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ОСВІТА В СІЛЬСЬКИХ ОТГ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В 

УКРАЇНІ 

 

Свого піку українська освітня система досягла у 1995 році, коли в Україні 

налічувалось понад 22,300 шкіл, у яких навчалось близько 7 мільйонів учнів. 

Згодом система почала скорочуватись, але населення скорочувалось швидше: 

станом на 2013 рік, у 19,300 школах навчались близько 4 мільйонів учнів .  

Ситуація з наповненістю шкіл відрізнялася і відрізняється  у містах та 

селах. У великих містах, школи стали переповненими і брак місць створив 

попит на відкриття нових закладів. Натомість у малих містах та селах, із яких 

емігрувала більша частина молоді, школи спорожніли. Так, у  2013 році середня 

кількість учнів у сільських школах становила 107, у міських школах - 427. 

Ситуація була гіршою для маленьких міст та селищ, оскільки сільські учні мали 

нижчі бали ЗНО - це пояснюється як соціально-економічним статусом 

мешканців сіл, так і нижчою якістю освіти в сільських школах. У селах бракує 

молодих спеціалістів, включаючи вчителів. Як наслідок, сільським школам 

важко заповнити вакансії, і в багатьох випадках учитель змушений викладати 

предмети поза його спеціалізацією.  

Як свідчить міжнародний досвід, на сьогоднішній день необхідним є 

перехід від централізованої аграрної політики, сконцентрованої на аграрному 

секторі, до більш інтегрованої політики розвитку сільської місцевості, що 

передбачає наявність зв'язку між економічними, екологічними, соціальними та 

територіальними аспектами життєдіяльності сільських територій [3]. 

Пріоритетність розвитку сільських територіальних громад  в Україні 

зумовлюється винятковою значущістю виробництва продукції сільського 

господарства та продовольства в життєдіяльності людини, потребою 

відродження селянства як господаря землі, носія моралі та національної 
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культури. Найгострішими проблемами на селі залишаються відсутність 

мотивації до праці, безробіття, бідність та трудова міграція [1]. 

 Для подолання вище окресленої проблеми на початку 2019 року в Україні 

було прийнято закон, у якому зафіксовано, що вступники, які мають бажання 

працювати в сільській місцевості, вперше зможуть скористатися правом 

першочергового зарахування на бюджет. Наразі дане право поширюється  на 

майбутніх лікарів та вчителів, що оберуть навчання на спеціальностях галузей 

знань 01 «Освіта/Педагогіка» і 22 «Охорона здоров’я». За даними МОН, право 

першочергового вступу отримають ті, хто попередньо пройде конкурс та укладе 

угоду на відпрацювання в селі або селищі міського типу не менше 3 років .  На 

наш погляд, дія цього закону допоможе покращити якісний склад  вчителів 

сільських ОТГ [2]. 

В багатьох селах, які найбільше постраждали від скорочення населення та 

переїзду молоді в міста, школи спорожніли до тієї міри, що не кожен клас мав 

хоча б 5 учнів. 

Проблема з невеликою кількістю учнів в малих містах та селах буде 

вирішуватись за допомогою оптимізації мережі шкільних закладів. На наш 

погляд, зменшення кількості шкіл у селах шляхом об’єднання шкіл та 

використання автобусів для транспортування дітей до найближчих шкіл було 

прийнятним рішенням. Цей процес дозволить заощадити кошти, що 

витрачаються на експлуатацію приміщень у спорожнілих школах, і спрямувати 

їх натомість на модернізацію тих шкіл, які залишились.  

Оптимізація шкільної мережі може відбуватись шляхом закриття 

недостатньо укомплектованих шкіл з організацією підвезення дітей до інших 

найближчих шкіл. Громади можуть також створювати опорні школи (зазвичай 

велика школа в адміністративному центрі громади), після закриття там 

недостатньо укомплектованих шкіл. Опорні школи - це заклади загальної 

середньої освіти, які мають вищий юридичний статус і більше повноважень, 

ніж звичайні школи. В опорних школах, як правило, навчається понад 200 

учнів, вони оснащені сучасним обладнанням для вивчення різних предметів і 



мають кваліфікованих учителів з цих предметів. Ці заклади відвідують учні 

середньої та старшої школи, тоді як учні початкових класів зазвичай 

продовжують навчатись у ближчих маленьких школах [5]. 

Станом на 1 травня 2018 року в Україні вже  утворено 519 опорних 

шкіл.  Концентрація ресурсів та найкращих учителів в одному місці спрощує 

доступ до якісної освіти для сільських дітей.  

          Природно, що питання оптимізації шкільної мережі є нелегким для 

громад. Але шукати спільні рішення та компроміси між керівництвом громади 

та громадянами на місцях легше. Так, наприклад, відділ освіти Баранівської 

ОТГ (Житомирська область) провів аналіз шкільної мережі за різними 

показниками - кількість учнів та дітей дошкільного віку, приріст населення в 

останні роки, відстань між школами, стан доріг між населеними пунктами, 

середні витрати на одного учня в кожній зі шкіл, тощо. За підсумками 

проведеного аналізу було вирішено закрити дві школи з п’ятнадцяти в громаді. 

В кожному селі, де заклади підлягали закриттю, відділ освіти провів громадські 

слухання для всіх зацікавлених сторін. Керівництву ОТГ вдалося переконати 

вчителів та батьків у економічній доцільності закриття цих шкіл - адже важко 

сперечатися, коли ОТГ обіцяло забезпечити перевезення школярів автобусами 

та працевлаштувати вчителів із закритих шкіл [5].  

За усі вищевказані оптимізаційні процеси відповідає комплексна реформа 

середньої освіти,  що була ініційована у 2014 році, але набула чіткої форми 

лише у вересні 2017 року з прийняттям нового Закону “Про освіту”. Реформа 

покликана втілити у життя концепцію “Нової української школи” через зміну 

структури середньої освіти, впровадження дитиноцентричного підходу до 

навчання, а також зміною розподілу повноважень в управлінні освітою та 

направленням ресурсів з центрального уряду до громад.  
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