В цьому 
контексті один з учнів зазначив: «на пластикові вікна, на DVD, яке вчи-
тель забрав додому». Збираються кошти і «на благодійні акції» (0,3%), 
а також на різноманітні «поїздки, театри та цирк» (0,5%). Деякі з учнів 
взагалі не знають куди йдуть кошти їхніх батьків (0,1%).

Таблиця 6
на які потреби проводиться збір коштів в школі, (у %)

До всіх
На ремонт школи та класів 86,75
На обладнання школи меблями 19,77
На закупівлю підручників та навчальних матеріалів на 
електронних носіях 9,21

На організацію свят 24,33
Вчителям на подарунки 35,61
На техніку/ на телевізори, комп’ютери, DVD 0,52
На охорону 2,69
На прибирання 0,83
На крейду 0,31
На школу / на все 1,35
На емблеми; значки 0,10
На поїздки, театри, цирк 0,52
Не знаю на що йдуть кошти 0,10
На багато іншого 0,31
На благодійні акції 0,31
На господарську діяльність 0,21
На закупівлю підручників / друкованих зошитів 0,21
На хабарі 0,10
На потреби класу 0,10
На потреби керівника 0,21
На ксерокопії книжок 0,10
Немає відповіді 7,87

Як видно із таблиці, принцип прозорості у користуванні коштами у 
школах дотримується. Лише 0,1% школярів не знають, на що ідуть зі-
брані кошти. Таким чином, вже можна говорити про налагодження сис-
теми звітності, яку можна застосовувати при забезпеченні прозорості 
процесу розподілу коштів, отриманих без порушення принципу безо-
платності освіти.

В основному збір коштів на потреби школи проводять вчителі (50,6%) 
або делегують ці завдання на учнів (34,6%) та батьків (33,8%). Також 
на рівні одного відсотка були вказані завуч, директор, староста класу, 
батьківський комітет тощо.

Немає відповіді;

Ні;  (перехід до наст. пит.)

Так;
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Члени моніторингової групи у багатьох випадках зазначали, що 
батьки долучаються до роботи школи та активно допомагають прово-
дити заходи, робити ремонт, супроводжують виїзди на районні та місь-
кі змагання. 

1.3. недискримінація та рівний доступ до освіти 

Українське законодавство про освіту як мінімум декларує доступність 
освіти без будь-якої дискримінації для громадян. Так, Конституція у стат-
ті 53 говорить зокрема, що громадянам, які належать до національних 
меншин, гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення 
рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через 
національні культурні товариства54. Стаття 3 Закону України «Про осві-
ту» говорить, що громадяни України мають право на безкоштовну освіту 
в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, націо-

54 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0

нальності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, сві-
тоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, вірос-
повідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин55. 

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Украї-
ні на законних підставах, здобувають дошкільну освіту (стаття 9 Зако-
ну України «Про дошкільну освіту»56) та повну загальну середню осві-
ту (стаття 6 Закону України «Про загальну середню освіту»57) у порядку, 
встановленому для громадян України.

Недискримінація в освіті опосередковано підкреслюється і у змісті 
освітнього процесу. Так Закон України «Про загальну середню освіту» 
у статті 3 говорить про основні принципи, на яких грунтуються навчан-
ня та виховання: загальнолюдські цінності, полікультурність, світський 
характер освіти, гуманізм, демократія, громадянська свідомість, взає-
моповага між націями і народами в інтересах людини, родини, суспіль-
ства, держави.58

Водночас, діти, які потребують соціальної допомоги та реабі-
літації, відокремлюються від інших, як це відображено у статті 37 За-
кону України «Про освіту»59. Для дітей, які не мають необхідних умов 
для виховання і навчання в сім’ї, створюються загальноосвітні школи-
інтернати. Для дітей, які потребують тривалого лікування, створю-
ються дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні санаторні школи-
інтернати, дитячі будинки. Навчання для таких дітей проводяться також 
у лікарнях, санаторіях, вдома. Для осіб, які мають вади у фізичному 
чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в загальноосвітніх на-
вчальних закладах, створюються спеціальні загальноосвітні школи-
інтернати, школи, дитячі будинки, дошкільні та інші навчальні заклади з 
утриманням за рахунок держави.

Рівність умов для кожної людини з метою повної реалізації її зді-
бностей, таланту, всебічного розвитку є одним із основним принципів 
освіти в Україні (стаття 3 Закону України «Про освіту»60). Аналогічно, 
рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, 
різнобічного розвитку кожної дитини є принципом дошкільної освіти, як 
зазначено у статті 6 Закону України «Про дошкільну освіту»61.

55 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
56 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2628-14
57 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=651-14
58 Там же
59 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
60 Там же
61 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2628-14

Малюнок №8
Люди, які проводить збір грошей на потреби школи
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У пункті 6 Указу Президента України «Про Національну доктрину 
розвитку освіти» від 17 квітня 2002 року N 347/2002 деталізується, що 
рівний доступ до здобуття освіти забезпечується шляхом:
а) у дошкільній освіті:

створення умов для здобуття безоплатної дошкільної освіти у  •
державних та комунальних навчальних закладах;
збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дитини,  •
розвитку її творчих здібностей, реалізації потенційних можливос-
тей особистості;
розвитку матеріально-технічної бази дошкільних навчальних за- •
кладів;
створення широкої мережі дошкільних навчальних закладів різ- •
них типів, профілів та форм власності;
надання державою дотацій на утримання дітей у дошкільних на- •
вчальних закладах;
запровадження соціально-педагогічного патронату сім’ї •

б) у загальній середній освіті:
обов’язкового здобуття повної загальної середньої освіти в об- •
сягах, визначених Державним стандартом загальної середньої 
освіти;
збереження та розвитку єдиного освітнього простору; •
оптимізації структури освітньої мережі для забезпечення навчан- •
ня в одну зміну, створення умов для профільного, екстернатного 
і дистанційного навчання;
здійснення профільного професійного навчання учнів старших  •
класів загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі на базі 
професійно-технічних навчальних закладів;
посилення відповідальності сім’ї, місцевих органів виконавчої  •
влади та органів місцевого самоврядування за порушення прав 
дитини щодо обов’язковості навчання;
надання адресної допомоги соціально незахищеним дітям; •
створення умов для здобуття якісної освіти незалежно від місця  •
проживання

в) в освіті дітей з особливостями психічного і фізичного розвитку:
створення для всіх дітей зазначеної категорії умов для здобуття  •
безоплатної освіти в державних і комунальних навчальних закла-
дах;
своєчасного виявлення та проведення діагностики дітей з осо- •
бливостями психічного і фізичного розвитку, врахування цих да-
них під час формування мережі закладів корекційної та реабілі-
таційної допомоги;

забезпечення варіативності здобуття якісної базової або повної  •
загальної середньої освіти відповідно до здібностей та індиві-
дуальних можливостей дітей, зорієнтованої на їх інтеграцію у 
соціально-економічне середовище;
створення системи допомоги батькам у навчанні та вихованні ді- •
тей з особливостями психічного і фізичного розвитку;
розгортання регіональної мережі спеціальних навчальних закла- •
дів усіх рівнів освіти для громадян з особливостями психічного і 
фізичного розвитку, забезпечення їх інтеграції у загальний освіт-
ній простір

г) у позашкільній освіті:
забезпечення доступності освіти у державних та комунальних  •
позашкільних навчальних закладах;
розвитку цілісної міжгалузевої багаторівневої системи поза- •
шкільних закладів різних типів і профілів для забезпечення роз-
витку здібностей і таланту обдарованих дітей та молоді, а також 
задоволення потреб населення у додаткових культурно-освітніх, 
дослідницьких, спортивно-оздоровчих та інших послугах;
оновлення змісту й методичного забезпечення, індивідуалізації  •
та диференціації навчання обдарованої молоді;
створення системи підготовки та підвищення кваліфікації педаго- •
гічних та керівних кадрів для позашкільної освіти і виховання.62

Важливим завданням «Моніторингу дотримання права на освіту у 
Львівській області» було з’ясувати, в яких школах навчаються діти з ін-
валідністю і які форми навчання практикуються у роботі з такими ді-
тьми. 61,7% вчителів зазначили, що у школі, в якій вони працюють, на-
вчаються діти з інвалідністю. 29,3% вчителів вказали на те, що у їхній 
школі не навчаються діти з інвалідністю. 5,6% вчителів не знають про 
те, чи навчаються діти з інвалідністю у їх школі. 

Доступність в контексті недискримінації досліджена у ЗМІ, але охо-
плена частково щодо освіти дітей із вразливих груп. Найперше, поза 
увагою залишилися вагітні дівчата та матері-підлітки, діти біженці та 
шукачі притулку та діти мігрантів (це стосується всіх електронних ЗМІ). 
Переважно подана інформація є про доступ до освіти дітей з інвалід-
ністю (пріоритет першості), а тоді про дітей представників окремих ет-
нічних груп та дітей з проблемами здоров’я. Можемо виділити наступні 
основні тенденції щодо недискримінації, описані в електронних ЗМІ:

взаємна можливість навчання українських/російських дітей у росій- •
ських/українських школах («Гал-інфо»);

62 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=347%2F2002
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право здачі іспитів російською мовою для кримських школярів («Гал- •
інфо»);
організація навчання української мови для дітей з діаспори в літніх  •
школах (ЛМР);
спрощення системи формальних вимог (наприклад, оформлення  •
медичних довідок, надання інформації з місця навчання) для дітей з 
проблемами здоров’я («Гал-інфо»);
реалізація системи інклюзивної освіти в навчальному процесі у шко- •
лах для дітей з особливими потребами («Гал-інфо», ЗІК, Облрада);
надання фінансових пільг та облаштування фізичного простору у  •
навчальних закладах для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю («Гал-
інфо», ЗІК, ЛМР, Облрада). 

Малюнок №9
навчання у школі дітей з інвалідністю63

Стосовно недискримінації у пресі акцентувалась увага на певних 
діях Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також міс-
цевої влади щодо спроб зробити рівним доступ до освіти дітей із враз-
ливих груп, що знайшло свій вияв у таких окреслених пресою аспектах: 
право складати незалежне тестування мовами національних меншин; 
навчання іноземних студентів в українських вузах тією мовою, якою 
вони бажають; діти з проблемами здоров’я навчаються у дитячих бу-
динках і ними займаються педагоги і медичні працівники.

63 Детальніше про навчання у школах дітей з інвалідністю буде описано в роз-
ділі 4 – Дотримання принципу адаптивності.

висновки та комЕнтарі

1. Програма “Шкільний автобус” у Львівській області працює не в по-
вному обсязі. Є випадки, коли батьки змушені вносити кошти за 
проїзд чи за ремонт автобуса, що є порушенням статті 53 Закону 
України “Про освіту”, яка гарантує безкоштовність довезення дітей, 
що проживають на відстані більше 3 кілометрів від школи. 

2. Організація підвезення дітей до школи належить до обов’язків ор-
ганів місцевого самоврядування, однак нерідко у Львівській облас-
ті вирішенням проблем довезення дітей до школи займаються ди-
ректори. Виконання директорами невластивих для них функцій, 
по-перше, свідчить про невиконання посадовими особами органів 
місцевого самоврядування своїх прямих обов’язків, по-друге, відво-
лікає директора від організації навчального процесу в школі. 

3. Дистанційне навчання може стати однією з можливостей забезпе-
чення доступу до освіти дітям, які з певних причин не можуть від-
відувати школу. Це одна з альтернатив відновлення права в най-
коротший термін, не пов’язана з ремонтом доріг та обладнанням 
шкільних автобусів для дітей з інвалідністю. Також дистанційне на-
вчання може стати в нагоді під час незаплановоного закриття шко-
ли протягом навчального року: терміновий ремонт або карантин. 
Однак така система, окрім методичного забезпечення, потребує по-
вної забезпеченості школи комп’ютерними та Інтернет технологія-
ми та можливістю допомогти батькам дитини організувати робоче 
місце дитини вдома.

4. Через недостатність фінансування адміністрація шкіл намагається 
вирішити проблеми через залучення батьківських коштів на різні 
потреби та у різних формах. Результати проведеного досліджен-
ня свідчать, що переважають приховані форми, коли збір грошей 
представлений як ініціатива батьків або навіть самих учнів. І не 
можна це розцінювати як погану тенденцію. Турбує інше: наскільки 
дитина чи її батьки спроможні відмовитися від участі у збиранні ко-
штів (не має значення на яку потребу), чи буде до дитини застосо-
вано тиск з боку вчителів чи інших дітей у такому випадку, чи буде 
на таких батьків тиснути батьківська спільнота. 

рЕкомЕнДаціЇ 

Головному управлінню освіти і науки у Львівській облдержадміні-
страції:

Немає відповіді.

Не знаю;

Ні;

Так;
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розробити та затвердити програми дистанційного навчання, а також  •
розробити процедуру проходження дистанційного навчання учнями.

Органам місцевого самоврядування:
усунути усі випадки, коли діти, які мають право на безкоштовне під- •
везення до школи, не можуть ним скористатися. Особливу увагу 
звернути на забезпечення автобусів пальним та водіями. 

Громадським організаціям, батькам:
посилити контроль за роботою органів місцевого самоврядування  •
в частині контролю за виконанням програми “Шкільний автобус” та 
здійснювати невідкладні заходи щодо усунення порушень права ді-
тей на доступ до освіти;
обговорити через органи шкільного самоврядування процедуру не  •
примусової, а добровільної сплати внесків, та публічного звітування 
за витрачені кошти. Сприяти дотриманню принципу добровільнос-
ті та конфіденційності внесків, які має забезпечити адміністрація, 
якщо вона виступає ініціатором (замовником) збору грошей, або ін-
ший суб’єкт, що ініціює збір коштів;
вимагати впровадження непримусової, а добровільної процедури вне- •
сків, та публічного звітування за витрачені кошти, причому основою 
має стати принцип добровільності та конфіденційності внесків, що 
має забезпечити адміністрація, якщо вона виступає ініціатором (за-
мовником) збору грошей, або інший суб’єкт, що ініціює збір коштів. 

Адміністраціям шкіл:
сприяти створенню сайту школи із можливістю організації в його  •
рамках дистанційного навчання (індивідуального і у групах із дотри-
манням принципу конфіденційності);
не допускати примушення батьків до надавання фінансової підтрим- •
ки школам, залишаючи це питання у сфері ініціативи батьків;
обговорювати фінансові проблеми школи на засіданнях органів  •
шкільного самоврядування з метою спільного пошуку шляхів їх ви-
рішення;
надавати повну інформацію про витрачені кошти всім сторонам,  •
яких стосується фінансування навчального закладу.

розділ 3. принцип прийнятності

3.1. зміст освіти

Міністерство освіти і науки відповідає, згідно зі статтею 12 Закону 
України «Про освіту», за встановлення державного стандарту з кожно-
го предмету, здійснення навчально-методичне керівництва, контролю 
за дотриманням державних стандартів освіти, державне інспектуван-
ня та забезпечує випуск підручників, посібників, методичної літерату-
ри64. Відповідно з статтею 14 Закону України «Про освіту» місцеві ор-
гани державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 
мають здійснити організацію навчально-методичного забезпечення на-
вчальних закладів, вдосконалення професійної кваліфікації педагогіч-
них працівників, їх перепідготовку та атестацію у порядку, встановле-
ному Міністерством освіти України, та контроль за дотриманням вимог 
щодо змісту, рівня і обсягу освіти, атестацію навчальних закладів, що є 
комунальною власністю65.

Стаття 15 Закону України «Про освіту» визначає Державні стан-
дарти освіти. А саме: Державні стандарти освіти встановлюють вимо-
ги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки в Україні. Вони 
є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня громадян 
незалежно від форм одержання освіти. Державні стандарти освіти роз-
робляються окремо з кожного освітнього та освітньо-кваліфікаційного 
рівня і затверджуються Кабінетом Міністрів України. Вони підлягають пе-
регляду та перезатвердженню не рідше як один раз на 10 років. 66

Наукове і методичне забезпечення освіти, як прописано у статті 
19 Закону України «Про освіту», здійснюють Міністерство освіти Укра-
їни, Національна Академія наук України, Академія педагогічних наук 
України, міністерства і відомства, яким підпорядковані навчальні закла-
ди, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, вищі навчальні за-
клади, академічні, галузеві науково-дослідні інститути, заклади післяди-
пломної освіти, інші науково-методичні і методичні установи у взаємодії 

64 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
65 Там же
66 Там же
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з відповідними підприємствами, творчими спілками, асоціаціями, това-
риствами, громадськими науковими організаціями.67

Відповідно до статті 55 Закону України «Про освіту» педагогічні та 
науково-педагогічні працівники мають право на вільний вибір форм, 
методів, засобів навчання та виявлення педагогічної ініціативи.68

***
3.1.1. відповідність програм навчальним потребам учнів

На думку 58,8% учнів шкіл Львівської області, наповнення началь-
них курсів, які вони вивчають в школі, відповідає їхнім освітнім потре-
бам. 14,2% учнів вказують, що наповнюваність навчальних курсів не 
відповідає їхнім освітнім потребам. 24,7% не змогли визначитись із від-
повіддю на це запитання і обрали варіант «важко відповісти». 2% учнів 
залишили запитання без відповіді.

Малюнок №10
відповідність наповнення навчальних курсів  

освітнім потребам учнів

Виходячи з того, що 14,3% учнів відповіли, що наповнення навчаль-
них курсів не відповідає їхнім освітнім потребам, ми запитували «Чому 
саме»? Простежується тенденція до невизначеності, адже більша час-

67 Там же
68 Там же

тина не змогла дати відповіді (66,1%). Ті, які все таки намагалися визна-
чити, для себе, що саме їх не задовольняє, наголошували на «нецікавій 
формі подання матеріалу» – це 13,7% та «викладанні застарілої ін-
формації» – 4,7%; «відсутності мотивування до вивчення свого пред-
мету» – 9,3%. Важливе місце посіли технічні засоби навчання, зокрема 
11,8% учнів зазначали про «відсутність Інтернету та можливостей 
додаткового навчання», також важливими виявилися «інформаційно-
комп’ютерні засоби», які, нажаль, не використовуються у навчальному 
процесі (12,7%). Наближеними до одного відсотку були відповіді, щодо 
«недостатньої кількості вчителів з певних предметів» та про «не-
достатність інформації з певних предметів», наголос ставився на 
«більш глибокому профільному відхиленні». Менше відсотку отримали 
відповіді: «не до кінця зрозуміле подання матеріалу; недостатня ква-
ліфікація вчителя»; «необ’єктивне оцінювання»; «не завжди система-
тизоване навчання»; «велика завантаженість; недоцільність деяких 
предметів». Як зазначив один з учнів: «Ми отримуємо більше інфор-
мації, ніж можемо використати її в житті». З метою покращення на-
вчального процесу учні пропонували ввести «більше цікавих гуртків та 
спортивних секцій» – 0,5%.

Таблиця 7
причини невідповідності наповнення навчальних курсів освітнім 

потребам учнів
До всіх

Нецікава форма подання матеріалу 13,66
Недостатня кількість вчителів з певних предметів 1,45
Викладання застарілої інформації 4,66
Навчання без використання інформаційно-комп’ю терних 
засобів 12,73

Відсутність Інтернету та можливостей додаткового навчан-
ня 11,80

Відсутність мотивування до вивчення свого предмету 9,32
Не до кінця зрозуміле подання матеріалу; недостатня ква-
ліфікація вчителя 0,52

Необ’єктивне оцінювання 0,10
Деякі вчителі не вчать уроку 0,52
Замало інформації з певних предметів; більш глибше про-
фільне відхилення 1,14

Немає відповіді;

Важко відповісти;

Ні;

Так;

продовження на с. 76
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Велика завантаженість; недоцільність деяких предметів 0,21
Не завжди систематизоване навчання 0,10
Більше цікавих гуртків, спорту 0,52
Немає відповіді 66,05

67,4% учнів шкіл Львівської області мають можливість вибирати 
факультативні гуртки та курси. Натомість 31,6% учнів вказує, що в 
школі, де вони навчаються, не надається така можливість. 1,3% учнів 
не відповіли на дане запитання.

Малюнок №11 
можливість вибирати факультативні курси/гуртки

Зважаючи на те, що більшість учнів все таки навчаються в загаль-
ноосвітніх школах, значна частина їх змушена звертатись по додаткові 
знання до репетиторів. Незважаючи на те, що предмети, з яких прохо-
дять ЗНО, викладаються в школі, 41,5% учнів звертаються до репети-
торів. 58,1% не використовує послуги репетиторів.

Однак, відповідаючи на запитання щодо того, де учні отримують по-
слуги репетиторів – вдома чи поза межами дому – 51% респондентів 
залишив вказане питання без відповіді. 41% учнів отримують послуги 
репетитора поза межами своєї школи. 11,6% учнів сказали, що отриму-
ють такі послуги в школі.

Малюнок №12 
користування послугами репетиторів

Малюнок №13 
місця отримання послуг репетитора

3.1.2. методики навчання
Доведено, що процес засвоєння інформації краще проходить в умо-

вах застосування інтерактивних методик . Серед опитаних вчителів ін-

початок на с. 75
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терактивні методики застосовують 80,2%. Не застосовують такі мето-
дики 16,7% респондентів.

Малюнок №14
використання інтерактивних методик в навчанні

14,2% вчителів вказали, що разом із використанням інтерактивних 
методик, часто використовують комп’ютер у своїй педагогічній та науко-
вій діяльності. 48,1% зрідка використовують комп’ютер на уроках. Гру-
пова робота є основним видом інтерактивних методик, які найчастіше 
застосовуються вчителями на уроках (42%). Серед інших основних ін-
терактивних методик, які вчителі використовують на уроках були назва-
ні такі як дидактичні рольові ігри (27,2%), проектні методики (16,7%) 
та технології опрацювання дискусійних питань (13,6%). Також вчите-
лями були названі й інші інтерактивні методики, які вони застосовують 
на уроках, а саме: особистісно-зорієнтовані інтерактивні вправи, 
тренінгові методики і вправи, технології критичного мислення та ба-
гато інших. Натомість 21% опитаних залишили питання без відповіді.

Таблиця 8
інтерактивні методики, які вчителі використовують  

на уроках, (у %)
до всіх

Групова робота 41,98
Дидактичні рольові ігри 27,16
Немає відповіді 20,99
Проектні методики 16,67

Технології опрацювання дискусійних питань 13,58
Особистісно-зорієнтовані інтерактивні вправи 8,64
Нетрадиційні форми уроків 8,02
Тренінгові методики і вправи 6,79
Технології критичного мислення 6,79
Технології кооперативного навчання 6,17
Комп’ютерні техніки навчання 4,32
Комунікативного навчання 4,32
Ситуаційні методики навчання 2,47
Самостійна робота учнів 1,85
Комбіновані нестандартні форми та методи навчання 1,85
Інтегроване навчання 1,23
Ділові та імітаційні ігри 1,23
Методики активного навчання 0,62

ЗМІ присвячують багато уваги питанням впровадження інформа-
ційних технологій у школах. Йдеться про активну інформатизацію та 
комп’ютеризацію шкіл за допомогою впровадження нових технологій у 
навчальний процес. Зокрема, преса повідомляє про впровадження но-
вовведень: електронні підручники, електронні журнали успішності, смс-
контроль для учнів (електронний щоденник). Проводяться моніторинги 
інформаційно-комп’ютерних технологій у практичній діяльності в шко-
лах, як інформує газета «Високий Замок» ( відзначено у 10-ці найкра-
щих середню школу №1 Радехова на Львівщині). Впровадження он-
лайн реєстрації дітей у дошкільні навчальні заклади Львова. 

Також звертається увага на створення Центру інформаційних тех-
нологій для впровадження інноваційних педагогічних підходів щодо 
використання комп’ютерної техніки у навчально-виховному проце-
сі (Г»ал-інфо»), винахід інноваційного продукту для освітніх закладів 
«Коза-диск» «Шаблони документів закладу освіти», що полегшить ро-
боту з документами педагогам («Гал-інфо»), встановлення у школах 
Львівщини профорієнтаційних терміналів-своєрідних електронних по-
мічників для професійного самовизначення учнів («Гал-інфо», ЗІК), за-
провадження програми відеолекцій з предметів у мережі Інтернет для 
учнів та студентів, а також певну кількість інформації присвячено інно-
ваційним змінам щодо підручників, а саме про випуск електронних під-
ручників для шкіл («Гал-інфо», «Захід нет»). 

Практика використання авторських програм у навчальному проце-
сі у школах Львівської області все ще перебуває на стадії зародження. 

Немає відповіді.

Ні;

Так;
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У більшості відвіданих шкіл авторські курси не використовуються, а із 
тих, в яких такі курси розроблені, переважна більшість стосується фа-
культатисних курсів історичного та мистецького спрямувань. Зокрема, 
було зазначено, що існують факультативні курси «Різьба по дереву», 
«Витинанка», «Історія села», «Пізнай свій обряд», «Намистинка», «Жи-
вописець», «Юний кераміст», «Українська вишивка», «Зелена аптека». 
Щодо авторських курсів, розроблених для виконання природничого та 
філологічного компонентів програми, то були названі спецкурси «Орфо-
графічний практикум 9-11 класи», «Пунктуаційний практикум 9-11 кла-
си», «Сходинки до інформатики та математики», «Розв’язування задач 
з хімії», а також спецкурси з іноземних мов (англійська, німецька, латин-
ська). Окрім того в одній із початкових шкіл, де на уроці одночасно на-
вчаються діти з першого по четвертий клас, вчитель використовує сис-
тему Блума у навчанні математики та природознавства.

Обласні та електронні ЗМІ повідомляють, що у навчальних закла-
дах успішно запроваджуються і працюють інноваційні методи навчан-
ня. Це такі методики-новації: «Обличчям до дитини», «гостре письмо», 
«від тексту до букви» («Високий Замок», «Експрес»). Діти деяких до-
шкільних навчальних закладів мають змогу навчатися за новими ме-
тодами завдяки впровадженні педагогами власних програм навчан-
ня («Експрес»). Ми дізналися, що у школах вчителі також практикують 
власні програми: навчання на природі і водночас участь дітей у різних 
екологічних проектах та акціях; педагоги в навчальних цілях проводять 
роз’яснювальні лекції для учнів щодо молодіжних проблем (наприклад 
– наркоманії); зацікавлюють дітей проведенням оригінальних оздоров-
чих вправ на уроках фізкультури та ін. («Високий Замок»). 

 Відповідно така професійна діяльність педагогів вимагає постійного 
оновлення їхніх знань та вмінь для нових методів навчання дітей. Самі 
ж педагоги переконані: головна їхня мета – навчити дітей, а не вистав-
ляти оцінки «(Експрес»). У пресі повідомляється, що Міносвіти схвалює 
навчання педагогів для того, щоб вони могли «відформатовані» знання 
передавати учням. Проте, яких саме форм набуває фахова перепідго-
товка фахівців, у пресі не висвітлено. 

3.2. підручники

Забезпеченість підручниками визначається багатьма чинниками: 
наявність повного комплекту підручників для кожного учня, можливість 
отримання підручників у бібліотеці, наявність нових підручників, при-
датних до навчання.

Оцінюючи забезпеченість вчителів та учнів підручниками у різних 
школах Львівської області, ми отримали наступні (орієнтовно пропо-
рційні) відповіді вчителів:

вчасно та в повному обсязі – 33.33% •
вчасно, але не в повному обсязі – 25.31% •
невчасно, але в повному обсязі – 20.37% •
невчасно і не в повному обсязі – 19.75% •
немає відповіді – 1.23%. •
Із відповіді на інформаційний запит до Головного управління освіти і 

науки Львівської облдержадміністрації з’ясовано, що 85% учнів міських 
і сільських шкіл забезпечені підручниками. На проблеми із забезпечен-
нями підручниками на 2010/2011 навчальний рік (особливо це стосува-
лося підручників для 10 класу) вказували під час інтерв’ю директори на-
вчальних закладів.

змістовне наповнення підручника – ще один параметр, за яким 
визначається якість освіти школярів. Першими бачать та оцінюють під-
ручники вчителі, тому питання про те, чи задоволені вони існуючими 
підручниками, було адресоване педагогам. 40,7% вчителів задоволені 
підручниками, які вони використовують у своїй педагогічній діяльності. 
31,5% опитаних вчителів не задоволені підручниками. 25,3% опитаних 
вчителів Львівської області не змогли визначитися з відповіддю, щодо 
того, наскільки їм подобаються підручники, які вони використовують.

Малюнок №15
задоволеність підручниками, якими вчителі  

користуються у навчальному процесі

Немає відповіді.

Важко відповісти;

Ні;

Так;
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Наповненість підручників є основною причиною, котра не задоволь-
няє вчителів при виборі підручника для навчання дітей – 34,6%. Серед 
інших причин були названі наступні: 

однобічна подача інформації – 15,4%; •
те, що кожного року потрібно купувати нові підручники – 9,9%; •
стан підручника загалом – 6,2% тощо. •

Малюнок №16
причини, котрі впливають на незадоволеність  

підручниками

Хоча результативність роботи вчителя та навчального процесу ба-
гато в чому залежить від підручника, за яким навчаються його учні, од-

нак, процедура вибору альтернативного підручника в Україні не від-
працьована. 64,2% зазначають, що не мають можливості самостійно 
вибирати підручники для роботи. 35,2% вказують, що мають таку мож-
ливість. Ця можливість залежить у першу чергу від наявності різних під-
ручників у бібліотеках – 21%. Також ті вчителі, котрі мають можливість 
вибирати підручники зазначають, що це залежить від того, чи має вчи-
тель таке бажання (14,2%) і чи сприймуть такий підручник учні (14,2%). 

Не лише книги, а й інші навчальні матеріали потрібні вчителеві для 
того, щоб провести цікавий і результативний урок. Не завжди матеріа-
ли, затверджені МОН, надають таку можливість педагогу. З метою під-
вищення ефективності роботи 46,3% вчителів зрідка використовують 
підручники не затверджені МОН. 42,6% ніколи не використовують під-
ручників не затверджених МОН. Часто це робить 8,6% вчителів. Осно-
вною причиною, яка спонукає вчителів звертатись за допомогою до не-
затверджених підручників, є запізніле їх надходження.

Малюнок №17
причини, які спонукають вчителів використовувати  

підручники, не затверджені мон

Підручник повинен забезпечувати науковість змісту навчального ма-
теріалу, якість, точність, простоту і доступність викладу, чіткість у фор-
мулюванні визначень правил, законів, ідей. Він має бути написаний точ-
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ною і доступною мовою, мати чітко розподілений навчальний матеріал 
за розділами і параграфами, містити ілюстрації, схеми, малюнки, виді-
лення шрифтом важливого матеріалу. Не другорядним є і його худож-
нє оформлення. Такі вимоги до підручника сформульовано в офіційних 
документах. Проте для учня важливою є вимога щодо цікавості та зро-
зумілості підручника, який він використовує в своєму навчанні

Вивчаючи задоволеність навчальними підручниками, відзначи-
мо тенденцію до задоволеності. А саме 50,4% вказали, що їм подо-
баються підручники, якими вони користуються в навчальному процесі. 
19,3% ствердно сказали, що незадоволені своїми підручниками. 30% 
учнів не дали відповіді на поставлене запитання. 

Малюнок №18
задоволеність підручниками, якими користуються  

учні у навчальному процесі

В ході дослідження ми запитували, «Що саме вам не подобається 
у ваших підручниках?» 43,7% пропустили це запитання. Майже 40% 
учнів зазначили, що їм не подобається «стан підручників» (20,4%) та 
їхня «наповненість» (19,5%). Зокрема, деякі учні, більш детально під-
ходили до цього питання і зазначали, що вони отримують «помальова-

ні підручники» (0,3%) та підручники з «поганою якістю паперу» (0,1%), 
сюди ж відноситься й те, що деякі підручники важкі, їх «важко носи-
ти» – 0,3%. Щодо наповненості, то тут теж уточнювали: приблизно по 
13% відповідей сконцентрувалися на «однобічності подачі інформації» 
(13,9%), ще зазначали, що теперішні підручники «складно написані», в 
них подається «важкий матеріал» (1,2%). Вказували учні й на те, що 
їхні книжки «не відповідають належному рівню», в них подається «не-
достатня кількість нової інформації» (0,8%); матеріал «нелогічно по-
будований, нецікавий, непотрібний» (1,4%), серед якого трапляються 
«помилки» – «багато неправильного» (0,1%). Не обійшлося і без ва-
ріацій на тему кількості підручників та їх доступності: «Видача одного 
підручника на декількох учнів» – 13,2%, «Не вистачає на всіх учнів» – 
0,2%, 9,5% опитаних зазначили відсутність підручників взагалі. «Під-
ручники ми отримуємо запізно, навіть з деяких предметів нам не ви-
дали нових підручників». Обурює учнів й те, що «майже кожного року 
потрібно закуповувати нові» підручники – це 8,6%. Гальмує навчаль-
ний процес, «невчасне надання підручників» (1,1%),

3.3. «правила гри» у школах

3.3.1. права людини і змістовне наповнення навчального про-
цесу

Відповідно до статті 39 Закону України «Про загальну середню осві-
ту» керівництво загальноосвітнім навчальним закладом здійснює ди-
ректор; колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним 
закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Поло-
женням про загальноосвітні навчальні заклади; органом громадсько-
го самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні 
збори (конференція) колективу загальноосвітнього навчального закла-
ду; у загальноосвітніх навчальних закладах можуть функціонувати ме-
тодичні об’єднання, що охоплюють учасників навчально-виховного про-
цесу та спеціалістів певного професійного спрямування.69

Право на освіту в частині прийнятності кореспондується зі свободою 
віросповідання. Положення пункту 3 статті 13 МПЕКСП зобов’язують 
держави-учасниці поважати свободу батьків та опікунів забезпечува-
ти релігійне та моральне виховання своїх дітей відповідно до влас-
них переконань. Комітет ООН з економічних, соціальних та культурних 
прав наголошує, що це положення пункту 3 статті 13 МПЕСКП дозво-

69 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=651-14
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ляє викладання в державних школах таких дисциплін, як загальна істо-
рія релігії та етики, якщо їх викладання проводиться неупереджено та 
об’єктивно, при повазі до права безперешкодно сповідувати свої пере-
конання, свободи совісті та свободи висловлювань. Він зазначає, що 
державна освіта, яка передбачає вивчення окремої релігії чи віри, є не-
сумісною з пунктом 3 статті 13 МПЕСКП, якщо при цьому не передбаче-
ні недискримінаційні винятки чи альтернативи, які дозволяють зберегти 
побажання батьків чи опікунів.

***
Дослідивши сферу «Вирішення конфліктів у навчальних закладах», 

ми з’ясували, що дана проблематика висвітлена засобами масової ін-
формації у позитивному підтексті, тобто зміст зібраної інформації втіле-
ний у схвальних висловлюваннях щодо наявності дотримання свободи 
висловлювання думки в навчальних закладах, наявності чітких проце-
дур для усіх сторін навчального процесу та ін. Підтвердженням цьому є 
інформація на сайтах ЗМІ про проведення тренінгів для учнів шкіл про 
їхні права, в процесі яких діти підвищують свою правову обізнаність і ді-
знаються про свободу думок в навчальному процесі; можливість дітей 
висловлювати свою думку на різних заходах з приводу певних проблем 
(через особисту участь). 

Педагогічний персонал також має право на свободу висловлювання 
думки в навчальному закладі, щоправда, воно носить адресний харак-
тер: як подають ЗМІ, вчителі протестують і страйкують перед державою 
та місцевою владою з приводу конкретних проблем у освітній галузі, за-
кликають також дітей до відстоювання власної гідності. ЗІК навіть ін-
формує в одній зі своїх статей, що У Бориславі створено шкільну служ-
бу примирення для запобігання та профілактики негативної поведінки 
серед школярів.

Також у навчальному процесі розвинута система чітких прав, 
обов’язків і відповідальності, що власне розкрито у змісті інформації 
електронних ЗМІ. Зокрема, це висвітлено частково у різних ЗМІ, але за-
галом ми отримали цілісну картину дотримання цих процедур стосовно 
усіх сторін навчального процесу. Так, батьки мають право комп’ютерних 
черг до садочків («Гал-інфо»), право на податковий кредит, якщо пла-
тять за навчання дітей («Гал-інфо»); учні/студенти мають дотримувати-
ся деяких вимог у навчальному процесі (терміни реєстрації для ЗНО, 
подачі документів для вступу у вузи – про це йдеться у «Гал-інфо»), 
вчителі/викладачі можуть бути відсторонені від своїх обов’язків через 
порушення діяльності, тобто вони несуть відповідальність, інколи на-
віть і кримінальну (ЗІК, «Гал-інфо»). Також ЗМІ зауважують, що мають 

місце у школах і деякі порушення базових засад цих процедур (напри-
клад, як пише ЗІК, на Львівщині поновили вчителя, який вдарив учня; 
директорам шкіл і вчителям дозволено застосування деякої фізичної 
сили, аби змусити учнів до праці). Подібні речі, на нашу думку, є анти-
гуманними і свідчать про неприйнятність моральних цінностей та норм 
в окремих навчальних закладах. Найбільше уваги з-поміж усієї пробле-
матики приділено дотриманню правил, обов’язків навчальними закла-
дами. Особливо ці повідомлення присвячені потребі перевірки шкіл 
Львова на зловживання зарплатними виплатами, посилення санітарно-
го контролю у всіх освітніх закладах Львівщини, встановлення суворого 
нагляду за «шкільними» коштами у вигляді централізованих бухгалте-
рій відділів освіти. Інша сторона цього питання – це надання закладам 
можливості до самостійності і всіляка співпраця (з державною та місце-
вою гілкою влади) щодо процедур розробки правил навчального закла-
ду, що також висвітлюється у деяких ЗМІ. Повідомлення такого змісту 
дозволяють побачити, які правила навчальних закладів вимагають пе-
регляду, корекції і яким чином вони вирішуються, скажімо із залученням 
усіх сторін через відкритість дискусії, чи самостійними зусиллями керів-
ництва навчальних закладів). Загалом інформація про те, якого змісту 
набуває ця сфера дослідження у ЗМІ, дозволяє побачити деякий пра-
вовий фон освітніх закладів Львівщини. 

Про забезпечення дотримання свободи висловлювання думки в на-
вчальному закладі у пресі наводяться різноманітні приклади, в яких 
підтверджується, що це питання є важливим моментом у навчально-
му процесі. Недотримання цієї свободи у пресі розцінюється як наступ 
на права людини та непедагогічність методів спілкування (якщо педа-
гоги чинять відповідний тиск щодо свободи висловлення думки). Та все 
ж таки у навчальних закладах, як зрозуміло з поданої інформації у пре-
сі, цього права дотримуються, окрім того дітей у школах навчають, що 
є різні думки і їх треба поважати. Також, при забезпеченні відповідного 
права, як ми з’ясували, має бути відповідна взаємоповага різних сторін 
навчального процесу. Наприклад: у ЗМІ зазначається, що вчителі не по-
винні змушувати дітей носити шкільну форму, а учні в свою чергу, ма-
ють поважати шкільні вимоги і разом з цим знати, яким чином вони мо-
жуть захистити свої права у разі їхнього недотримання. 

Безпосередні результати моніторингу демонструють дещо іншу кар-
тину стосовно цих питань. 

Як відомо, навчально-виховний процес передбачає тісну взаємо-
дію учнів із класним керівником, вчителями та директором. Кожен ас-
пект цих відносин має свою специфіку, яка формується в результа-
ті навчального процесу. Ми запитали у учнів, ким є для них директор, 
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класний керівник та вчитель. 54,5% учнів відповіли, що класний керів-
ник є порадником. 18,5% бачать у ньому лише людину, що формаль-
но виконує свої службові обов’язки. 34% учнів вбачають порадників у 
вчителях. Але для 43,7% вони є людьми, котрі формально виконують 
свої обов’язки. Для 42,3% учнів директор є людиною, що виконує свої 
обов’язки. У кожній категорії приблизно до 5% учнів у всіх цих людях 
вбачають ворога.

Таблиця 9
ставлення учнів до вчителів та керівництва школи, у %
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Директор 12,73 35,92 4,35 42,34 4,66
класний керів-

ник 54,45 15,73 4,66 18,53 6,63

вчителі (у 
більшості) 33,95 11,90 4,24 43,69 6,21

Закономірно, що ефективність та результативність навчального про-
цесу значною мірою залежить і від того, чи прислухаються в школі до 
учнів та чи надають їм можливість висловлювати свою думку вільно. 
62,8% учнів Львівської області мають можливість вільно висловлюва-
ти свою думку. 23,2% важко відповісти, чи мають вони таку можливість 
і чи їх думка враховується вчителями та керівництвом школи. 12,8% 
ствердно відповіли, що не мають такої можливості. 

Прикладами учні підтверджували чи заперечували можливість ви-
словлювати свою думку вільно. Пропустили це запитання, не навівши 
жодного прикладу 61,8%. Ми спробували згрупувати та підсумувати від-
повіді, які отримали. Пригадуючи певні ситуації, більшість із опитаних 
(14,5%) наводили приклади, що вони можуть вільно висловлювати-
ся щодо теми на уроці, у дискусіях, виступах, промовах, коли виника-
ють питання, що стосуються уроку чи предмету. «Під час розмови з вчи-
телями на уроці можна вільно висловити свою думку», «ми можемо 
висловлювати свою думку на всіх уроках, з приводу будь-яких тем», 
«на уроках ми маємо можливість дискутувати з вчителями, доводи-
ти свою думку або спростовувати її». Частина учнів (1,4%) вільно ви-
словлюються щодо «справедливості у виставленні оцінок; поведінки; 

методик викладання». «На деяких уроках ми можемо повністю роз-
робляти план уроку самостійно». Були загальні підтвердження: «за-
звичай маю можливість висловлювати думку; вільно висловлюємося 
всюди» (8%). «Якщо у вчителя інша думка, він завжди мене вислухає», 
«те, що мені не подобається, я вільно можу висловити свою думку», 
«говорю те, що думаю», «я можу висловлювати свою думку. Наш ди-
ректор завжди мене вислуховує і приймає до уваги наші пропозиції та 
побажання». Прихильність до педагогів висловили – 0,8% – «вчите-
лі порадять, вислухають, допоможуть». Учні (4,9%) можуть вислов-
люватися «на додаткових годинах, виховних роботах, старостатах, 
зборах, педрадах», також «на конкурсах, виступах, заходах, після них 
та щодо їх проведення» – «надавати ідеї для проведення культур-
них заходів». Певні свої позиції висловлюють учні через «шкільні газе-
ти, гуртки, на лінійці» (1%). Є й такі, які висловлюють свої та ідеї своїх 
однокласників через учнівський парламент та учнівське самоврядуван-
ня (0,5%). Донести думку учнів допомагає психолог (0,2%), анкетуван-
ня дає змогу тим учням, які «можуть висловлювати, але не мають до-
ступності» (0,4%), вільно заявити про свої інтереси.

Малюнок №19 
можливість висловлювати свою думку вільно
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Середини у відповіді дотримувалися 1,6% учнів, можливість вислов-
лювати свою думку «залежить від предмета та вчителя». Були й такі 
(4,9%), які в різні способи наголошували на тому, що вони не мають пра-
ва вільно висловлюватися, в результаті: учні отримують «погані бали, 
зауваження, критику, зверхність». Ось декілька прикладів з того, що пи-
сали учні: «я не люблю висловлювати свою думку через критичне став-
лення до неї оточуючих. Часто мене просто не розуміють», «нашу 
думку гноблять, не звертають на неї уваги, не сприймають», «оцінки 
можуть занижуватися. Не всім вчителям цікава наша думка», «якщо 
ти не відмінник, вчителі тебе не слухають», «я кажу, що я думаю, мені 
зразу ставлять 2 бали», «можна щось сказати і зразу записують зау-
важення», «так, але за вільнодумство карають», «нам за висловлен-
ня своєї думки ставлять поведінку». Дехто намагався підсилити ефект 
ненормативною лексикою – «затикають мені морду. Де наша демокра-
тія? А?», «рот закривають, один бал і т.д. підкупні пси, паливо». Згаду-
валося і про те, що педагоги прагнуть почути стандартну думку, навіюють 
свою власну (0,6%). В цьому ж контексті викривалась корумпованість 
вчителів (0,3%) – «в школі є вчителі корумповані, які необ’єктивно оці-
нюють знання, особливо це проявляється в 11 класі», «ставлять один 
бал, знижують бали, закривають рот, не хочуть вислухати іншу дум-
ку, особливо в 11 класі, деякі вчителі беруть гроші за оцінки». 

Знову і знову наголошували учні на відсутності часу «слухають дум-
ку, але інколи не цікавлять; не вистачає часу» (1,4%), «уроки занадто 
наповнені, не вистачає часу на висловлення власної думки» (0,3%) – 
«немає можливості через те, що інші діти бажають висловити свою 
думку», «деколи не вистачає часу на висловлювання».

Є й такі, які бояться висловлюватися, і «не можуть написати» чому 
– 0,1%, через власну невпевненість, або через те, що їх поб’ють чи від-
мовляться друзі – 0,2%. (див. таб. 10)

Таблиця 10
приклади, висловлення учнями своїх думок, (у %)

% До 
всіх

Слухають думку, але інколи не цікавляться; не вистачає часу 1,45
Зазвичай маю можливість висловлювати думку; вільно ви-
словлюємося всюди 7,97

Не завжди можу висловити власну думку; отримую погані 
бали; зауваження; критикують; зверхність; закривають рот 4,87

Не можу висловлюватися про погані умови навчання 0,10

Вчителі беруть гроші за оцінки; корумповані 0,31
Щодо справедливості у виставленні оцінок; поведінки; ме-
тодик викладання; моєї правоти 1,35

Потрібно підняти руку і встати щоб щось сказати 0,21
На додаткових годинах; виховних роботах; старостатах; 
зборах; педрадах 4,87

На уроці щодо теми (вільно)/при дискусіях, промовах, ви-
ступах, коли виникають питання з теми; предмета 14,49

На конкурсах; виступах; заходах / після них / щодо їх про-
ведення 1,97

Залежить від предмета та вчителя 1,66
Не можу написати 0,10
Учнівський парламент/учнівське самоврядування 0,52
Вчителі хочуть стандартної думки / навіюють свою власну 0,62
Боюся висловлювати/власна невпевненість/якщо вислов-
лю, то мене поб’ють; не буде друзів; 0,21

Можу висловлювати, але не маю доступності 0,41
Вчителі порадять; вислухають; допоможуть 0,83
Психолог / анкетування з психології 0,21
Шкільна газета, гуртки, лінійки 1,04
Уроки занадто наповнені, не вистачає часу на висловлю-
вання власної думки 0,31

Немає відповіді 61,80

77,1% учнів, які в особі директора вбачають порадника, вказують, 
що вони вільно можуть висловлювати свою думку. 6,6% зазначають, 
що не можуть цього робити. Приблизно такі самі відповіді і серед учнів, 
котрі в особі директора вбачають авторитет: 72,4% з них можуть вільно 
висловлювати свою думку, а 6,6% не можуть цього робити. Серед тих, 
учнів, котрі директора вважають людиною, яка лише формально ви-
конує свої обов’язки, 54,2% можуть висловлюватись вільно і 17,8% не 
можуть висловлювати вільно свою думку. Також є серед опитаних учні, 
для яких директор є ворогом. Серед цих учнів 35% вказують, що вони 
можуть висловлювати свою думку вільно. Така ж сама частка 35% не 
може висловлюватись вільно.

Стосовно класного керівника, то ті учні, котрі в його особі вбачають 
порадника і авторитет зазначають, що можуть висловлювати свою дум-
ку вільно (69,9% – порадник) та 65,1% – авторитет). В межах 10% в цих 
категоріях учні вказують, що не можуть висловлювати свою думку віль-
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но. 52,3% учні, які в особі класного керівника бачать людину, котра фор-
мально виконує свої службові обов’язки, також вказують, що можуть 
висловлювати свою думку вільно. Ті ж учні, котрі вбачають у класному 
керівникові ворога, зазначають, що не мають можливості висловлюва-
тись вільно (53%).

Малюнок №20
можливість висловлювати свою думку вільно  

та ким для учнів є директор

Аналіз зазначеного питання в розрізі ставлення до вчителів загалом 
та щодо можливості відстоювати свою думку вільно, більшість учнів по 
кожній категорії вказує, що вчителі надають таку можливість. Так 78,4% 
учнів серед тих, котрі вказують, що вчителі для них є порадниками, за-
значають і те, що вони мають можливість вільно висловлювати власну 
думку. 66,7% учнів (ті, які вважають вчителя авторитетом) можуть ви-
словлювати свою думку вільно; 51,7% (з тих, які у вчителях вбачають 
людину, котра формально висловлює свої обов’язки.) також позитивно 
висловлюються щодо вільного висловлювання своєї думки. Навіть се-
ред тих учнів, які у вчителях вбачають ворогів, 48,1% також кажуть, що 
мають можливість висловлювати думку вільно.

Малюнок №21
можливість висловлювати свою думку вільно та ким для 

учнів є класний керівник

Як свідчать результати моніторингу, дотримання свободи віроспо-
відання у школах Львівської області все ще залишається проблемним 
питанням. Відповідаючи на питання “Як часто у школі практикується мо-
литва?”, 25% школярів зазначили, що це відбувається щотижня, ще 22% 
– щомісяця (див. табл. 11). Практику впровадження в навчальний процес 
релігійних елементів випереджають лише виховні заходи (виховні годи-
ни/хвилини) та заходи,спрямовані на патріотичне виховання молоді. 

Таблиця 11
організаційно-виховні моменти в школі, у %

Декілька 
разів на 

тиждень

Декілька 
разів на 
місяць

Декілька 
разів на 
семестр

Ніко-
ли

Не-
має 

відпо-
віді

виховні години/
хвилини 47,52 37,16 9,42 3,73 2,17
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прослуховуван-
ня гімну 30,64 28,05 25,05 11,49 4,76

молитва 25,16 22,26 17,91 27,95 6,73
Дискотеки 1,14 8,59 53,11 31,37 5,80
концерти, підго-
товані учнями 2,59 37,27 54,66 2,69 2,80

спортивні зма-
гання 3,00 26,92 63,87 3,42 2,80

Малюнок №22 
можливість висловлювати свою думку вільно  

та ким для учнів є вчителі загалом 

Заходи, пов’язані із впровадженням в школи елементів лише однієї 
релігії, є тривожним сигналом: це може нанести моральну шкоду учням 
та батькам, які не розділяють пропонованої релігії чи взагалі не сповід-
ують жодної. 

3.3.2. статут школи
Статути є в усіх школах, в яких проводився моніторинг. Переваж-

но статути зберігаються в кабінеті директора, у 4 випадках зі статутом 
школи можна було ознайомитись у загальнодоступному місці.

У школах області не існує єдиної процедури розробки статуту. 
Як свідчать відповіді директорів, у різних школах до процесу підготов-
ки статуту залучались різні учасники навчального процесу. Переважно 
статути готувалися вчителями та адміністрацією школи (68%), у 13% 
випадків до них долучалися батьки, у 19% відвіданих шкіл над стату-
том працювали і учні школи. 

Обговорення статуту відбувалось переважно на загальних зборах 
органів шкільного самоврядування або на шкільній конференції, в од-
ному випадку – на зборах батьківського комітету та зборах трудового 
колективу. У 14 випадках мали місце консультації ініціативної групи з 
представниками шкільної спільноти. Обговорення положень статуту у 
шкільних ЗМІ не відбувалось жодного разу. 

Одним із основних завдання моніторингу було дізнатись про те, на-
скільки учні шкіл Львівської області знають про існування стату-
ту школи та чи брали участь у його розробці. Про наявність цього 
документа знають 62,3% учнів шкіл Львівської області. 30% не знають 
про існування статуту в їхньому закладі. 4,8% однозначно відповіли, 
що у їхній школі немає Статуту школи. 3% учнів залишили це питання 
без відповіді.

Малюнок №23 
наявність статут школи
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Наявність статуту в школі не є лише формальною вимогою, а його 
формування передбачає, що участь у цьому процесі мають брати і вчи-
телі, і учні. Відповіді на запитання «хто є розробником статуту» свід-
чать, що 37,6% учнів не знають, хто відповідав за цей процес. 34,5% 
учнів говорять про те, що розробкою статуту школи займалась адміні-
страція. 28,1% вказує на те, що Статут школи розробляли вчителі. Про 
те, що статут школи формували батьки, вказує 10,1% учнів. І лише 14,3% 
учнів зазначає, що до розробки Статуту школи були залучені учні. 

Цікавими були варіанти відповідей на запитання «які положення 
статуту школи вам подобаються найбільше?». В цьому питанні ми 
не пропонували заготованих відповідей, тому варіанти, які ми отрима-
ли, якнайкраще свідчать про те, що учні знають про Статут. Варто за-
значити що 67,1% учнів пропустили це запитання, не давши на ньо-
го жодної відповіді. Відповідь «не знаю» користувалась популярністю 
8,7%, приблизно цього ж формату була відповідь «забув; не пам’ятаю» 
– 0,2% та «важко сказати» – 0,8%. Серед учнів були і такі, які припус-
кали, що «немає статуту», сюди ж ми відносили відповіді «не бачив; 
не ознайомлений; не читав; не знаю що це» – 2,6%. «Ми його не чита-
ли. Чули про обов’язки, а про права мало обізнані», – зазначив один із 
учнів. Приблизно цього ж контексту з наближеним відсотком, 2,38, ста-
ла відповідь «ніякі; немає таких; нічого не подобається». На протива-
гу ми отримали відповідь: мені подобаються «всі положення статуту» 
– 3,2%. Менш популярною виявилась відповідь – «байдуже, не цікав-
люся» – 0,2%.

Учні зазначали, що статут – це «права та обов’язки учнів та вчи-
телів». Неодноразово звучала позиція про взаємоповагу: «поводити-
ся зі всіма особами у школі так, як ти хочеш, щоб поводились із то-
бою», про право висловлювати власну думку, про відсутність осуду з 
боку інших: «ніхто не вправі засуджувати власної думки» (6,2%). Вини-
кли суперечності щодо шкільної форми – частині «присутність шкіль-
ної форми подобається» – 1,8%, приблизно таку саму частину учнів, 
1,7%, приваблює «відсутність шкільної форми» – «немає зобов’язань 
на шкільну форму»; були і такі, які вважали, що їхня шкільна форма 
наганяє «гнітюче враження» і вона їм не подобається – 0,7%. Дехто 
(1,8%) наголошував на «пристойності, нормативній лексиці, охай-
ності у одязі» та «дотриманні поведінки у школі». Подобаються учням 
«цікаві свята, виховні заходи, учнівське самоврядування, різноманітні 
центри дозвілля» (2,5%), їм подобається що вони мають «можливість 
обирати факультативи» (0,2%), що відбувається певна «міжнародні 
співпраця» (0,3%). За свої досягнення в деяких школах кращі учні ма-
ють змогу «отримувати премії» (0,2%). 

Вказували учні і на організацію навчально-виховного процесу – 
«об’єктивність в оцінюванні» та «структуру оцінювання» (0,4%) «пра-
во на відпочинок» (0,2%) та «звільнення від уроків» (0,1%). 

Таблиця 12
положення статуту школи, які найбільше подобаються учням,  

(у %)
% До всіх

Цікаві свята, заходи / виховні заходи / учнівське самовря-
дування / центр дозвілля 2,59

Забув / не пам’ятаю 0,21
Учень має право на відпочинок 0,21
Ніякі / немає таких / нічого не подобається 2,38
Важко сказати 0,83
Не знаю 8,70
Немає статуту / не бачив / не ознайомлений / не читав / 
не знаю що це 2,59

Байдуже / не цікавилася 0,21
Звільнення від уроків 0,10
Охайність у одязі / пристойність / нормативна лексика / 
поведінка 1,86

Права та обов’язки учнів та вчителів / всі мають право ви-
словлювати власну думку / ніхто не вправі засуджувати її 
/ взаємоповага

6,21

Відсутність форми 1,66
Можливість обирати факультативи / профільні предмети 0,21
Шкільна форма (присутність подобається) 1,76
Шкільна форма (не подобається) / гнітюче враження 0,72
Всі положення статуту 3,21
Учні мають право навчатися рідною мовою 0,21
Об’єктивність в оцінювання / структура оцінювання 0,41
Преміювання кращих учнів 0,21
Міжнародна співпраця 0,31
Немає відповіді 67,08

Про те, що процедури в школі існують лише формально, свідчать і 
результати аналізу ЗМІ. наявність чітких процедур для усіх сторін 
навчального процесу висвітлюється у пресі як дотримання правил 
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стосовно різних вимог у навчальному процесі. В обласних ЗМІ щодо та-
кого дослідницького питання представлена відповідна інформація, за-
вдяки якій можна створити деякий перелік тих обов’язків, яких дотри-
муються усі сторони навчального процесу в дійсності. Наведемо ті, які 
висвітлюються як обов’язки: 

Батьки відвідують батьківські збори («Високий Замок»); •
Учні/студенти мають дотримуватися вимог реєстрації до  •
ЗНО(«Високий Замок», «Львівська газета»); рахуватися з правила-
ми зовнішнього вигляду себе як школярів, щоб відповідати шкільним 
правилам. Проходити медогляд у школах («Високий замок»);
Учні обов’язково відпрацьовуватимуть уроки, пропущені через ка- •
рантин («Експрес»);
Вчителі-реабілітологи мають особливі обов’язки через відповідаль- •
ність за навчання дітей з інвалідністю (мова йде про особливий під-
хід. «Високий Замок»).
На жаль, у пресі не висвітлена інформаціїящодо дотримання чітких 

прав. 
Стосовно відповідальності у пресі особливо звертається увага на 

педагогів і через приклади скоєних ними порушень, непедагогічної по-
ведінки з дітьми обов’язково робиться акцент на те, що вони несуть 
за це певну відповідальність, тобто можуть бути відсторонені від ви-
конання своїх обов’язків («Високий Замок», «Експрес»). Дещо йдеть-
ся і про відповідальність дирекції навчальних закладів за деякі заходи 
впродовж навчального процесу перед вищими освітніми інстанціями, 
щоправда в єдиному тексті з усіх ЗМІ («Експрес»). 

Висвітлення інформації у пресі інформації щодо специфіки процеду-
ри розробки правил навчального закладу (залучення усіх сторін, відкри-
тість дискусії) відображає висновок про формальність таких процедур. 
Сторонами, які мають відношення до розробки правил навчального за-
кладу, є керівники навчальних закладів, які приймають рішення, пред-
ставники управлінь освіти, які надають рекомендації чи пропозиції і 
учні, які переймають правила навчального закладу. 

висновки та комЕнтарі

Значна частина учнів старших класів користується послугами ре-1. 
петиторів, що свідчить про недостатній рівень знань, отриманих у 
школі, для успішного складання ЗНО та вступу до ВУЗу. Така си-
туація свідчить про невідповідність навчальних програм потребам 
учнів (що було підтверджено самими учнями) та вимогам вищих на-
вчальних закладів. 
Позитивною тенденцією, що спостерігається у школах, є інтеграція 2. 
у навчальний процес інтерактивних методик. Вчителями більшос-
ті шкіл, де проводився моніторинг, було зазначено, що на уроках 
застосовуються інтерактивні методики (мозковий штурм, дискусія, 
урок-гра, акваріум, рольова гра, асоціативний кущ, мікрофон). Вод-
ночас варто зазначити, що використання таких методик повинно 
бути нерозривно пов’язане із розумінням підходів до навчання, в 
рамках яких ці методики було розроблено. В інакшому випадку ви-
никає загроза зведення інтерактивного навчання лише до гри, без 
прив’язки до цілей навчання. Це ж стосується і розробки вчителями 
авторських програм.
Принцип доступності освіти передбачає однаковий доступ усіх 3. 
учнів, не залежно від місця проживання та школи, до навчаль-
них підручників, та бути забезпеченим усією відповідною науково-
методичною літературою. Це саме стосується й вчителів, які в шко-
лі повинні отримувати усі найновіші періодичні профільні видання 
та книги.
Якість та безкоштовність шкільних підручників все ще залишаються 4. 
великою проблемою сучасної української школи. Вони не тільки не 
повністю відповідають програмам та навчальним потребам дітей, а 
й містять помилки, протиріччя, мають невисоку якість. 
Батьки учнів постійно змушені купувати підручники, які рекомендо-5. 
вані програмою, але не входять до переліку державного замовлен-
ня. Такі підручники більш якісні за формою і за змістом, але є до-
сить дорогими. Тобто забезпечення дітей якісними підручниками 
знову ж таки покладається на батьків і є однією з форм прихованих 
платежів у школах, що є порушенням гарантованого принципу без-
оплатності навчання, взятого на себе державною Україна.
При стійкій тенденції використання комп’ютерних технологій у шко-6. 
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лі розповсюдженість використання електронних аналогів підручни-
ків залишається вкрай низькою, хоча кількість предметів та обсяг 
підручників, особливо для дітей старшого віку, зростає з року в рік. 
Дані моніторингу свідчать про ігнорування вчителями та адміністра-7. 
ції суті одного з найважливіших принципів прав дитини – врахуван-
ня думки дитини щодо усіх питань, які стосуються її життя. Зокре-
ма цій проблемі було присвячено й рекомендації Комітету ООН з 
прав дитини у відповідь на останню доповідь України стосовно до-
тримання прав дитини. Ідеться про необхідність змінювати погляди 
та підходи, замінюючи формальне врахування думки на фактичне, 
бо тільки в такому разі свобода висловлювання дитини має сенс і 
зможе сприяти вихованню дійсно вільної людини,здатної відстою-
вати свої погляди. Методом впровадження врахування думки дити-
ни може стати перегляд підходів до учнівського самоврядування, 
зокрема за стандартами, прописаними експертами з прав дитини.
Що стосується релігійного виховання, то варто нагадати, що Украї-8. 
на – світська держава, більш того мультинаціональна і мультирелі-
гійна, в якій держава відділена від церкви, відповідно, і школа теж 
має бути від неї відділена. Нічого немає поганого в розширенні ди-
тячого світогляду через запровадження курсів історії різних релігій 
світу, але залишається питання щодо структури подання такої ін-
формації. Зазвичай, якщо батьки дійсно бажають залучати дитину 
до більш глибокого знайомства із певною релігією, то краще спри-
яти організації недільних шкіл чи занять при певних релігійних гро-
мадах, які вже за межами державної школи може відвідувати дити-
на за власним бажанням та за бажанням батьків.
Відповіді стосовно статуту школи свідчать про те, що діти з ним 9. 
майже не ознайомлені та розглядають його, як формальний доку-
мент, який не має прямого відношення до регламентації їх шкільно-
го життя, та на який вони не мають реального впливу. Такий статут 
у жодному разі не можна розглядати, як Шкільну Конституцію або 
суспільний договір між дітьми, батьками, вчителями та адміністра-
цією через необізнаність щодо його змісту і значення однієї зі сто-
рін – учнів.
Відповідно, інформація про зміст шкільних статутів має бути дове-10. 
дена до учнів та їх батьків, ця робота повинна проводитись регу-
лярно. Крім того, текст статуту повинен переглядатися відповідно 
до викликів, які є перед сучасною школою. Процедура перегля-
ду має бути прозорою і зрозумілою для дітей та інших учасників 
навчально-виховного процесу, дійсно враховувати думки дітей та 
їхні потреби.

рЕкомЕнДаціЇ

Міністерству освіти і науки України, обласним управлінням освіти
започаткувати процес перегляду існуючих програм з точки зору їх  •
відповідності вимогам вищих навчальних закладів та навчальним 
потребам школярів. Залучити до процесу аналізу програм представ-
ників ВУЗів, експертів;
започаткувати процес обговорення державних стандартів освіти із  •
залученням громадськості;
переглянути стилістику та форму подачі матеріалу в існуючих під- •
ручниках, враховуючи вікові особливості дітей та їхні навчальні по-
треби. Звернути увагу на якість видання підручників із врахуванням 
зручності у використанні та потенційного часу використанням одним 
підручника різними учнями;
гарантувати 100% забезпечення учнів безкоштовними підручника- •
ми; посилити контроль за своєчасністю підготовки, видання та по-
ширення нових підручників;
враховуючи зацікавлення школярами роботою з новітніми технічни- •
ми засобами, варто розпочати запровадження електронних підруч-
ників, особливо для учнів старших класів;
переглянути плани щодо введення релігійної освіти на всеукраїн- •
ському та місцевому рівнях з орієнтацією на дотриманні принципу 
відділення держави від церкви та поваги до релігійної різноманіт-
ності населення України.

Органам виконавчої влади, адміністраціям шкіл, батькам, громад-
ським організаціям:

провести вивчення навчальних потреб школярів і на підставі цього  •
підготувати рекомендації стосовно перегляду державних стандартів 
освіти. 

Львівському інституту післядипломної педагогічної освіти:
звертати увагу на висвітлення різних підходів до навчання і застосу- •
вання інтерактивних методик як частини підходу;
провести на місцевому рівні консультації між представниками систе- •
ми управління освітою, вчителями та адміністраціями шкіл з метою 
напрацювання більш досконалої системи післядипломної підготов-
ки освітян, яка б враховувала потреби і побажання всіх зацікавлених 
сторін.

Адміністраціям шкіл:
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започаткувати процедуру періодичного перегляду статуту школи, за- •
лучаючи усіх учасників навчально-виховного процесу та враховуючи 
думки дітей і їхні потреби;
створити на рівні школи традиції щодо ознайомлення дітей та їх  •
батьків зі змістом шкільного статуту;
залучати на рівні школи учнів до процесів прийняття рішень, які бу- •
дуть мати на школярів безпосередній вплив;
переймати досвід функціонування учнівського та шкільного само- •
врядування, впроваджувати кращі демократичні практики.

розділ 4. принцип аДаптивності

4.1. індивідуальний підхід

Стаття 36 Закону України «Про освіту» передбачає, що для розви-
тку здібностей, обдарувань і талантів дітей створюються профіль-
ні класи (з поглибленим вивченням окремих предметів або початкової 
допрофесійної підготовки), спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіу-
ми, а також різні типи навчально-виховних комплексів, об’єднань. Осо-
бливо обдарованим дітям держава надає підтримку і заохочення (сти-
пендії, скерування на навчання і стажування до провідних вітчизняних 
та закордонних освітніх, культурних центрів). Бажаючим надається пра-
во і створюються умови для прискореного закінчення школи, складан-
ня іспитів екстерном. 70

Стаття 51 цього ж Закону серед прав учнів та вихованців визна-
чає наступне: вибір навчального закладу, форми навчання, освітньо-
професійних та індивідуальних програм, позакласних занять.71

Також стаття 29 Закону України «Про загальну середню освіту» го-
ворить, що у разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, всупереч 
висновку відповідної психолого-медико-педагогічної консультації від-
мовляються скеровувати дитину до відповідної спеціальної загально-
освітньої школи (школи-інтернату), навчання дитини проводиться за ін-
дивідуальною формою.72

Додатоком до листа МОН від 10.08.10 № 1/9-543 «Про навчальні 
плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний 
рік» визначається процедура застосування годин варіативної час-
тини. Так, години варіативної складової передбачені на:

збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної скла- •
дової;
впровадження курсів за вибором; •
факультативи, індивідуальні та групові заняття. •
Рішення про розподіл годин варіативної складової, відповідно до По-

70 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
71 Там же
72 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=651-14
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ложення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний 
заклад, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, 
кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів.

У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами націо-
нальних меншин (відповідно до завдань галузевої Програми поліпшен-
ня вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах 
з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки) частина 
годин варіативної складової може використовуватися для паралельно-
го вивчення окремих предметів українською мовою. 

Якість загальної середньої освіти забезпечується через ре-
алізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які 
обов’язково фінансуються з відповідних бюджетів.73

***
Важливим завданням моніторингу дотримання права на освіту у 

Львівській області було з’ясувати в яких школах навчаються діти з ін-
валідністю і які форми навчання практикуються у роботі з такими ді-
тьми. 61,7% вчителів зазначили, що у школі, в якій вони працюють, на-
вчаються діти з інвалідністю. 29,3% вчителів вказали на те, що у їхній 
школі не навчаються діти з інвалідністю. 5,6% вчителів не знають про 
те, чи навчаються такі діти у їх школі. 

Дані, представлені Головним управлінням освіти і науки у Львівській 
області виглядають наступним чином:

В містах В сільській міс-
цевості

Кількість спеціалізованих навчальних 
закладів для дітей з інвалідністю: 

дошкільні навчальні заклади1. 
загальноосвітні навчальні 2. 
заклади

10 (спеціаль-
ні)+ 8 (сана-

торні
13

7

Кількість заяв про навчання екстер-
ном, які надійшли за період з 1 серп-
ня 2010 року до 20 січня 2011 року

32 4

Кількість відмов у задоволення заяв 
про навчання екстерном, виданих за 
період з 1 серпня 2010 року до 20 
січня 2011 року

0 0

73 osvita.ua/legislation/Ser_osv/8711

Кількість учнів, які перебувають на 
індивідуальному навчанні у 2010-
2011 навчальному році через інва-
лідність

234 125

Кількість учнів, які мають високий 
навчальний потенціал і можуть при-
скорено закінчити школу на індиві-
дуальному навчання у 2010-2011 на-
вчальному році

Не визнача-
ється

Індивідуальне навчання для учнів, які за станом здоров’я не мо-
жуть відвідувати навчальний заклад, організовується загально-
освітніми навчальними закладами відповідно до Положення про 
індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закла-
дах, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 
20.12.2002р. № 732 зі змінами, внесеними згідно з наказами Мініс-
терства освіти і науки № 61 від 05.02.2003 р і № 797 від 15.10.2004 
р. Підставою для організації індивідуального навчання є: заява бать-
ків або осіб, які їх замінюють; наказ директора навчального закладу, 
погодження місцевого органу управління освітою і довідка, завірена 
печаткою лікарсько-кон сультативної комісії та печаткою лікуваль-
ного закладу.

Учні, за індивідуальною формою згідно з довідкою ПМПК навча-
ються за типовими навчальними планами та програмами спеці-
альних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потре-
бують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (залежно 
від нозології ( І ступінь – за Типовими навчальними планами спеці-
альних шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 
03.11.2004 р. № 849, 5-7 класи – за Типовими навчальними планами 
спеціальних шкіл цих типів, затвердженими наказом МОН України 
від 26.08.2008 р. № 778; 8-11 (12) класи – за Типовими навчальними 
планами спеціальних шкіл цих типів, затвердженими наказом МОН 
України від 02.11.2004 р. № 842, з урахуванням змін, затверджених 
наказом МОН України від 22.08.2005 р. № 489).

Спеціальних програм інтегрованої освіти, затверджених Мініс-
терством освіти і науки України немає. 

Можливість пройти річне оцінювання за відповідний клас та атес-
тацію за освітній рівень відповідно початкової, базової і повної за-
гальної середньої освіти, які з будь-яких поважних причин не мають 
змоги відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчаль-
ному закладі надається відповідно до Положення про екстернат у за-
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гальноосвітніх навчальних закладах. Зарахування осіб на екстернат 
здійснюється за погодженням Із відповідним органом управління осві-
тою та згідно з наказом керівника навчального закладу за заявою. 
Приймання заяв від екстернів починається з жовтня і закінчується, 
як правило, не пізніше 1 березня поточного навчального року.

(лист ГУОН від 23.02.10 № 3-11/582)

Принцип адаптивності передбачає вимогу адаптувати програму та 
форми навчання до потреб учнів. Однією з таких можливостей може 
бути організація дистанційного навчання або надання можливості 
проходити навчальну програму через Інтернет. Як показують результа-
ти моніторингу, у більшості школярів такої можливості немає.

Малюнок №24
навчання у школі дітей з інвалідністю та можливість  

проходження навчальної програми через інтернет

Інклюзивна освіта – це не лише система освіти, це погляди на дітей. 
Вони не повинні підлаштовуватися під загальну систему, навпаки: зміни 
загальної системи повинні призвести до прийняття дітей з інвалідністю. 
Це в першу чергу стосується форм роботи з дітьми та професійної під-
готовки вчителя до роботи з дітьми з інвалідністю.

Основною формою роботи з дітьми з інвалідністю є індивідуаль-
на. На це вказує 43,2% опитаних вчителів. 29,6% вчителів зазначають, 
що діти з інвалідністю, які навчаються в їхніх школах, здійснюють на-
вчання у загальних класах. 1,9% що в їхніх школах діти з інвалідністю 
навчаються у спеціалізованих класах. 3,7% не дали відповіді на постав-
лені запитання.

Малюнок №25
форма навчання,яка практикується у школі для дітей  

з інвалідністю

Серед опитаних вчителів 15,4% мають індивідуальні заняття з ді-
тьми з інвалідністю. З них лише 3,7% зазначили, що проходили додат-
кове навчання з метою викладання в дітей з інвалідністю. 43,2% 
опитаних вчителів зазначають, що не мають індивідуальних занять з ді-
тьми з інвалідністю. Також, 50,6% опитаних вчителів зазначають, що не 
проходили додаткове навчання для викладання у дітей з інвалідністю.

Двомірний аналіз підтверджує, що вчителі не проходили додатково-
го навчання. 

Незалежно від педагогічного стажу, більшість вчителів кожної вікової 
категорії вказують, що не проходили додаткового навчання для роботи 
з дітьми з інвалідністю. У віковій категорії більше 30 років педагогічного 
стажу та 11-15 років 9,5% зазначили, що проходили таке навчання. У ві-
ковій категорії 5-7 років 7,8% вказали, що проходили відповідне навчан-
ня. Найбільша частка вчителів, яка проходила навчання для роботи з 
дітьми з інвалідністю є у віковій категорії 3-4 роки і складає 16,7%.
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Малюнок №26
наявність індивідуальних занять із дітьми з інвалідністю  

та проходження додаткового навчання

Серед найважливіших проблем в організації індивідуального на-
вчання директори відзначали:

Відсутність додаткової оплати вчителям за додаткове навантаження •
Відсутність спеціалізованих програм та обладнання •
Недостатнє володіння методиками з боку вчителів •
Відсутність дозволу на інклюзивну освіту з окремих предметів •
Відсутність спеціальних підручників •
Ці проблеми висвітлюються і в пресі. З-поміж можливих напрямків 

цієї проблематики, найбільшою популярністю користується обговорен-
ня інклюзивної освіти для дітей з інвалідністю у школах та організація 
для них навчального процесу, у якому зацікавлена канадсько-українська 
громадськість (про реалізацію канадсько-українського проекту «Інклю-
зивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» йдеться у 
«Гал-інфо», ЗІКу, «Захід нет», Облраді). Для адаптованого навчан-
ня дітей з інвалідністю, як пишуть ЗМІ, робляться реальні кроки міс-
цевою владою. На сьогоднішній день відомо, що в одній із львівських 
шкіл відкрито 5 інклюзивних класів, що працюють за методикою Монте-
сорі («Гал-інфо») та за нею працює садок-школа «Любисток» у Львові 
(ЛМР). Додамо, що вона базується на відкритому навчанні, тобто влас-
ні спостереження дитини орієнтують вчителя на вибір потрібних дидак-

тичних прийомів, актуальних для конкретної ситуації. Суть педагогіки 
Монтессорі полягає в девізі: «Допоможи мені зробити це самому!». Тра-
диційно для дітей з інвалідністю організовуються цікаві навчальні за-
ходи, що ми з’ясували у рамках дослідницького питання «Організація 
навчання для дітей з інвалідністю», наприклад, майстер-класи «Каз-
ка своїми руками», в рамках міського марафону «Розкажи дитині каз-
ку» приєднуються знаменитості до інклюзивного навчального процесу 
(«Гал-інфо»). Але забезпеченість навчальними матеріалами та наяв-
ність вчителів, які володіють методиками роботи з дітьми з інвалідністю, 
як висвітлюють ЗМІ, є в критичному стані. Наведемо приклад з «Гал-
інфо»: вихователь Львівської загальноосвітньої школи-інтернату № 
100 (для незрячих) Алефтина Козицька наголосила, що незрячі діти 
практично не забезпечені підручниками. Цитую: «Наша школа лише 
на одну третю забезпечена підручниками шрифтом Брайля. Не ви-
стачає художньої літератури, наш книжковий фонд складає 290 кни-
жок, і це переважно старі видання. За 2010 рік наша школа отримала 
лише 9 книжок з художньої літератури шрифтом Брайля». Відсутність 
літератури для людей з вадами зору у львівських вишах («Захід нет»). 

Малюнок №27
проходження додаткового навчання для роботи з дітьми  

з інвалідністю і педагогічний стаж
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***
обдаровані діти, котрі навчаються в школах, завжди були гордіс-

тю школи і передбачається, що з цими дітьми повинна проводитись до-
даткова робота з метою підсилення їхніх талантів та надати можливість 
творчої реалізації. Серед основних методів роботи у школах Львівської 
області опитані вчителі вказують на підготовку до олімпіад та конкур-
сів обдарованих дітей (85,2%). Для обдарованих дітей проводиться фа-
культативна робота (57,4%) та індивідуальне навчання (31,5%). Вчите-
лі вдаються до неформального заохочення та підтримки таких дітей у 
своїй роботі (33,3%). Наприклад, Дошка пошани. Ще однією формою 
роботи є надання вчителями обдарованим учням сучасної інформації 
– 21,6%.

Малюнок №28
Додаткова робота, яка проводиться з обдарованими учнями у 

вашій школі

Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в 
загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Мініс-
терства освіти та науки України від 20. 12. 2002 № 732, право на ін-
дивідуальне навчання (окрім зазначених вище категорій) мають учні, 
які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити 

школу та учні, які проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у 
класі становить менше 5 осіб). Підставою для організації навчання є:

заява батьків або осіб, які їх замінюють; •
наказ директора навчального закладу; •
погодження місцевого органу управління освітою. •
Окрім того, індивідуальне навчання учнів, які мають високий на-

вчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу, здійснюєть-
ся на підставі рішення ради навчального закладу за індивідуальним 
навчальним планом, затвердженим директором закладу на початку на-
вчального року. А тих, які проживають у сільській місцевості, – за індиві-
дуальним навчальним планом, затвердженим місцевим органом управ-
ління освітою.

Як видно із листа ГУОН, представленого вище, кількість дітей, ви-
сокий інтелектуальний потенціал яких дозволяє їм перейти на індиві-
дуальне навчання, у Львівській області не визначається, хоча майже в 
третині шкіл практикується індивідуальне навчання для обдарованих 
дітей. 

4.2. передбачуваність державної політики стосовно забезпечення 
права на освіту

Останнім часом численні законодавчі зміни створюють умови для 
негативної оцінки дотримання принципу передбачуваності державної 
політики у сфері освіти для всіх учасників навчально-виховного про-
цесу.

Так 06.07.2010 року термін навчання у середній школі було зміне-
но з 12 років на 11 років за рахунок зменшення на рік терміну навчан-
ня у загальноосвітніх навчальних закладах ІІІ ступеня. Ці зміни відо-
бражені у статті 12 Закону України «Про загальну середню освіту».74 З 
урахуванням початку нового навчального року з моменту прийняття за-
конодавчих змін у термін менший за 2 місяці (необхідність терміново-
го перегляду навчальних планів, підготовка підручників, корекція життє-
вих планів тих дітей та їх батьків, які перейшли до 11 класу – випускного 
за новим законодавстовом) такі дій Держави не можна розцінювати як 
дотримання передбачуваності державної політики у сфері освіти.

Інший яскравий приклад – введення підсумкових контрольних 
робот Наказом Міністерства освіти і науки від 16.02.201175, а потім його 

74 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=651-14
75  www.mon.gov.ua/newstmp/2011/14_02/141_16022011.doc
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деталізація у Листі Міністерства освіти і науки від 04.03.2011 року76. Ці 
документи спрямовані на організацію проведення новації – підсумко-
вих контрольних робіт з української мови, математики, історії України, 
іноземної мови (перша мова – англійська, французька, німецька) та ро-
сійської мови (у школах з російською мовою навчання) для учнів 5 – 8 
класів у 2010/2011 навчальному році. Маючи на меті перегляд і вдо-
сконалення Державного стандарту базової загальної середньої освіти, 
ці документи залишили замало часу на повноцінне включення самих 
контрольних до програми навчання, моральну підготовку дітей, озна-
йомлення всіх зацікавлених сторін із вимогами, методичними рекомен-
даціями та варіантами контрольних робіт (у Листі від 04.03.2001 зазна-
чено, що роботи мають проводитися у період з 10 по 20 травня 2011 
року). Подібні кроки призводять не до отримання реальних даних, а до 
чергової підміни понять та формалізації. З іншого боку у Листі Міністер-
ства зазначено конкретні методичні посібники, які містять тексти варіан-
тів контрольних робіт із посиланням на назви, авторів та видавництва (з 
чого можна зробити висновок, що на момент оприлюднення Листа Мі-
ністерства освіти і науки ці посібники було не тільки підготовано, а й ви-
дано), тобто така ідея і потреба виникли раніше і вузьке коло зацікавле-
них осіб було проінформовано заздалегідь.

Безумовно, зміни у системі навчання, підвищення його якості, оцінка 
втілених змін необхідні сучасній українській системі освіти, але подібні 
зміни та реформи мають проводитися послідовно і завчасно, надаючи 
можливість всім сторонам навчально-виховного процесу ретельно під-
готуватися задля отримання максимально ефективного результату за-
мість чергового стресу для вчителів, дітей та їх батьків.

Про забезпеченість новими програмами переважно вся інфор-
мація відображала певний спектр дій Міністерства освіти і науки, мо-
лоді та спорту України в напрямку їх змін, при чому вони не завжди 
розглядалися як позитивні. Пишуть, що багато змін в навчальних про-
грамах вносяться поспіхом, тому проекти навчальних програм є нея-
кісними. Перегляд навчальних програм у Міносвіти відбувається з ме-
тою освітньої реформаційної політики. Очевидно, що внесення змін є 
дуже інтенсивним процесом і відбувається швидкими темпами, тому 
що впродовж 2010-2011 років відбулося багато нововведень, які важко 
передбачити. Серед найчастіше згадуваних змін з приводу створення 
нових програм у ЗМІ: 

Міністр освіти має намір перейменувати шкільний курс зарубіжної 
літератури у світову літературу, де більша частина буде присвя-

76  http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/15242

чена саме вивченню російської літератури (Високий Замок, Експрес); 
реформа навчальної програми з української літератури (Високий За-
мок); впровадження Концепції літературної освіти у середній школі , 
яка значну увагу приділятиме вивченню російської літератури окре-
мим курсом (Високий Замок, Експрес). Абітурієнти готуватимуться 
до ЗНО за новими програмами ( у тестах змінилася форма постанов-
ки завдань) – про це пише Високий Замок та Експрес. Оскільки 12-річне 
навчання скасували, учні навчатимуться за скорегованими програма-
ми та певні корегування стосуватимуться учнів інших класів (Екс-
прес, Львівська газета). 

Інтернет-ЗМІ також активно обговорювали зміни, які відбулися в сис-
темі освіти впродовж останнього часу. Зокрема, що стосується держав-
ного рівня, йшлося про такі шляхи змін в навчальній програмі:

запровадження нового стандарту початкової освіти Кабінетом міні- •
стрів України («Гал-інфо»);
ініціатива нового стандарту щодо відміни системи оцінювання сис- •
теми оцінювання на уроках фізкультури(«Гал-інфо»);
можливість навчання за програмою міжгалузевої індивідуальної  •
освіти (ЗІК);
затвердження нової концепції підготовки магістрів (термін навчання  •
для магістрів зросте до двох років замість одного. Програми поді-
лять на дослідницькі, професійні та кар’єрні) («Гал-інфо», ЗІК);
обговорення нової реформи повернення шкіл до 10-річної системи  •
середньої освіти замість 12-річної (ЗІК);
обговорення питання оптимізації навчальних програм; покращення  •
змістового наповнення підручників для початкової школи; поетапне 
переведення старшої школи на профільне навчання та інші (Облра-
да);
впровадження інноваційних технологій ( візування шкільних журна- •
лів, доступ в мережі Інтернет до будь-якого підручника в електро-
нній формі) (ЗІК, «Захід нет»);
перехід до однозмінної системи навчання до початку нового на- •
вчального року (ЗІК, «Захід нет»).
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висновки та комЕнтарі

Незважаючи на підписану Конвенцію про права інвалідів та законо-1. 
давчі вимоги забезпечити інтегроване навчання дітей з інвалідніс-
тю у школах, можна стверджувати, що переважна більшість шкіл 
Львівської області не готові до інтегрованого навчання таких дітей 
у звичайних класах будь-якої школи. Відсутні спеціальні програми, 
технічні умови, підготовані педагогічні кадри, сприятлива атмосфе-
ра з боку учнів та їх батьків. Як мінімум всього цього недостатньо. 
Формальне декларування інтегрованості таких дітей у школу, що 
супроводжується насправді традиційним індивідуальним навчан-
ням, не сприяє соціалізації дитини і не відповідає основам сучас-
них підходів до забезпечення прав дітей з інвалідністю.
Процедури оформлення індивідуального навчання дітей з інвалід-2. 
ністю та обдарованих дітей, а також дітей, які навчаються у класах до 
5 осіб, однакові, однак для оформлення індивідуального навчання 
у зв’язку з інвалідність, необхідно подати більшу кількість докумен-
тів. В той же час, незважаючи на те, що законом передбачена мож-
ливість кожного обирати форму навчання, в нормативно-правовій 
базі не передбачені процедури оформлення індивідуального на-
вчання для дітей, які не підпадають під жодну з вищезазначених ка-
тегорій, взагалі відсутні. 
Постійні зміни в чинному законодавстві створюють умови для не-3. 
гативної оцінки дотримання принципу передбачуваності держав-
ної політики у сфері освіти для всіх учасників навчально-виховного 
процесу. Раптова заміна 12-річної системи навчання на 11-річну, 
впровадження посередині року обов’язкових контрольних робіт, 
не передбачених програмою, формують у всіх сторін навчального 
процесу відчуття невизначеності та суперечать принципам право-
вої держави.

рЕкомЕнДаціЇ 

Міністерству освіти України:
переглянути умови організації індивідуального навчання (зокрема –  •
правила видачі довідок лікарською контрольною комісією); розроби-

ти уніфіковане положення про індивідуальну форму навчання, яке 
передбачатиме процедуру оформлення індивідуального навчання 
для будь-якого учня;
забезпечити вчителів та учнів підручниками і методичними матеріа- •
лами для дітей з різними формами інвалідності;
розробити та забезпечити виконання механізму додаткової оплати  •
вчителям, які проводять індивідуальне навчання для дітей;
забезпечити дотримання принципу передбачуваності державної по- •
літики шляхом недопущення внесення змін в навчальний процес по-
серед навчального року.

Головному управлінню освіти і науки Львівської облдержадміністра-
ції:

продовжити роботу над створенням інтеграційних класів та удоско- •
наленням системи інклюзивної освіти. 
Органам місцевого самоврядування:
забезпечити інформаційну та архітектурну доступність шкіл для ді- •
тей з різними видами інвалідності;
започаткувати проведення постійного моніторингу архітектурної до- •
ступності шкіл області для дітей з інвалідністю та батьків з інвалід-
ністю із залученням організацій, які працюють в інтересах людей з 
інвалідністю.

Львівському інституту післядипломної педагогічної освіти:
в рамках курсів підвищення кваліфікації вчителів організувати про- •
ведення занять щодо роботи із дітьми з різними формами інвалід-
ності;
розробити програму підготовки педагогів для роботи з дітьми з різ- •
ними формами інвалідності, забезпечити підготовку вчителів для 
роботи в інтеграційних класах.

Адміністраціям шкіл та громадським організаціям:
проводити просвітницьку роботу серед учнів та батьків щодо толе- •
рантного ставлення до людей із різними особливостями та сприяння 
їх через розуміння наявності у кожному людської гідності;
сприяти створенню інформаційної та архітектурної доступності при- •
міщення школи для осіб з інвалідністю.
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розДіЛ 5. систЕма піДготовки  
працівників освіти

Професійний підхід в діяльності вчителя включає три основні смис-
лові характеристики: 1) увага на процесуальних характеристиках про-
фесійної діяльності вчителів не меншою мірою, ніж на результатах 
діяльності учнів; 2) об’єктом уваги стають професійні компетенції пе-
дагогічного персоналу, які необхідно продемонструвати перед колега-
ми; 3) професійна звітність стосується також етичних норм професій-
ної діяльності: 
а) взаємодії вчителів з учнями, чиї інтереси повинні бути, відповідно 

до правил професійної етики, на першому місці; 
б) взаємодії з колегами щодо забезпечення професійних стандартів; 
в) постійного прагнення до удосконалення професійної діяльності як 

першооснови професійної відповідальності.
Підвищення кваліфікації вчителів є центральним завданням сис-

теми освіти, яке спрямоване на постійне вдосконалення професійної 
складової діяльності вчителя, а в підсумку орієнтоване на покращення 
процесу особистісного розвитку учнів. 

Вимоги сучасної професійної освіти вимагають від вчителя бути за-
лученим до процесу постійної самоосвіти і до проходження традиційної 
форми післядипломної освіти. Вона складається із традиційних курсів 
підвищення кваліфікації один раз на п’ять років. Метою підвищення ква-
ліфікації керівних та педагогічних кадрів є вдосконалення їхнього освіт-
нього рівня та професійної підготовки внаслідок поглиблення, розши-
рення та оновлення загальнонаукових та спеціальних знань та вмінь 
шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації та самостійної са-
моосвітньої роботи.

У 2010 році Міністерство освіти, науки, молоді та спорту видало 
нове Положення про атестацію педагогічних працівників. Серед заходів, 
спрямованих на оцінювання рівня педагогічної майстерності, – письмо-
вий іспит для вчителів (відповідно до фаху) та перевірка навичок корис-
тування комп’ютером. Під час дослідження з’ясовувалось, коли востан-
нє вчителі Львівської області атестувались. 19,8% опитаних проходили 
процес атестації в 2011 році; 34,6% – 1-2 роки тому; 37,7% – 3-5 років 
тому. 8% опитаних вчителів Львівської області не проходили процеду-
ри атестації.

Процедура проходження атестації є одним із етапів підвищення квалі-
фікації вчителя та вимагає відповідних знань, вмінь та підготовки. Доволі 
часто вимоги, котрі ставляться перед вчителями щодо проходження атес-
тації, відволікають вчителів від процесу навчання і змушують робити до-
даткову організаційну роботу. Відповідаючи на це запитання, значна час-
тина респондентів залишила його без відповіді – 61,1%. Натомість 12,3% 
вказали на те, щоб відмінити кредитно-модульну систему атестації.

Таблиця 13
пропозиції вчителів щодо покращення процедури атестації, (у % )

до всіх
Немає відповіді 61,11
Відмінити кредитно-модульну систему атестацію 12,35
Внести зміни в часові терміни проходження атестацію 5,56
Проводити атестацію у своїй школі 3,09
Надати більшою самостійності у виборі вчителям 3,09
Дотримуватись виконання Закону про освіту 3,09
Скасувати відкриті уроки 3,09
Змінити форму курсів підвищення кваліфікації 1,85
Опиратися на досвід зарубіжних колег 1,85
Відвідування відкритих уроків колег 1,85
Адаптувати процедуру відповідно до бажань вчителів 1,23
Підвищити ефективність курсів 1,23
Переглянути Положення про атестацію 1,23
Зменшити документаційне навантаження на педагогів 1,23
Можливість практичного ознайомлення з кращими зразка-
ми педагогічного досвіду 1,23
Отримувати методичну допомогу 1,23
Спростити систему підтвердження категорію 0,62
Об’єктивно атестувати 0,62

Одним із завдань дослідження було з’ясувати, коли востаннє вчи-
телі проходили курси підвищення кваліфікації та що корисного 
вони отримати під час цих курсів. Загалом процесом підвищення 
кваліфікації скоріше задоволені 38,9% респондентів і зовсім не задо-
волені 23,5%.

Половина респондентів (50%) відповідні курси проходили 1-2 роки тому. 
Третина опитаних вчителів (25,3%) проходили ці курси 3-4 роки тому. 
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Зважаючи, що основною метою будь-якого навчання є отримання 
навичок і кваліфікацій, котрі будуть втілені в щоденну практику, вчите-
лям пропонувалось відзначити найкорисніше, що вони отримали під час 
відвідування та занять на цих курсах. 79,6% вважають найважливішою 
позитивною рисою курсів, які вони проходили, можливість спілкуван-
ня та обмін досвідом з колегами з інших регіонів. Не менш важливим 
є отримання нової і корисної інформації, яка допомагає покращити 
свою професійну діяльність. Для вчителів цікавим було отримати ін-
формацію про сучасні технології та методики навчання (45,7%), про 
особливості реформування середньої освіти (17,3%). Проходження 
курсів підвищення кваліфікації супроводжується роботою за допомо-
гою комп’ютерних технологій та Інтернету (17,3% респондентів за-
значають це, як один із позитивних моментів проходження курсів підви-
щення кваліфікації). Формування позитивної оцінки роботи діяльності 
вчителя, а також формування нового практичного досвіду доволі час-
то відбувається під час відвідування відкритих занять своїх колег. Для 
18,5% опитаних вчителів це є ще одним позитивним моментом прохо-
дження курсів підвищення кваліфікації.

Таблиця 14
найкорисніше, що було отримане вчителями  

під час проходження курсів підвищення кваліфікації (у % )
до всіх

Спілкування з колегами 79,63
Інформацію про сучасні технології та методики навчання 45,68
Відвідування відкритих уроків колег 18,52
Інформацію про реформування середньої освіти 17,28
Навички роботи на комп’ютері та в Інтернеті 17,28
Знання психології учнів 17,28
Досвід зарубіжних колег 8,64
Не проходив 2,47
Немає відповіді 2,47
Нічого корисного не отримав 1,23
Лекції з охорони здоров’я 0,62
Високий рівень професіоналізму викладачів, які проводять 
курси 0,62

Дослідження показало, що чим давніше проходились курси, тим 
менше увага зверталася на професійну складову і зосереджувалася на 

особистій комунікації: вчителі, які проходили курси підвищення кваліфі-
кації 8-10 років тому, зазначають, що найкориснішим було відвідування 
відкритих уроків колег та можливість спілкування з ними. Натомість ті 
вчителі, які проходили курси цього року або кілька років тому, вже зосе-
реджуються на отриманні нової інформації, роботі в Інтернеті, прослу-
ховуванні лекцій тощо.

Таблиця 15
коли востаннє респонденти проходили курси підвищення  

кваліфікації та що корисного вони отримали

 

Цього 
року

1-2 
роки 
тому

3-4 
роки 
тому

5-7 
років 
тому

8-10 
років 
тому

Спілкування з колегами 94,44 82,72 85,37 80,00 100,00
Відвідування відкритих уро-
ків колег 16,67 17,28 21,95 40,00 100,00

Інформацію про реформу-
вання середньої освіти 16,67 23,46 7,32 20,00 -

Навички роботи на 
комп’ютері та в Інтернеті 22,22 20,99 12,20 - -

Інформацію про сучасні тех-
нології та методики навчання 38,89 49,38 48,78 40,00 -

Досвід зарубіжних колег 16,67 12,35 2,44 - -
Знання психології учнів 11,11 22,22 7,32 40,00 -
Не проходив - - - - -
Лекції з охорони здоров’я - 1,23 - - -
Нічого корисного не тримав - 1,23 2,44 - -
Високий рівень професіона-
лізму викладачів, які прово-
дять курси

- 1,23 - - -

Опитування директорів свідчить, що після проходження курсів вчи-
телі застосовують комп’ютерно-інформаційні технології, тестові мето-
дики та акмеологічну психологію. 

Відповідно до реформування системи освіти в цілому відбувається і 
реформування процедури підвищення кваліфікації та атестації педаго-
гічних працівників. Не завжди реформування є ефективним і до вподо-
би всім вчителям, а одержані вчителями в процесі навчання знання мо-
жуть бути корисними й апробованими в школі.
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Малюнок №29
Що було неефективним під час проходження курсів  
підвищення кваліфікації та чи є бажання проходити  

курси підвищення кваліфікації в профільних  
громадських організаціях

В ході проведення моніторингу досліджувалась думка вчителів, щодо 
того, що є неефективним під час проходження курсів підвищення 
кваліфікації та чи є бажання проходити ці курси в профільних громад-
ських організаціях. На бажання проходити курси підвищення кваліфіка-
ції в профільних громадських організаціях вплине тривалість проведен-
ня курсів, повторюваність та неактуальність курсів, відсутність вибору 
дисциплін та їх теоретичне наповнення. Проте, більшості вчителів було 
важко визначитись із відповіддю.

Більшість директорів зазначає, що вчителі не задоволені кредитно-
модульною системою курсів підвищення кваліфікації. Відповіді ди-
ректорів на запитання про якість системи підвищення кваліфікації були 
емоційними. Відзначаючи позитивні сторони нової системи перепідго-
товки педагогічних працівників (модернізація індивідуальної роботи – 
самоосвіта; майстер-класи; можливості поділитися досвідом), дирек-
тори водночас характеризували систему кредитно-модульної системи 
перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів як не-
продуману та таку, що ускладнює роботу вчителів та адміністрації шкіл. 
На їх думку:

на курсах підвищення кваліфікації подаються лише загальні по- •
няття і дуже мало уваги приділяється практичним заняттям;
кредитно-модульна система підвищення кваліфікації вчителів –  •
це формальна система заходів, яка відволікає вчителя від основної 
роботи – навчати дітей;
не задовольняє кредитно-модульна система підвищення кваліфі- •
кації. По-перше, витрачається надто багато коштів, а резуль-
тативність курсів невисока; по-друге, надмірне навантаження на 
вчителів, які витрачають час на підготовку різноманітних мате-
ріалів, не дуже потрібних вчителю;
бажаним є обмін досвідом вчителів-практиків, а не людей, відірва- •
них від школи;
кредитно-модульна система – контрольні для вчителів за остан- •
ній рік навчання. Набір балів – складна непотрібна система, яка 
принижує вчителів, особливо з тривалим досвідом роботи;
система набору балів складна для розуміння і виконання, попере- •
дня була зручніша. 
38,2% вчителів, які взяли участь в опитуванні, вказують на те, що 

інформація, котра подається в рамках проведення курсів підвищен-
ня кваліфікації доволі часто повторюється, відсутність можливості 
вибору дисциплін (40,1%) знижують ефективність курсів, а це в свою 
чергу знижує їх актуальність, та призводить до втрати інтересу до 
занять (29,1%).
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Не до вподоби 34% опитаних тривалість курсів, 26% – теоретич-
не спрямування. Також неефективним у проведенні курсів підвищення 
кваліфікації вчителів є вивчення дисциплін не за спеціальністю. Викла-
дання таких дисциплін займає час та потребує додаткової підготовки. 
Натомість робиться незначний акцент на практичній складової діяль-
ності вчителя.

Таблиця 16
недоліки та неефективні кроки проходження курсів підвищення 

кваліфікації вчителями, (у %)
до всіх

Відсутність можливості вибору дисциплін 40,12
Повторюваність та неактуальність курсів 38,27
Тривалість проведення курсів 33,95
Відсутність нової інформації і як наслідок втрата інтересу 
до занять 29,01
Теоретичне подання інформації 25,93
Наявність лекцій не за спеціальністю ( психологія, філосо-
фія, соціологія тощо) 24,07
Немає відповіді 8,64
Низький рівень професійності викладачів, які проводять курси 4,94
Кредитно-модульна система 1,23

Для покращення системи передпіготовки та підвищення квалі-
фікації вчителів директори пропонували проводити курси в канікуляр-
ний період, проводити їх на базі університетів, профільних інститутів, 
причому повернутись до колишньої схеми, коли курси тривали 2 тиж-
ні. Також зверталась увага на необхідність вивчати потреби вчителів і 
задовольняти їх через спецкурси, індивідуальні плани роботи вчителів-
курсантів. Була висловлена пропозиція проводити анонімні рейтинги 
кожного працівника ЛОІППО.

Серед основних чинників, котрі змушують вчителів Львівської об-
ласті здобувати додаткові знання, є потреба у професійному роз-
витку та здобутті нових знань. Цей варіант обрало 75,9% респон-
дентів. Також на здобуття додаткової освіти впливають такі формальні 
чинники, як чергова атестація (37,6%), та вимога керівництва (4,9%). 
Для 13% важливою є думка колег. 

Підвищення професійного рівня в освітній сфері передбачає відвід-
ування тренінгів, конференції, тематичних зустрічей, передплату фа-

хової літератури тощо. Це все є частиною неформальної освіти і дуже 
рідко подібні заходи відбуваються на безоплатній основі, а потреба у 
здобутті нових знань доволі часто не реалізовується через необхідність 
оплати за власний кошт. 58,6% респондентів вказали, що не готові 
вкладати власні кошти у підвищення професійного рівня. Натомість 
37,7% готові це робити.

Малюнок №30
готовність вчителів витрачати власні кошти  

для підвищення професійного рівня

Низька готовність щодо витрачання власних грошей може бути зу-
мовлена відсутністю потреби у отриманні додаткового навчання поза 
тим, яке надається в системі підвищення кваліфікації. 47,5% опита-
них вказують, що вони мають потребу в отриманні додаткових знань 
і дуже хочуть удосконалювати свої знання. 33,3% не мають потреби 
додатково навчатись, бо все, що їм потрібно, вони отримують під час 
проходження курсів підвищення кваліфікації. 5,6% вказали, що мають 
потребу займатися самоосвітою. Практично 10% залишили дане пи-
тання поза увагою. Натомість інші відповіді, які були зазначені наши-
ми респондентами, базувались у межах одного відсотка і вказували 
на потребу у відвідуванні кваліфікованих курсів та навчання за нови-
ми технологіями, наявності інформаційних ресурсів, активного спілку-
вання з колегами тощо. Також 1% опитаних вказали, що вони хотіли 
б отримувати додаткові знання через участь в різних проектах. (див 
мал. 31)

Немає відповіді.

Ні;

Так;
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Малюнок №31
потреба в додатковому навчанні, поза тим яке надається  

в системі підвищення кваліфікації

Усі опитані вчителі, незалежно від свого педагогічного стажу вказу-
ють, що мають потребу у професійному навчанні поза курсами під-
вищення кваліфікації. На те, що дуже хочуть удосконалювати свої 
знання вказує 75% вчителів із досвідом роботи 3-4 роки. Натомість най-
менше цей варіант обирали вчителі з педагогічним стажем 8-10 років 
(37,5%). Більшість вчителів цієї категорії (62,5%) зазначають, що все, 
що їм потрібно, вони отримують у традиційній системі підвищення ква-
ліфікації. Про самоосвіту говорять вчителі з педагогічним стажем від 11 
до 30 років. Потребу активної комунікації (1,7%) та інформаційних ре-
сурсів (1,7%) мають вчителі зі стажем 16-25 років. На навчання за нови-
ми технологіями вказало 7,14% з числа опитаних, а от про потребу за-
лученості до роботи в проектах вказують 4,1% респондентів.

Таблиця17
потреба у професійному навчанні поза тим, яке надається систе-

мою підвищення кваліфікації і педагогічний стаж
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Обов’язково, я дуже 
хочу удосконалити 
свої знання

75,00 66,67 37,50 68,18 50,00 57,14 45,83

Ні, все що мені по-
трібно я отримаю на 
курсах підвищення 
кваліфікації

25,00 33,33 62,50 22,73 32,76 28,57 50,00

Немає відповіді  -  -  -  -  - -  -
Займаюсь самоос-
вітою  -  -  - 4,55 12,07 7,14  -

Кваліфіковані курси  -  -  - 4,55 1,72  -  -
Потреба активної ко-
мунікації з колегами  -  -  -  - 1,72  -  -

Потреба інформа-
ційних ресурсів  -  -  -  - 1,72  -  -

Більше навчання за 
новими технологіями      7,14  

Навчання через 
участь у різних про-
ектах

      4,17

Опитавши вчителів Львівської області щодо потреб, які спонукають 
їх підвищувати свій професійний рівень, зробили висновок, що осно-
вною є потреба у отриманні професійних навичок і знань. Щоб задо-
вольнити цю потребу більш ніж 50% вчителів готові проходити навчання 
поза курсами підвищення кваліфікації. Проте, приблизно 37-38% здатні 
забезпечити цю потребу у системі традиційних курсів підвищення ква-
ліфікації і вказують, що додаткового навчання їм не потрібно. Якщо ви-
могу підвищувати свій професійний рівень ставить керівництво, то при-
близно 62% опитаних не будуть її забезпечувати поза межами курсів 
підвищення кваліфікації. Приблизно 37-38% готові це робити не на кур-
сах підвищення кваліфікації.
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Потреба у черговій атестації змусить 45-47% опитаних отримувати 
знання та професійні навички поза курсами кваліфікації. Авторитет та 
думка колег на 50% респондентів вплине, щоб отримати додаткові зна-
ння поза курсами підвищення кваліфікації, а для 50% не матиме зна-
чення. 

Малюнок №32
причини, які зумовлюють необхідність підвищення  

професійного рівня та потреба у додатковому навчанні поза тим, 
яке надається на курсах підвищення кваліфікації

Не мають потреби отримувати додаткове навчання поза курсами 
підвищення кваліфікації ті вчителі, котрі відвідували курси підвищення 
кваліфікації 5-7 та 8-10 років тому. В більшій мірі мають таку потребу ті 
вчителі, які не проходили курси підвищення кваліфікації, або проходи-
ли від одного до 4 років тому.

Малюнок №33
потреба отримувати додаткове навчання поза тим, яке надається 
на курсах підвищення кваліфікації та останній раз проходження 

курсів підвищення кваліфікації
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В багатьох розвинених європейських країнах існують цілі інститути 
неформальної освіти, зосередженої в громадському секторі. В Украї-
ні також є профільні громадські організації, котрі працюють саме в цій 
сфері і надають послуги неформальної освіти працівникам освітньої 
сфери. Зазвичай такі послуги є набагато ефективніші, ніж курси підви-
щення кваліфікації державного зразка, адже люди, котрі в них працю-
ють, зацікавлені в своїй роботі, мають відповідне фінансування та за-
стосовують найновіші інтерактивні методики роботи. Отримані знання і 
вміння від участі в заходах, організованих громадськими організаціями, 
легко втілюються в практику і мають справді іновваційний підхід. Од-
нак більша частка опитаних респондентів не змогли визначитись із чіт-
кою відповіддю на запитання щодо бажання проходити курси підвищен-
ня кваліфікації в профільних громадських організаціях і обрали варіант 
«важко відповісти»- 59,9%. Це може бути зумовлене також відсутністю 
інформації про такі громадські організації. Більшість із них діють в вели-
ких містах і в більшій мірі одноосібно. 23,5% висловили бажання прохо-
дити курси підвищення кваліфікації в профільних громадських організа-
ціях. 13,6% опитаних вчителів не мають такого бажання. 

Малюнок №34
бажання проходити курси підвищення кваліфікації  

в профільних громадських організаціях

Вище перераховано, що корисного вчителі отримують від прохо-
дження курсів підвищення кваліфікації. Однак відповідаючи на запитан-
ня, чи мають вони бажання проходити такі курси в профільних громад-

ських організаціях, більшість зазначили: «важко відповісти» по кожній 
отриманій перевазі від курсів. Можливою причиною може бути відсут-
ність такої практики і, відповідно, упереджене ставлення. Проте, кращі 
знання (знання психології учнів, досвід зарубіжних колег, інформацію 
про сучасні технології і методики викладання, інформацію про рефор-
мування середньої освіти та спілкування з колегами) незначна частина 
опитаних вчителів вважає, що можна отримати у громадській організа-
ції і погоджується проходити курси підвищення кваліфікації в профіль-
них громадських організаціях

висновки та комЕнтарі

Очевидно, що існуюча система підвищення кваліфікації педагогіч-1. 
них працівників є недосконалою і не задовольняє навчальні потре-
би вчителів і адміністрації шкіл. Не можна не брати до уваги числен-
ні зауваження та незадоволення кредитно-модульною системою з 
боку вчителів та директорів, які представлені у даних моніторингу. 
Приємно, що вчителі розуміють важливість своєчасного підвищен-2. 
ня кваліфікації і прагнуть нових знань, які будуть їм практично до-
помагати у роботі. Як свідчать результати моніторингу, вищу моти-
вацію для самовдосконалення себе, як педагога, мають вчителі із 
невеликим стажем роботи. Відповідно, на них в першу чергу мають 
бути спрямовані зусилля по напрацюванню пропозицій щодо підви-
щення кваліфікації та педагогічної майстерності, із врахуванням ін-
дивідуальних потреб. Очевидно, що потрібна спеціальна цілеспря-
мована робота із вивчення потреб вчителів щодо ознайомлення з 
темами та напрямками підвищення кваліфікації, на основі яких має 
базуватися державне замовлення і організація подібних курсів.

рЕкомЕнДаціЇ

Головному управлінню освіти і науки Львівської облдержадміністра-
ції:

запровадити процедуру отримання зворотного зв’язку та системної  •
оцінки ефективності та якості курсів підвищення кваліфікації та їх 
викладачів;
створити конкуренцію у сфері післядипломного навчання педаго- •
гів, зокрема через оплату участі педагогів у комерційних тренінгах 
(встановивши певну кількість та суму для одного вчителя на рік), 

Немає відповіді.

Важко відповісти;

Ні;

Так;
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а також вивчення ринку освітніх послуг громадських організацій, та 
можливостей навчання для вчителів.

Львівському інституту післядипломної педагогічної освіти:
провести на місцевому рівні консультації між представниками систе- •
ми управління освітою, вчителями та адміністраціями шкіл з метою 
напрацювання більш досконалої системи післядипломної підготов-
ки освітян, яка б враховувала потреби і побажання всіх зацікавлених 
сторін;
під час планування програми курсів підвищення кваліфікації, брати  •
до уваги потреби слухачів, а також необхідність створення просто-
ру для обміну професійним досвідом. Відмовитись від експертної 
моделі навчання та застосовувати різноманітні підходи до навчання 
дорослих, наприклад, такі як залучене навчання та навчання через 
дію;
залучати до проведення курсів підвищення кваліфікації для освітян  •
представників профільних ВУЗів, професійні громадські організації.

Адміністраціям шкіл:
створити можливості для самопідготовки та самовдосконалення  •
вчителів, забезпечивши наявність в шкільних бібліотеках сучасних 
періодичних фахових видань та нової методичної літератури.

покраЩЕння освітнього процЕсу  
оЧима пЕДагогів та ШкоЛярів 

З метою покращення навчального процесу, значна частина учнів 
(47,2%, пропущених відповідей 4,4%) пропонує «закупити комп’ютери 
до школи, поновити програмне забезпечення», «провести Інтернет 
до школи» (27,1%), «поповнити фонди бібліотеки електронними під-
ручниками» (38,8%). В додатку «інше» неодноразово зазначалося «про-
вести Wi-Fi», зробити можливим доступ до «електронної інформації» 
(0,8%), встановити «електронні дошки» та «поновити бібліотеку по-
закласними та електронними підручниками» (0,4%). Позакласна роз-
важальна діяльність теж відзначилась високим рейтингом: «проводити 
різні гуртки в школі» – 36%, «дискотеки, різноманітні заходи, екскур-
сії, змагання» – 2%. Позакласна навчальна діяльність відобразилась у 
пропозиціях щодо форм «факультативних занять з різних предме-
тів» – 22,9%. Хоча декому не до вподоби надмірна завантаженість, 
вони апелюють до «відміни практики, табору», «зменшення заванта-
ження» (1,2%). Прозвучали конкретні приклади – «приходити в 17:00 
до дому в перший семестр не дуже легко!». 

Учні неодноразово наголошували на «здійсненні обмінів між шко-
лами» – 38,5% та на «здійсненні міжнародних обмінів» – 0,3%. Ціка-
вим досвідом вони вважають відвідування їхнього навчального закладу 
вчителями з інших шкіл – 13,4%. Серед них були й такі, які намагалися 
зрозуміти, що зможе покращити навчальний процес, стимулювати до 
навчання? Учні пропонували наступні варіанти – «обирати предмети; 
напрямок» (0,3%), «давати стипендію у школі» (0,1%). Серед по сто-
ронніх факторів, які безпосередньо впливають на протікання навчаль-
ного процесу – «покращити харчування у їдальні» (0,2%), «закупити 
нове обладнання в кабінети», «поновити шкільний інвентар, реакти-
ви, дошки» (0,9%). Взаємовідносини учень-вчитель відіграють важли-
ву роль в навчально-виховному процесі – «навчити вчителів слуха-
ти учнів; покращити співпрацю учень вчитель» (0,2%), можливо цього 
можна досягнути більш «креативними методами викладання, навчан-
ням вчителів проводити більш цікавіші уроки та використовувати 
комп’ютер» (0,8%) – це дасть змогу почуватися учневі ближче до свого 
педагога. Не дарма один з учнів пропонує «зробити навчальний про-
цес цікавішим, покращити співпрацю учнів та вчителів». 
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Таблиця 18
пропозиції учнів, щодо покращення навчального процесу, (у%)

% До всіх
Поповнити фонди бібліотеки електронними підручни-
ками 38,82

Проводити різні гуртки в школі 36,02
Проводити факультативні заняття з різних предметів 22,88
Здійснювати обміни між школами 38,51
Запрошувати вчителів з інших шкіл 13,35
Закупити комп’ютери до школи, поновити програмне за-
безпечення 47,20

Провести Інтернет до школи 27,12
Дискотеки; різноманітні заходи; екскурсії; змагання; гуртки 1,97
Давати стипендію в школі 0,10
Обирати предмети/обирати напрямок 0,31
Навчити вчителів проводити цікавіші уроки/креативне ви-
кладання/використання комп’ютера 0,83

Wi-Fi / доступ до електронної інформації 0,83
Зменшити навантаження/відмінити уроки/відмінити прак-
тику; табір 1,24

Покращити харчування у їдальні 0,21
Здійснювати міжнародні обміни 0,31
Мені все підходить 0,52
Закупити нове обладнання в кабінети/поновити шкільний 
інвентар/реактиви/зробити ремонт/нові дошки 0,93

Навчити вчителів слухати учнів/покращити співпрацю 
учень-вчитель 0,21

Електронні підручники/поновити бібліотеку позакласними 
підручниками /електронну дошку 0,41

Відмінити шкільну форму 0,10
Немає відповіді 4,45

Серед основних пропозицій щодо покращення ситуації з дотриман-
ням права на освіту в області вчителями області були зазначені рефор-
мування державної політики в галузі освіти (8%), покращення системи 
фінансування навчальних закладів (7,4%) та покращення матеріально-
технічної бази освітніх установ (7,4%). (див. таб. 19)

Таблиця 19
заходи, яких необхідно вжити для покращення ситуації  

з дотриманням права на освіту в області
 % до всіх

Немає відповіді 59,26 
Реформувати державну політику в галузі освіти 8,02 
Покращити систему фінансування навчальних закладі 7,41 
Покращити матеріально-технічну базу освітніх установ 7,41 
Підвищити оплату праці педагогічного персоналу 4,32 
Покращити забезпеченість підручниками 4,32 
Ліквідувати хабарництво 3,09 
Забезпечити рівний доступ до освіти всіх категорій дітей 3,09 
Нічого не потрібно змінювати 3,09 
Правоосвітня робота 2,47 
Зменшити наповнюваність в класах 2,47 
Захистити вчителів 1,85 
Відмовитися від оптимізації шкіл 1,85 
Заборонити закриття шкіл через недокомплекто ваніcть 1,23 
Покращити якість курсів проходження кваліфікації 1,23 
Успішно розвивати систему ЗНО 1,23 
Враховувати пропозиції вчителів 1,23 
Підняти авторитет освітніх закладів 1,23 
Зміна правил навчальних закладів 1,23 
Ретельніше добирати кадри 0,62 
Зменшити об’єм конкурсних робіт 0,62 
Чітка регламентація роботи вчителів 0,62 
Практикувати дистанційне навчання 0,62 
Організовувати шкільні гуртки 0,62 
Перевірити відповідність тестових завдань до програм з 
навчальних предметів 0,62 
Мотивування вчителів та учнів 0,00 

Вважаючи вчителів ключовими фігурами у забезпеченні права на 
освіту в закладах середнього рівня освіти, важливим завданням під час 
реалізації дослідження ставилось з’ясування їхньої оцінки ефектив-
ності та задоволеності здійснення процесу реформування освітньої 
галузі в україні. Процес реформування системи освіти в Україні 50% 
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опитаних вчителів оцінюють скоріше негативно ніж позитивно. 21.6% 
респондентів дають негативну оцінку процесу реформування освіти в 
Україні. 15,4% оцінюють даний процес скоріше позитивно ніж негатив-
но. Лише 1,85% оцінюють процес реформування системи освіти пози-
тивно. Хоча процес реформування в своїй основі спрямований на по-
кращення системи, проте в оцінках вчителів, котрі втілюють конкретні 
кроки даних реформ загалом відсутня позитивна оцінка. 

Малюнок №35
оцінка процесу реформування освіти в україні

Найбільш проблемною сферою в системі шкільної освіти є фінансу-
вання даної галузі. Даний варіант зазначило 93,83% опитаних вчителів 
Львівської області. 

Наступними проблемними ланками в системі середньої освіти в 
Україні є створення належних умов праці для вчителів (49,38%) та 
комп’ютеризація навчально-виховних закладів (33,95%). Важливим 
процесом формування інформаційного суспільства є здійснення про-
цесу інформатизації та комп’ютеризації усіх сфер суспільного жит-
тя. В першу чергу це стосується навчально-виховного процесу, ефек-
тивність якого значно залежить від проведення його за допомогою 
інформаційно-комп’ютерних технологій. Динаміка сучасного освітнього 

процесу не завжди здатна підтримуватись старими методиками викла-
дання, а більшість інформації і знань можуть краще засвоюватись за 
допомогою сучасних комп’ютерних технологій, інтерактивних методик 
та способів візуалізації поданої інформації. 

Подальшій негативній оцінці піддалась якість освіти загалом (28,4%) 
та її невідповідність потребам сучасного суспільства (17,9%).

При здійсненні процесу реформування освітньої системи досить 
часто увага приділяється зовнішнім показникам, натомість результатив-
ність навчального процесу після нововведень не завжди прораховуєть-
ся. 12,4% опитаних вчителів однією з основних проблем розвитку освіти 
вважають низьку результативність навчального процесу. Низька ре-
зультативність освітнього процесу проявляється і в недотриманні прин-
ципу доступності освіти. Зокрема це прослідковується в неоднаковому 
доступі до освіти для різних прошарків населення в залежності від міс-
ця проживання, освітніх потреб, соціального статусу та фізичного стану. 
На цю проблему галузі вказало 11,7% опитаних респондентів.

Таблиця 20
найбільш актуальні проблеми розвитку сучасної освіти,  

(у %)
 до всіх

Фінансування галузі 93,83
Створення належних умов праці 49,38
Комп’ютеризація навчально-виховних закладів 33,95
Якість освіти загалом 28,40
Невідповідність потребам сучасного суспільства 17,90
Результативність навчального процесу 12,35
Розбіжності у якості освіти для різних прошарків 
населення (місця проживання, особистих потреб, 
соціального статусу)

11,73

Хабарництво 9,88
Відповідність сучасним стандартам освіти 8,64
Кадрове забезпечення 3,09

Розуміння галузі і її проблем дає можливість пропонувати можливі 
шляхи надання якісної освіти. Очевидним є те, що вчителі Львівської об-
ласті пропонують в першу чергу підвищити вчителям зарплату й позба-
вити їх від необхідності «підробляти» (83,3%). Відповідно до проблеми 
забезпечення школи комп’ютерно-технічним обладнанням 66,7% рес-

0 10 20 30 40 50

Скоріше негативно, ніж позитивно

Негативно

Скоріше позитивно, ніж негативно

Важко відповісти

Позитивно

Немає відповіді
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пондентів зазначають, що якість освіти покращиться, якщо буде покра-
щена матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів 
(бібліотеки, лабораторії, спортивні та актові зали тощо).

У відповідь на низьку результативність навчального процесу вчителі 
пропонують зменшити наповнюваність класів (49,4%), систематизувати 
навчальний матеріал і зменшити педагогічне навантаження (36,4%) та 
здійснювати систему мотивації як вчителів, так і учнів – 24%.

перелік нормативно-правових актів  
та цитованих джерел

Конституція України1. 
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права2. 
Конвенція про права дитини3. 
Зауваження Комітету ООН – №13. Право на освіту.4. 
Всесвітня декларація про освіту для всіх5. 
Закон України «Про освіту»6. 
Закон України «Про дошкільну освіту»7. 
Закон України «Про загальну середню освіту»8. 
Рішення Конституційного Суду України від 04.03.2004 р. N 5-рп/2004 9. 
(справа про доступність і безоплатність освіти)
Рішення Конституційного Суду України від 21.11.2002 р. № 18-10. 
рп/2002 (справа про безоплатне користування шкільними підруч-
никами)
Наказ Міністерства освіти і науки України 29.10.11.  2010 № 1023 
«Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, за-
хисту їх прав на освіту»
Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку 12. 
освіти» від 17 квітня 2002 року N 347/2002
Лист Міністерства освіти і науки від 18.08.2010 р. № 1/9-570 «Про 13. 
організацію роботи з дітьми дошкільного віку у 2010/2011 навчаль-
ному році»
Лист Міністерства освіти і науки від 07.05.2007р. № 1/9-263 «Про 14. 
організацію обліку дітей дошкільного віку»
Лист Міністерства освіти і науки від 04.10.2007 р. № 1/9-583 «Про 15. 
систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні за-
клади»
Лист Міністерства освіти і науки від 17.08.2005 р. № 1/9-431 «Про 16. 
організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних на-
вчальних закладах»
Лист Міністерства освіти і науки від 17.12.2008 р. №1/9-811 «Про 17. 
здійснення соціально-педагогічного патронату»
Додаток до листа МОН від 10.08.10 № 1/9-543 «Про навчальні пла-18. 
ни загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний 
рік»
Лист Міністерства освіти і науки № 1/9-666 від 27.09.2010 «Про ор-19. 
ганізацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»
Лист Міністерства освіти і науки України від 13.05.2010 № 1/9-316 20. 
«Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів»
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Наказ Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 № 930 “Про затвер-21. 
дження Типового положення про атестація педагогічних працівни-
ків України”
Закон України “Про внесення змін до законодавчих актів з питань за-22. 
гальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-
виховного процесу”
Лист Міністерства освіти і науки від 04.03.2011 №23. 1/9-151 “Про про-
ведення підсумкових контрольних робіт”
Наказ Міністерства освіти і науки №141 від 16.02.2011“Про прове-24. 
дення підсумкових контрольних робіт”

Регіональний благодійний фонд “РЕЗОНАНС”

анкета
«Дотримання права на освіту  

у Львівській обЛасті»

Просимо Вас взяти участь в дослідженні, спрямованому на ви-
вчення Вашої думки щодо надання якісної освіти в школах Львівської 
області. Будь-ласка, уважно прочитайте кожне запитання анкети і 
обведіть кружечком лише один варіант відповіді, який співпадає з Ва-
шою точкою зору, або запишіть свій варіант. 

Вказувати своє ім’я не потрібно. Анкета анонімна. Результати 
будуть використані в науково-практичних цілях!

Дякуємо за співпрацю!!!

1. Скажіть, будь ласка, чи подобається Вам школа, в якій Ви навчає-
тесь?

Так, подобається;1. 
Швидше подобається ніж ні;2. 
Швидше не подобається ніж так;3. 
Ні, не подобається;4. 

2. Чи задумуєтесь Ви над якістю отримуваної освіти в школі, в якій Ви 
навчаєтесь?

1. Так;                  2.  Ні;                       3.Важко відповісти;

3-18. Чи задоволені Ви: (відзначте варіант відповіді у кожному із ряд-
ків);

Так Ні Важко 
сказати

3 Рівнем отримуваних знань; 1 2 3
4 Рівнем викладання предметів; 1 2 3
5 Об’єктивністю оцінювання  знань; 1 2 3
6 Позакласною роботою в школі; 1 2 3
7 Дисципліною в школі; 1 2 3
8 Безпекою в школі; 1 2 3
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9 Розкладом занять; 1 2 3
10 Організацією харчування; 1 2 3
11 Класними приміщеннями; 1 2 3
12 Вимогами до форми одягу; 1 2 3
13 Бібліотекою; 1 2 3
14 Спортивним інвентарем; 1 2 3
15 Опаленням, освітленням; 1 2 3
16 Комп’ютерним забезпеченням в школі; 1 2 3
17 Доступом до Інтернету в школі; 1 2 3
18 Інше (вкажіть);____________________ 1 2 3

19. На Вашу думку, чи відповідає наповнення навчальних курсів 
вашим освітнім потребам?

Так; → (перехід до пит. № 21)        2.  Ні       3. Важко відповісти

20. Якщо ні, то чому саме?
Нецікава форма подання матеріалу;1. 
Недостатня кількість вчителів з певних предметів2. 
Викладання застарілої інформації 3. 
Навчання без використання інформаційно- комп’ютер них 4. 
засобів;
Відсутність Інтернету та можливостей додаткового навчання;5. 
Відсутність мотивування до вивчення свого предмету;6. 
Інше (7. вкажіть)_________________________________

21. Чи маєте Ви можливість вибирати факультативні курси/гуртки?
  1. Так;              2. Ні;

22. Чи користуєтесь Ви послугами репетиторів?
  1. Так;           2. Ні;

23. Якщо «так», то де ці послуги отримуєте?
В школі;1. 
За межами школи;2. 

24. Чи подобаються вам підручники, якими ви користуєтеся у навчаль-
ному процесі?

  1.  Так; → (перехід до пит. № 26)      2.  Ні;        3.Важко відповісти

25. Що саме Вам не подобається у Ваших підручниках?
Стан підручників;1. 

Наповненість;2. 
Однобічна подача інформації;3. 
Їх відсутність; 4. 
Видача одного підручниками на декількох учнів;5. 
Те, що кожного року потрібно купувати нові підручники;6. 
Інше (7. вкажіть);____________________________________

26. Чи маєте можливість здобути необхідні практичні навички з корис-
тування комп’ютером в школі?

1. Так;      2.  Ні;

27. Які уроки проводяться з використанням комп’ютерів? __________
_______________________________________________________

28. Чи маєте Ви можливість проходити навчальну програму через Ін-
тернет, наприклад, під час хвороби/карантину тощо?

1. Так;           2.  Частково так;         3. Ні               4. Важко відповісти

29. Чому, на Вашу думку, вчителі не використовують комп’ю тери, Інтер-
нет на уроках?

Не володіють такими методики викладання;1. 
Не володіють комп’ютером2. 
Не мають бажання робити цікавішими уроки;3. 
Не мають бажання розвиватись;4. 
Не мають мотивації для проведення таких уроків:5. 
Через відсутність комп’ютерів в школі;6. 
Через відсутність Інтернету у школі7. 
Інше (8. вкажіть) _____________________________________

30-32. Ким для Вас є: (відзначте варіант відповіді у кожному із рядків);
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31 Класний керівник 1 2 3 4
32 Вчителі (у більшості) 1 2 3 4

33. Вкажіть, будь-ласка, чи маєте Ви можливість висловлювати свою 
думку вільно?

1. Так;                  2.  Ні;                  3.Важко відповісти
Наведіть, будь ласка, приклади ______________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

34. Чи збираються гроші на потреби школи?
Так;           2. Ні; → (перехід до пит. № 37)

35. Якщо так, то на які потреби?
На ремонт школи та класів;
На обладнання школи меблями;
На закупівлю підручників та навчальних матеріалів на електронних 

носіях;
На організацію свят;
Вчителям на подарунки;
Інше (вкажіть); ___________________________________________

36. Хто проводить збір грошей на потреби школи?
Учні;
Вчителі;
Батьки  
Інші особи (вкажіть); ______________________________________

37. Школа, в якій Ви навчаєтесь, знаходиться:
В населеному пункті, в якому Ви мешкаєте;
В сусідньому населеному пункті;
В районному центрі;
Інше (вкажіть); ___________________________________________

38. Як саме Ви добираєтесь до школи?
Їжджу рейсовим автобусом, маршруткою;
Відвозять батьки;
Їжджу шкільним автобусом
Ходжу пішки в своєму населеному пункті;
Ходжу пішки в сусідній населений пункт;
Інше (вкажіть); ___________________________________________

39. Що може перешкодити Вам відвідувати школу щоденно?
Поганий транспортний зв’язок;
Відсутність шкільного автобусу;
Стан здоров’я;
Багато роботи вдома;
Страх перед вчителями щодо невиконаних уроків;
Немає жодних причин;
Інше (вкажіть); ___________________________________________

40. Як, зазвичай, розпочинаються уроки в Вашій школі?
З молитви;
З виховної години/хвилини;
З прослуховування гімну;
З привітання;
Інше (вкажіть); ___________________________________________

41. Чи є у Вашій школі Статут школи?
Так;                    
Ні; → (перехід до пит. № 44)               
Не знаю → (перехід до пит. № 44)

42. Хто розробляв Статут школи? (відзначте усі необхідні варіанти)
Учні;
Батьки;
Вчителі;
Адміністрація;
Інші люди (вкажіть); _______________________________________
Не знаю

43. Які положення Статуту школи Вам подобаються найбільше? ___
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

44. Що Ви пропонуєте ввести в навчальний процес з метою його по-
кращення?

Поповнити фонди бібліотеки електронними підручниками;
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Проводити різні гуртки в школі;
Проводити факультативні заняття з різних предметів;
Здійснювати обміни між школами;
Запрошувати вчителів з інших шкіл;
Закупити комп'ютери до школи, поновити програмне забезпечення
Провести Інтернет до школи
Інше (вкажіть)____________________________________________

Декілька слів про Вас:

45. Ваша стать:
Чоловіча 2. Жіноча

46. Ваш вік? ______________________________________________

47. Де ви проживаєте?
Районний центр;
Місто;
Селище міського типу;
Село;

регіональний благодійний фонд “рЕзонанс”

анкета
«Дотримання права на освіту  

у Львівській обЛасті»

Просимо Вас взяти участь у дослідженні, спрямованому на вивчен-
ня Вашої думки щодо надання якісної освіти та забезпечення права на 
доступ до освіти в школах Львівської області. Будь-ласка, уважно про-
читайте кожне запитання анкети і обведіть кружечком лише один варі-
ант відповіді, який співпадає з Вашою точкою зору, або запишіть свій 
варіант. 

Анкета анонімна. Результати будуть використані в науково-
практичних цілях!

Дякуємо за співпрацю!!!

1. як ви оцінюєте процес реформування освіти в україні?
Позитивно;

Скоріше позитивно, ніж негативно;1. 
Скоріше негативно, ніж позитивно;2. 
Негативно;3. 
Важко відповісти.4. 

2. які проблеми розвитку сучасної освіти є найбільш актуальни-
ми? (просимо зазначити не більше 3 пунктів))

Фінансування галузі;1. 
Комп’ютеризація навчально-виховних закладів; 2. 
Якість освіти загалом;3. 
Створення належних умов праці;4. 
Відповідність сучасним стандартам освіти;5. 
Кадрове забезпечення;6. 
Розбіжності у якості освіти для різних прошарків населення 7. 
(місця проживання, особистих потреб, соціального статусу); 
Невідповідність потребам сучасного суспільства;8. 
Результативність навчального процесу;9. 
Хабарництво;10. 
Інше (11. вкажіть); _______________________________________
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3. вкажіть, що потрібно зробити, аби покращити якість освіти? (не 
більше 3 варіантів відповіді)

Підвищити вчителям зарплату й позбавити їх від необхідності 1. 
«підробляти»;
Поліпшити матеріально-технічну базу ЗОШ (бібліотеки, лабора-2. 
торії, спортивні та актові зали тощо);
Побороти систему хабарництва;3. 
Підвищувати рівень кваліфікації вчителів;4. 
Мотивувати вчителів та учнів;5. 
Систематизувати навчальний матеріал і зменшити педнаван-6. 
таження;
Організовувати гуртки в школах;7. 
Зменшити наповнюваність класів (до 15 осіб);8. 
Здійснювати індивідуальний підхід до кожного учня;9. 
Інше (10. вкажіть); _______________________________________

4-14. Чи задоволені ви: (відзначте один варіант відповіді у кожно-
му із рядків);

1. Повністю задоволений; 3. Скоріше незадоволений;
2. Скоріше задоволений; 4. Зовсім незадоволений

4 Педагогічним навантаженням; 1 2 3 4
5 Колективом, в якому Ви працюєте; 1 2 3 4
6 Умовами праці; 1 2 3 4
7 Матеріально-технічною базою (комп’ютеризацією школи, 

обладнання для лабораторних занять та ін.; 1 2 3 4

8 Забезпеченням фаховими періодичними виданнями; 1 2 3 4
9 Можливістю доступу до Інтернету в школі; 1 2 3 4
10 Організацією методичної роботою в школі 

(забезпеченням навчально-методичними матеріалами); 1 2 3 4

11 Розкладом уроків; 1 2 3 4
12 Процесом підвищення кваліфікації; 1 2 3 4
13 Вашою роллю в рганізації культурно-масової роботи в 

школі
14 Інше (вкажіть);__________________________________ 1 2 3 4

15. коли ви востаннє проходили курси підвищення кваліфікації:
___________________________________________________________

16. відзначте найкорисніше, що ви отримали від занять на цих 
курсах?; (просимо зазначити усі можливі варіанти відповідей)

Спілкування з колегами;1. 
Відвідування відкритих уроків колег;2. 
Інформацію про реформування середньої освіти;3. 
Навички роботи на комп’ютері та в Інтернеті;4. 
Інформацію про сучасні технології та методики навчання;5. 
Досвід зарубіжних колег;6. 
Знання психології учнів;7. 
Не проходив;8. 
Інше (9. вкажіть); _______________________________________

17. Що, на вашу думку, було не ефективним під час проходження 
цих курсів?; (просимо зазначити усі можливі варіанти відповідей)

Наявність лекцій не за спеціальністю ( психологія, філософія, 1. 
соціологія тощо);
Теоретичне подання інформації;2. 
Відсутність можливості вибору дисциплін;3. 
Повторюваність та неактуальність курсів;4. 
Низький рівень професійності викладачів, які проводять курси;5. 
Відсутність нової інформації і як наслідок втрата інтересу до 6. 
занять;
Тривалість проведення курсів;7. 
Інше (8. вкажіть); _______________________________________

18. Що  спонукає вас підвищувати свій професійний рівень?
Потреба в професійному розвитку, нових знаннях;1. 
Вимога керівництва;2. 
Чергова атестація;3. 
Авторитет, думка колег;4. 
Інше (що саме?) ______________________________________5. 

19. скажіть, будь-ласка, коли ви останній раз атестувались?
Цього року;1. 
1-2 роки тому;2. 
3-5 років тому;3. 
Не атестувався;4. 

20. зазначте, будь ласка, ваші пропозиції щодо покращення про-
цедури атестації

________________________________________________________

21. Чи готові ви витрачати власні кошти для покращення свого 
професійного рівня?

1. Так;      2.  Ні;
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22. Чи потрібне вам додаткове навчання, поза тим яке надається в 
системі підвищення кваліфікації?

Обов’язково, я дуже хочу удосконалити свої знання;1. 
Ні, все що мені потрібно я отримаю на курсах підвищення ква-2. 
ліфікації;
Інше (3. вкажіть); _______________________________________

23. Чи хотіли б ви проходити курси підвищення кваліфікації в про-
фільних громадських організаціях?

1. Так;      2.  Ні;      3. Важко відповісти;

24. звідки ви отримуєте необхідну інформацію для вашої робо-
ти?

Курси підвищення кваліфікації;1. 
Фахова література;2. 
Фахові періодичні видання;3. 
Методичні об’єднання;4. 
Інтернет;5. 
Від колег;6. 
Семінари громадських організацій;7. 
Інше (8. вкажіть); _______________________________________

25-29.Чи використовуєте ви технічні засоби навчання на уроках?
так ні

25 Комп’ютер; 1 2
26 Інтернет; 1 2
27 Проектор; 1 2
28 Інтерактивна дошка; 1 2
29 Інші наочні матеріали (які саме?)

_____________________________________________
1 2

30. на вашу думку, чи мають учні можливість здобути необхідні 
практичні навички з користування комп’ютером в школі?

1. Так;      2.  Ні;

31. зазначте, будь-ласка, яким є технічний стан комп’ютерного об-
ладнання в вашій школі?

В школі є нові сучасні комп’ютери;1. 
В школі є старі комп’ютери в хорошому стані;2. 
В школі є декілька старих комп’ютерів, які не працюють;3. 

В школі немає комп’ютерів;4. 

32.  як часто ви проводите уроки з використанням комп’ютерів? 
Часто;         2. Зрідка;           3. Ніколи;1. 

33. Чи використовуєте ви інтерактивні методи у навчанні?
Так;             2. Ні; 1. перехід до пит. № → 35)

34. вкажіть, будь ласка, які саме інтерактивні методики ви вико-
ристовуєте на уроках

________________________________________________________
________________________________________________________

35. Чи маєте ви можливість проходити з учнями навчальну про-
граму за допомогою інтернету, наприклад, під час хвороби/каран-
тину тощо?

1. Так;        2. Ні перехід до пит. № → 37)        3. Важко відповісти 
перехід до пит. № → 37)

36. скільки разів (приблизно) ви скористалися цією можливістю 
за останні два роки? і________і

37. наскільки забезпечена ваша шкільна бібліотека навчальною та 
науково-методичною літературою?

Добре забезпечена;1. 
Забезпечена в деякій мірі;2. 
Не забезпечена;3. 

38. наскільки забезпечений наочними посібниками, технічними за-
собами навчання ваш кабінет?

1. Добре забезпечений;
2. Забезпечений в деякій мірі;
3. Не забезпечений;
4. Не маю власного кабінету;

39. за чиї кошти відбувається наповнення вашого кабінету нао-
чними посібниками та технічними засобами навчання?

1. Спонсорська допомога від бізнесу;
2. Спонсорська допомога від батьків-підприємців;
3. Добровільні пожертви батьків;



150  151

4. Благодійний фонд, який функціонує при школі;
5. Гранти міжнародних та українських благодійних фондів;
6. Виготовлено учнями та вчителем;
7. За власні кошти вчителів
8. Інше (вкажіть); _______________________________________

40. Чи забезпечено вас та ваших учнів підручниками?
1. Вчасно та в повному обсязі;
2. Вчасно, але не в повному обсязі;
3. Невчасно, але в повному обсязі;
4. Невчасно і не в повному обсязі;

41. Чи подобаються вам підручники, якими ви користуєтеся у на-
вчальному процесі?

1.  Так; → (перехід до пит. № 43)       2.  Ні;          3.Важко відповісти

42.  Що саме вам не подобається у ваших підручниках?
1. Стан підручників;
2. Однобічна подача інформації;
3. Видача одного підручниками на декількох учнів;
4. Інше (вкажіть) _______________________________________

43. Чи маєте ви можливість вибирати підручники, які будете ви-
користовувати на уроках?

Від наявності підручників в бібліотеках;1. 
Від бажання вчителя використовувати нові підручники;2. 

1. Часто;      2.  Зрідка;          3. Ніколи;

44. від чого залежить можливість вибору вами підручників?
Від можливості знайти підручник в Інтернеті;3. 
Від сприйняття підручниками дітьми;4. 

45. як часто ви використовуєте у своїй роботі навчальні матеріа-
ли, не затверджені мон?

Вони є кращими за підручники, затверджені МОН;1. 
Затверджені підручники приходять із запізненням;2. 
Так;      2. Ні; 1. перехід до пит. № → 51 )      3. Не знаю; перехід 
до пит. № → 51)

46.  якщо ви використовуєте підручники, не затверджені мон, то 
ви це робите тому, що:

Підручники, затверджені МОН, не відповідають навчальним 3. 

програмам;
Інше (4. вкажіть); _______________________________________

47. скажіть, будь-ласка, чи навчаються у вашій школі діти з інва-
лідністю? 

В загальних класах;1. 
Індивідуальна;2. 

49. Чи маєте ви індивідуальні заняття з дітьми з інвалідністю?
Так;        2. Ні;1. 

51. скажіть, будь-ласка, яка додаткова робота проводиться з об-
дарованими учнями у вашій школі?

Підготовка до олімпіад та конкурсів;1. 
Неформальне заохочення і підтримка (дошка пошани);2. 
Не проводиться;3. 

52. Що, на вашу думку, потрібно зробити, аби покращити ситуа-
цію з дотриманням права на освіту в області?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
______________________________

ДЕкіЛька сЛів про вас:
53. ваша стать:

1. Чоловіча;          2. Жіноча;

54. ваш вік? і_______і років

55. ваша освіта?
Середня спеціальна (технікум, училище, коледж);1. 
Перша ступінь вищої освіти (бакалавр);2. 
Повна вища освіта (спеціаліст, магістр, аспірантура, вчений 3. 
ступінь);

4. Середня загальна;

1. Наповненість;
2. Їх відсутність; 
3. Те, що кожного року потрібно купувати нові підручники;
1. Так;              2. Ні; → (перехід до пит. № 45)
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48. яка форма навчання практикується у вашій школі для дітей з 
інвалідністю?

В спеціалізованих класах;3. 
Так;        2.  Ні;1. 

50. Чи проходили ви додаткове навчання для викладання в дітей 
з інвалідністю?

Факультативна робота;4. 
Забезпечення сучасною інформацією;5. 
Індивідуальне навчання;6. 

56. ваш педагогічний стаж і_______і років

57. Де ви проживаєте?
1. Районний центр;
2. Село.

Щиро дякуємо за відповіді!

регіональний благодійний фонд “рЕзонанс”

опитування ДирЕкторів ШкіЛ
«Дотримання права на освіту  

у Львівській обЛасті»

Просимо Вас взяти участь у дослідженні, спрямованому на вивчен-
ня Вашої думки щодо надання якісної освіти та забезпечення права 
на доступ до освіти в школах Львівської області. Будь-ласка, уваж-
но прочитайте кожне запитання анкети і обведіть кружечком лише 
один варіант відповіді, який співпадає з Вашою точкою зору, або за-
пишіть свій варіант. 

Опитування анонімне. Результати будуть використані в науково-
практичних цілях!

Дякуємо за співпрацю!!!

1. як ви оцінюєте процес реформування освіти в україні?
Позитивно;1. 
Скоріше позитивно, ніж негативно;2. 
Скоріше негативно, ніж позитивно;3. 
Негативно;4. 
Важко відповісти.5. 

2. Чи змінилась якість освіти  за останній час?
Так, покращилися;1. 
Так, погіршилась;2. 
Не змінилась;3. 
Важко відповісти,4. 

3. Що змінилось у вашій школі за останні три роки?; (просимо за-
значити усі можливі варіанти відповіді)

Зроблено ремонт;1. 
Укомплектовано новою  технікою  комп’ютерні класи;2. 
Поповнено фонд бібліотеки;3. 
Закуплено новий спортивний інвентар;4. 
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Впроваджено нові методики викладання;5. 
Проведено атестацію всіх вчителів;6. 
Інше (7. вкажіть); _______________________________________

4-19. Чи в достатній мірі ваша школа забезпечена: (відзначте варі-
ант відповіді у кожному із рядків);

1. Повністю забезпечена; 3. Скоріше не забезпечена;
2. Скоріше забезпечена;  4. Зовсім не забезпечена;

4 Професійно-педагогічним складом; 1 2 3 4
6 Фінансуванням з державного бюджету та місцевих 

джерел; 1 2 3 4

7 Матеріально-технічною базою (комп’ютеризацією 
школи, обладнання для лабораторних занять , 
ксерокс та ін.);

1 2 3 4

8 Бібліотечним фондом; 1 2 3 4
9 Фаховими періодичними виданнями; 1 2 3 4
10 Доступом до Інтернету в школі; 1 2 3 4
11 Методичною роботою в школі (забезпеченням 

навчально-методичними  матеріалами); 1 2 3 4

12 Довозом дітей до школи (шкільний автобус); 1 2 3 4
13 Опаленням в холодний період; 1 2 3 4
14 Освітленням; 1 2 3 4
15 Туалетами; 1 2 3 4
16 Теплою водою; 1 2 3 4
17 Гардеробами; 1 2 3 4
18 Спортивним інвентарем; 1 2 3 4
19 Інше (вкажіть); _______________________________ 1 2 3 4

20. Чи мають ваші учні потребу в організації довозу їх до школи?
Так;1. 
Ні;2. 

21. якщо так, то чи працює для вашої школи програма «Шкільний 
автобус»?

Так;1. 
Ні;2. 

22. якими, на вашу думку, є основні проблеми з реалізацією про-
грами «Шкільний автобус» у вашій школі?

Забезпечення бензином;1. 

Забезпечення водіями;2. 
Забезпечення самими автобусами;3. 
Непристосованість автобусів до перевезення дітей з інвалідніс-4. 
тю;
Отримання дозволів на перевезення дітей;5. 
Інше (6. вкажіть); _______________________________________

23. вкажіть, будь-ласка, на які першочергові потреби школи не ви-
стачає коштів?; (зазначте не більше 3 відповідей)

Придбання комп’ютерів;1. 
Поповнення книжками бібліотечного фонду;2. 
Передплата фахових видань;3. 
Проведення та оплата Інтернету;4. 
Проведення ремонту;5. 
Закупівля спортивного інвентаря;6. 
Встановлення обладнання для дітей з інвалідністю;7. 
Інше (8. вкажіть);_______________________________________

24. на які потреби школи залучається додаткове фінансування?; 
(просимо зазначити усі можливі варіанти відповідей)

Ремонт школи;1. 
Ремонт класів;2. 
Облаштування території;3. 
Закупівля обладнання для школи;4. 
Закупівля підручників для школи;5. 
Організація свят;6. 
Подарунки для вчителів;7. 
Охорону школи;8. 
Довіз до школи;9. 
Прибирання у школі, класі;10. 
Інше (11. вкажіть); _______________________________________

25. перерахуйте, будь ласка, з яких джерел ви отримуєте додат-
кові кошти на забезпечення потреб школи? (просимо зазначити усі 
можливі варіанти відповідей)

Спонсорська допомога від бізнесу;1. 
Спонсорська допомога від батьків-підприємців;2. 
Добровільні пожертви батьків;3. 
Благодійний фонд, який функціонує при школі;4. 
Гранти міжнародних та українських благодійних фондів;5. 
Надання платних послуг при школі (для кого?); _____________6. 
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Дохід від шкільного підприємництва;7. 
Не отримуємо жодних додаткових коштів;8. 
Інше (9. вкажіть); _______________________________________

26. Що б ви змінили у розподілі фінансування середніх шкіл?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

27. Чи розроблено у вашій школі статут школи?
Так;1. 
Ні; 2. (якщо ні, перехід до пит. № →33 )

28-31. хто із зацікавлених осіб долучався до розробки статуту?

приблизна кількість
28 Учні;
29 Вчителі;
30 Батьки учнів;
31 Адміністрація;

32. в якій формі відбувалося обговорення статуту школи?
Загальні збори органів шкільного самоврядування;1. 
Шкільна конференція;2. 
Консультації ініціативної групи з представниками шкільної 3. 
спільноти;
Обговорення в шкільних ЗМІ;4. 
Інші форми організації зворотного зв’язку (які саме?); ________5. 
____________________________________________________
Не обговорювався;6. 

33. Чи повністю укомплектований штат вчителів в школі, як того 
вимагає повне виконання навчального плану?

Так;1.  (якщо ні, перехід до пит. № →35 )
Ні; 2. 

34. вчителів яких предметів не вистачає для повного виконання 
навчального плану?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

35. як часто, у вашій школі, трапляються випадки викладання 
предметів вчителями без відповідної на це кваліфікації?

Досить часто;1. 
Не часто;2. 
Ніколи;3. 

36. як ви оцінюєте якість системи підвищення кваліфікації вчите-
лів?

Дуже добре;1. 
Добре;2. 
Задовільно;3. 
Погано;4. 
Дуже погано;5. 

37. прокоментуйте, будь ласка, вашу відповідь

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

38. Що вчителі вашої школи використовують на практиці, із засво-
єного під час проходження курсів підвищення кваліфікації?; (про-
симо зазначити усі можливі варіанти відповідей)

Комп’ютерно-інформаційні технології;1. 
Інтерактивні методики викладання;2. 
Тестові методики;3. 
Інше 4. (вкажіть); _______________________________________
Нічого із засвоєного не використовують;5. 

39. скільки авторських програм навчання використовуються у ва-
шій школі в поточному навчальному році? _____________________
___________________________________________________________

40. наведіть, будь ласка, приклади

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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41. які форми заохочення ви застосовуєте в роботі з педагогічни-
ми кадрами?

Премія;1. 
Розподіл педагогічного навантаження;2. 
Організація передплати на періодичні видання;3. 
Моральне заохочення;4. 
Інше 5. (вкажіть); _______________________________________
Ніяк не заохочую;6. 

42. які форми професійного самовдосконалення ви використову-
єте особисто до себе?

Обмін досвідом з колегами;1. 
Методичні об’єднання;2. 
Курси підвищення кваліфікації;3. 
Практико орієнтоване навчання;4. 
Навчання за методом проектів;5. 
Дистанційне навчання;6. 
Стажування;7. 
Не використовую жодних;8. 
Семінари та курси, які проводять громадські організації;9. 
Інше 10. (вкажіть); _______________________________________

43. скажіть, будь-ласка, чи навчаються у вашій школі діти з інва-
лідністю? 

Так;1. 
Ні; 2. перехід до пит. № → 46 )

44. яка форма навчання практикується у вашій школі для дітей з 
інвалідністю?

В загальних класах;1. 
В спеціалізованих класах;2. 
Індивідуальна;3. 

45. які вчителі проводять індивідуальне навчання з дітьми з інва-
лідністю?

Вчителі, які пройшли спеціалізоване навчання;1. 
Вчителі, які викладають уроки в загальних класах;2. 
Один вчитель на всі уроки;3. 

46. які форми навчання вагітних дівчат та матерів-підлітків є мож-
ливими у вашій школі?

Загальна;1. 
Індивідуальна у школі;2. 
Індивідуальна вдома;3. 
Дистанційна;4. 
Очно-заочна;5. 
Інше (що саме?) ______________________________________6. 

47. скажіть, будь-ласка, яка додаткова робота проводиться з об-
дарованими учнями у вашій школі?

Факультативна робота;1. 
Підготовка до олімпіад та конкурсів;2. 
Забезпечення сучасною інформацією;3. 
Неформальне заохочення і підтримка (дошка пошани);4. 
Індивідуальне навчання та навчання екстерном;5. 
Не проводиться;6. 
Інше 7. (вкажіть); ______________________________________

48. Що, на вашу на думку, є найважливішою проблемою в орга-
нізації індивідуального навчання; (просимо зазначити усі можливі 
варіанти відповідей)

Відсутність фінансової оплати вчителям за додаткове наван-1. 
таження;
Низька кваліфікація вчителів;2. 
Не достатність педагогічних працівників;3. 
Велике навантаження вчителів;4. 
Відсутність спеціалізованих програм та обладнання;5. 
Непристосованість приміщень;6. 
Недостатнє володіння методиками з боку вчителів7. 
Інше 8. (вкажіть); _______________________________________

49. Що, на вашу думку, потрібно зробити, аби якісна освіта стала 
доступнішою?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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ДЕкіЛька сЛів про вас:
вкажіть, будь ласка, вашу стать:50. 
а) чоловіча       б) жіноча

вкажіть, будь ласка, віковий діапазон, до якого ви належите:51. 
а) молодше 30 років
б) 31-40 років
в) 41-50 років
г) 51-60 років
д) від 61 року

вкажіть, будь ласка, ваш педагогічний стаж:52. 
а) до 5 років
б) 5-10 років
в) 11-20 років
г) більше 20 років

вкажіть, будь ласка, ваш стаж на посаді керівника:53. 
а) до 5 років
б) 5-10 років
в) 11-15 років
г) більше 15 років

у школі якого типу ви працюєте?54. 
а) середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
б) середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
в) спеціалізована школа
г) школа нового типу (ліцей, гімназія, НВК)
д) сільська школа

ДЯКУЄМО ЗА ВІДПОВІДІ!!!

регіональний благодійний фонд “резонанс”

моніторинг Дотримання права  
на освіту у Львівській обЛасті

паспорт ШкоЛи

“____”__________________ 2011року _________________________
 район

ПІБ спостерігача _____________________________________________

1. Повна назва школи ________________________________________
____________________________

2. Адреса школи ____________________________________________

3. Кількість будівель школи, їх призначення, наявність спортивного 
майданчику, саду, городу, тощо _________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________ 

4-10. Технічний стан приміщення школи

Добре Задовіль-
но

Незадо-
вільно Коментар

4 Стан даху
5 Стан стін
6 Стан опалювальної 

системи
7 Стан вікон
8 Водопостачання
9 Освітлення в 

класах
10 Санвузли

11. Загальна кількість учнів __________ осіб



162  163

12-22.  З них

Всього учнів
Кількість 
класів на 
паралелі

Мінімальна 
кількість 

учнів в класі

Максималь-
на кількість 
учнів в класі

12 1 клас
13 2 клас
14 3 клас
15 4 клас
16 5 клас
17 6 клас
18 7 клас
19 8 клас
20 9 клас
21 10 клас
22 11 клас

23. Наявність інтеграційних класів
 r так r ні

Коментар ________________________________________________
________________________________________________________

24. Кількісний розподіл педагогічного персоналу закладу

 адміністрація вчителі психолог

ч _____,  ж _____ ч _____,  ж _____ ч _____,  ж _____

25. Наявність вчителів з усіх предметів

 r так  r ні (зазначте, з яких предметів не вистачає вчителів

___________________________________________

___________________________________________

26-28. Забезпеченість школи меблями
Повна 

комплекта-
ція

Неповна 
комплекта-

ція
Незабезпе-

чений Коментар

26 а) парти 
27 б) стільці
28 в) дошки

29-34.  Забезпеченість школи наочними матеріалами для навчання
Повна 

комплекта-
ція

Неповна 
комплекта-

ція
Незабезпе-

чений Коментар

29 плакати
30 реактиви
31 експонати
32 лаборатор-

ні прилади
33 фільми
34 відео-

техніка

35. Наявність у школі бібліотеки 

r так є, фонд поповнювався у ______ році  r немає_____

36. Години та дні роботи бібліотеки __________________________

37. Хто відповідає за видачу книжок
бібліотекар вчитель, який  

суміщає функції  
бібліотекаря

інше (хто саме?)

38. Наявність у школі комп’ютерного класу
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r так є, ____ комп’ютерів r немає Коментар
  _____________________
  _____________________

39. Години та дні роботи оператора
________________________________________________________

40-52. Наявність інформаційних стендів/плакатів

Є немає/не 
помічено коментар

40 Розклад уроків
41 Правила поведінки в школі
42 Статут школи
43 Графік роботи персоналу 

(кого саме?) ______________
_________________________

44 Графік роботи їдальні
45 Графік роботи компютерного 

класу
46 Графік роботи бібліотеки
47 Графік роботи гуртків
48 Графік факультативів
49 Інше (що саме?)
50 _________________________

_________________________
51 Інше (що саме?)
52 _________________________

_________________________

53. Бюджет школи на рік
загальний бюджет  

 
__________

 на утримання 1-го 
учня  

____________

середня зарплата 
вчителя  

___________

54. Інші зауваження
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Підпис спотерігача __________________  (____________________)
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