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 «Сприяння всебічному розвитку громад через аналітику,  

діалог та співпрацю»,  



Мета

підтримка і розвиток фахівців місцевого 

самоврядування для організації якісних освітніх 

послуг в громадах

Інструменти

• Діалог усередині мережі

• Комунікація з законодавцями, профільними 

міністерствами, науковцями, ГО

• Доступ до достовірної інформації

• Аналітичні та методичні матеріали

• Консультації і навчання

Фахова 
мережа



Реформа старшої школи  та формування 

мережі ліцеїв. 



Правила комунікації всередині мережі:

- активне спілкування на заходах та в меседж-групах;

- аналіз проектів НПА і надання своїх пропозицій;

- ділитись своїм досвідом;

-не поширювати дезінформацію та спростовувати
міфи;

Зобов’язання учасників:

- участь у зустрічах мережі;

- за потреби, можливість надання приміщення для 
проведення однієї із зустрічей мережі.



Результати роботи фахової мережі з питань освіти

• Сформовано фахове середовище для швидкого обміну 
інформацією

• Узагальнено та проаналізовано потреби освітньої галузі на 
місцевому рівні.

• Визначено чіткі пріоритети в освітній галузі на місцевому і 
національному рівнях (дорожня карта)

• Напрацьовано методичні матеріали 

• Здійснено навчання керівників муніципалітетів, профільних 
заступників та фахівців з питань освіти

• Вироблено  рекомендації щодо подальшого розвитку галузі освіти



Місцевий управлінський аспект (на рівні громади)
1.1. Отимізація мережі закладів освіти

- формування мережі академічних ліцеїв у сільський місцевості;

- підтримка та розвиток позашкільної освіти

- впровадження заходів для усунень черг до закладів дошкільної освіти

- збільшення приватних закладів

- організація проведення якісного моніторингу системи освіти, вивчення траєкторії

розвитку кожного закладу освіти (сильні-слабкі сторони), моніторинг можливостей

матеріально-технічної бази закладів освіти

- укрупнення з метою створення сучасних закладів шкільної освіти (для сільських і 

селищних громад)

- стратегія розвитку освіти територіальної громади



1.2. Покращення роботи закладів освіти

- реальний дитиноцентризм і побудова безпечного та естетичного освітнього середовища

- підвищення якості гарячого харчування у закладах освіти

- залучення учнів до програм, які розвивають комунікацію, управлінські здібності, 

патріотизм, бути уважним до дітей з ООП. Залучення учнів до пропагування ЗОЖ

- напрацювати дорожні карти для підвищення рівня надання освітніх послуг

- реалізація позашкільних заходів для учнів сільських закладів освіти

- модернізація опорних закладів освіти для надання якісних послуг. 

- зміни в конструкціях закладів освіти для зручності навчання дітей з особливими 

потребами

- залучення інвестицій в освітню галузь



1.3. Участь громадськості в процесі напрацювання та прийняття рішень



2. Державне управління 
освітою 

2.1  Фінансування з 
державного бюджету

2.2.Нормативно-правове 
регулювання



3. Кадрові питання в освіті:

- підвищення престижності праці педагогічних працівників, соціального статусу та 

внутрішньої мотивації педагогічних працівників та керівників закладів освіти до 

професійного розвитку;

- кваліфікована підготовка керівників закладів дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти до функціонування в умовах автономії

- конкурсний відбір педагогів

- запровадження практики підвищення кваліфікації працівників відділу освіти

- напрацювання механізмів співпраці громад, особливо невеликих, у питаннях спільного 

вирішення проблем професійного навчання педагогів, методичного супроводу 

інклюзивної освіти, розвитку позашкілля і т.д.



4. Діджиталізація у сфері освітніх послуг

- впровадження електронного документообігу

- забезпечення доступу до високоякісних освітніх інформаційних ресурсів, як педагогів 

так і учнів

5. Освіта для дорослих

6. Підтримка ЗЗСО у сільській місцевості

7. Дієва автономія органів управлінь освіти, закладів освіти  



Основні пропозиції ОМС

1. Місцевий управлінський аспект (на рівні громади)

2. Державне управління освітою

3. Кадрові питання в освіті

4. Діджиталізація у сфері освітніх послуг

5. Освіта для дорослих

6. Підтримка ЗЗСО у сільській місцевості

7. Дієва автономія органів управлінь освіти, закладів 

освіти



Підводимо підсумки:

- Дата наступної 

зустрічі

- Теми для наступної 

зустрічі

- Згода з правилами 

групи 

- Згода на 

підключення до 

меседж-групи



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


