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СУЧАСНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ  
ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Анотація. У статті обґрунтовано актуальність і необхідність формування фінан-
сової грамотності населення України. Підкреслено важливість становлення фінан-
сової грамотності молодого населення країни, особливо здобувачів вищої освіти як 
потенційних носіїв та передавачів знань і навичок наступним поколінням. Наведено 
показники індексу фінансової грамотності населення України за віком, статтю, рів-
нем освіти й місцем проживання. Виявлено, що саме молоде населення найбільше по-
требує знань та навичок із фінансової грамотності й раціональної фінансової пове-
дінки. Проаналізовано причини низьких показників індексу фінансової грамотності 
молодого населення України, основними з яких є дефіцит інформації, знань і навичок із 
фінансової грамотності, отриманих у сімейному колі та в закладах освіти. Обґрун-
товано важливість упровадження фінансової грамотності як освітньої компоненти 
для здобувачів вищої освіти. Описано роль і місце викладача в закладах вищої освіти 
в контексті формування фінансової грамотності здобувачів. Наведено основні кон-
цептуально-методологічні та практичні проблеми й суперечності інтеграції фінан-
сової грамотності в пізнавальний процес здобувачів вищої освіти.
Ключові слова: економічна соціалізація, фінансова грамотність, підвищення рівня 
фінансової соціалізації, економічні науки, здобувач вищої освіти.
JEL classification: G10, G20, I25.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-3-5-14.

Соціально-економічний розвиток 
України, з притаманними йому ди-
намічними процесами й волатиль-
ністю, потребує синхронного галу-
зевого розвитку економічної та со-
ціальної сфер, удосконалення функ-
ціонування державних інституцій і 
покращення підготовки фахівців від-
повідних галузей економічної діяль-
ності. На стан розвитку національної 
економіки істотно впливає рівень 
фінансової грамотності населення, 
який забезпечується економічною 
освітою та захистом прав спожива-
чів фінансових послуг. Тому сьогодні  

досить актуальним є формування 
фінансової грамотності, починаючи 
саме з молодого населення, у чому й 
полягає завдання вищої економічної 
освіти. 

Питаннями розвитку фінансо-
вої грамотності населення Украї-
ни присвячено праці таких учених, 
як О. В. Бречко [1], Т. О. Гаврилко, 
М. М. Довгань [2], Є. Ю. Щьокіна, 
Н. О. Черепанова, О. А. Гужва [3] та ін. 
Попри їхній вагомий доробок, досі 
нерозв’язаною залишається пробле-
ма низької фінансової грамотності 
більшості населення України.
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Метою статті є дослідження стану 
фінансової грамотності населення 
України, а також розроблення на-
прямків підвищення її рівня. У зв’яз-
ку з цим основне завдання полягає 
в систематизації даних щодо фінан-
сової обізнаності населення нашої 
країни та вдосконалення заходів із 
покращення його фінансової грамот-
ності.

У процесі дослідження викори-
стано наукові методи пізнання, що 
базуються на системному підході до 
розв’язання поставлених завдань. 
Для досягнення мети та отримання 
результатів дослідження застосовано 
низку загальних і спеціальних нау-
кових методів, а саме: діалектичний; 
монографічний (при опрацюванні 
наукових публікацій); системного 
аналізу (при дослідженні стану фінан-
сової грамотності населення країни); 
метод аналогій та порівнянь (при до-
слідженні практики з навчання насе-
лення фінансової грамотності); комп-
лексного аналізу (при формуванні 
висновків і пропозицій щодо розв’я-
зання поставлених завдань) та ін.

Фінансова грамотність є дово-
лі складним поняттям та включає 
осмислення основних фінансових 
концепцій, раціональне викори-
стання економічної інформації, при-
йняття ефективних управлінських 
рішень, забезпечення економічної 
безпеки людини й підвищення до-
бробуту населення. Здобувачі вищої 
освіти можуть поліпшити свою фі-
нансову грамотність шляхом отри-
мання знань про раціональне при-
йняття рішень щодо витрат і заоща-
джень, про ефективне застосування 
відповідних фінансових інструментів 
та основні етапи формування бюдже-
ту. Зазначені знання допоможуть їм 

адаптуватися до мінливих соціаль-
но-економічних і політичних умов.

Фінансова грамотність спрямова-
на на розв’язання проблеми бідності, 
зниження економічних ризиків, ви-
рішення питання непомірного бор-
гового навантаження й зростання 
дохідності домогосподарств і підпри-
ємців [1, с. 130].

Для здобувачів вищої освіти фі-
нансова грамотність уможливлює 
ефективне використання знань та 
навичок в управлінні фінансови-
ми ресурсами з метою досягнення 
власного фінансового добробуту. На 
основі засвоєного матеріалу щодо 
існуючих фінансових продуктів здо-
бувач зможе приймати раціональ-
ні рішення про фінансові послуги, 
правильно оформляти фінансові й 
податкові документи, ознайомити-
ся й користуватися онлайн-банкін-
гом і онлайн-платежами, навчитись 
управляти коштами, розраховувати 
бюджет, збагнути особливості креди-
тування, страхування та розумітися 
на інших фінансових питаннях. 

Окрім того, підвищення фінансової 
грамотності дає змогу здобувачам:

 – сформувати систему знань про 
соціально-економічні відносини;

 – набути первинних навичок раціо-
нального розподілу доходів;

 – приймати виважені фінансові 
рішення;

 – відповідально ставитися до фі-
нансових зобов’язань і боргів;

 – уміло заощаджувати гроші;
 – виховати соціальні й особистісні 

риси та ціннісні орієнтири для ра-
ціональної поведінки в економічній 
сфері;

 – розуміти власні бажання й спів-
відносити їх із можливостями сімей-
ного бюджету;



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 3 (19)

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

7

 – розвинути увагу та уяву, уміння 
шукати й знаходити нові рішення та 
підходи до певної ситуації;

 – застосовувати практичні поради 
для вирішення конкретних питань;

 – навчитись аналізувати, порів-
нювати, інтегрувати, узагальнювати, 
визначати основне, аргументувати 
власну думку, працювати в команді;

 – розвинути самостійність і відпові-
дальність за власні рішення й дії.

Фінансова грамотність розвиває у 
здобувачів вищої освіти підприємли-
вість, ініціативність, здатність кори-
стуватися можливостями, реалізову-
вати власні ідеї, формувати суспільні 
цінності, брати активну участь у сус-
пільному житті, управляти власним 
життям і кар’єрою, розв’язувати фі-
нансові проблеми.

Викладач закладу вищої освіти не 
має права виступати в ролі фінансо-
вого консультанта, радника, посеред-
ника та не може давати певні фінан-
сові рекомендації особистого плану 
(для цього є фінансові й інвестиційні 
радники, професійні учасники фінан-
сового ринку, які мають ліцензію на 
провадження відповідної діяльно-
сті). Водночас він може надати здобу-
вачам інформацію та матеріали про:

 – будову системи фінансових по-
слуг;

 – можливості й ризики фінансового  
сектору;

 – способи захисту прав споживачів 
фінансових послуг;

 – фінансову систему, її взаємозв’я-
зок з іншими економічними компо-
нентами та суспільними відносинами;

 – механізм прийняття самостійних 
і свідомих фінансових рішень;

 – можливості звернення до профе-
сійних консультантів;

 – саморозвиток та самонавчання;

 – користування інформаційними, 
довідковими, електронними ресур-
сами;

 – отримання електронних послуг у 
сфері фінансових відносин;

 – взаємозв’язок фінансової грамот-
ності з бюджетною, муніципальною, 
податковою й пенсійною сферами.

Крім того, викладач повинен мати 
навички раціональної фінансової по-
ведінки, бути грамотним і дотриму-
ватися правил такої поведінки. Саме 
викладач як носій знань та високих 
соціальних норм поведінки посідає 
важливе місце у формуванні фінан-
сової грамотності: від його думки й 
учинків безпосередньо залежить роз-
виток світогляду здобувачів освіти.

Про сучасний стан фінансової гра-
мотності свідчать певні показники. 
Так, індикатором фінансової грамот-
ності слугує індекс фінансової гра-
мотності Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР), 
який складається з балів за певні фі-
нансові знання (про інфляцію, про-
центи); ставлення до фінансових пи-
тань (про коротко- й довгострокове 
мислення); фінансову поведінку (про 
фінансове планування, здійснення 
заощаджень) [4].

Згідно з опитуванням, прове-
деним у 2018 р. за участі USAID, за 
індексом фінансової грамотності 
населення (11,6 бала) Україна посі-
дала останнє місце серед усіх країн, 
що брали участь в опитуванні [5]. 
Особливо низький рівень фінансо-
вої грамотності зафіксовано серед 
молодого покоління українців, які 
зазначили, що їм надзвичайно бра-
кує знань і навичок у сфері фінансів, 
адже ні в школі, ні в сімейному колі їх 
цього не навчали. Між тим підвищен-
ня фінансової грамотності розв’язує  
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як проблеми економічної освіти здо-
бувачів, так і освітні проблеми кате-
горії дітей-сиріт, які часто не мають 
змоги набути навичок планувати 
власний бюджет. 

Відтоді відбулися певні позитивні 
зміни, й у 2021 р. індекс фінансової 
грамотності населення України до-
рівнював уже 12,3 бала (за даними 
дослідження «Фінансова грамот-
ність, фінансова інклюзія та фінансо-
вий добробут в Україні у 2021 році», 
виконаного в рамках проєкту USAID 
«Трансформація фінансового секто-
ру» у спів праці з Національним бан-
ком України) [6]. Спостерігається по-
кращення всіх компонентів індексу: 
зросли фінансові знання, поліпшили-
ся фінансова поведінка, ставлення до 
фінансових питань, отже, є чималий 
потенціал подальшого підвищення 
індексу. Отриманий показник стано-
вить лише 58 % максимального зна-
чення індексу, що дорівнює 21 бал, та 
водночас є меншим від мінімального 

цільового рівня, рекомендованого 
ОЕСР, а саме 14 балів [4]. Сьогодні 
Україна перебуває на одному рівні з 
такими країнами, як Хорватія й Бол-
гарія, випередивши Грузію, Італію та 
Румунію (рис. 1). 

Найвищий рівень фінансової гра-
мотності зафіксовано серед українців 
віком 25–34 і 30–59 років. А ось най-
менш фінансово обізнаними катего-
ріями населення виявилися молодь 
віком 18–19 років та люди старшого 
покоління віком від 60 років (рис. 2).

Населення України віддає пере-
вагу короткостроковим планам і по-
точним витратам, а не заощаджен-
ню грошових коштів. Близько 52 % 
українців заощаджують кошти в 
короткостроковій перспективі, при 
цьому не враховуючи ефективніші 
альтернативні способи примножен-
ня капіталу, якими наразі можна 
скористатися завдяки різним фінан-
совим організаціям. Разом із тим за 
статтю індекс фінансової грамот-

Рис. 1. Індекс фінансової грамотності населення різних країн у 2021 р., балів
Побудовано автором за: [6].
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Рис. 2. Індекс фінансової грамотності населення України  
різних вікових категорій у 2021 р., балів

Побудовано автором за: [6].
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ності істотно не відрізняється: у 
2021 р. для чоловіків він становив 
12,3 бала, а для жінок – 12,2 бала.

Варто відзначити існування чи-
малого розриву за рівнем фінан-
сової грамотності між жителями 
міст і сіл: для перших індекс стано-
вить 12,6 бала, а для других – лише 
11,8 бала. Крім того, рівень фінан-
сової грамотності істотно залежить 
від наявності освіти: більший індекс 
фінансової грамотності в тих, у кого 
вищий рівень освіти (рис. 3).

В Україні 79 % громадян готові на-
вчатися розпоряджатися власними 
коштами вже в шкільні роки [7]. Ва-
гомим кроком у напрямку розвитку 
економічної соціалізації є викладан-
ня нових предметів з основ фінансо-
вої грамотності й підприємницької 
діяльності в закладах загальної се-
редньої освіти. Це дасть змогу уч-
ням ознайомитися з особливостями 
грошей, податків, доходів та витрат 
і взагалі навчитись елементарного 
управління власним бюджетом. 

Національний банк України пред-
ставив стратегію підвищення фінан-
сової грамотності населення на наці-
ональному рівні, основними напря-
мами якої є: формування фінансової 
(кредитної, податкової, пенсійної) 
культури; сприяння здобуттю знань 
щодо довгострокового фінансового 
планування, розроблення власного 
бюджету, економії коштів і управ-

ління боргами [7]. З метою реалізації 
цієї стратегії НБУ створив освітній 
центр та комунікаційну платформу 
й закликає органи державної влади, 
різних учасників ринку, а також сус-
пільство об’єднати свої сили та мож-
ливості. НБУ прагне навчити адап-
туватися до сповненого викликів і 
динамічних змін реального життя, 
створити умови для покращення осо-
бистого фінансового стану громадян 
через формування сучасної фінансо-
вої культури. Безперечно, це довгий і 
тернистий шлях, проте, якщо не сту-
пити на нього, ми й надалі посідати-
мемо останні місця в рейтингах.

У свою чергу, Фонд гарантування 
вкладів фізичних осіб запустив про-
єкт із підвищення рівня фінансової 
грамотності українців для всіх віко-
вих категорій, щоб навчити грома-
дян того, як раціонально планувати 
використання власних коштів, підви-
щити рівень свого добробуту, досяг-
ти фінансової незалежності. Проєкт 
реалізується шляхом проведення 
різноманітних тренінгів, заходів і 
турнірів. Також планується створи-
ти 1500 клубів із розвитку фінансо-
вої грамотності та запровадити курс 
«Сімейний радник», метою якого є 
навчання дорослого населення для 
подальшого передання знань моло-
дому поколінню [8]. 

Такі проєкти допоможуть отрима-
ти інформацію про підходи до заро-

Рис. 3. Індекс фінансової грамотності населення України  
за рівнем освіти у 2021 р., балів

Побудовано автором за: [6].
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бітку коштів, навчать розмежовува-
ти фріланс і роботу звичайного пра-
цівника, відрізняти підприємницьку 
й фінансову діяльність, оцінювати 
перспективи розвитку в певних сфе-
рах, сприятимуть усвідомленню 
громадянами необхідності здобуття 
вищої освіти та виходу на міжнарод-
ний ринок. Завдяки цьому населення 
зможе раціонально планувати власні 
витрати й ефективно контролювати 
свої доходи. Наразі ж, за статистич-
ними даними, лише 37 % населення 
вміють раціонально розпоряджатися 
власним капіталом. 

Варто зауважити, що зазначені 
проєкти актуальні не лише для не-
заможних громадян, а й для тих, хто 
має досить високі доходи. За резуль-
татами опитування у 2021 р. мето-
дом CAPI (Computer Assisted Personal 
Interviewing), у майбутньому пен-
сійному забезпеченні впевнений 
кожний п’ятий українець. Саме на-
селення з низьким рівнем доходів 
сподівається на державну пенсію, а 
громадяни з вищими доходами роз-
раховують на власні заощадження, 
пролонгацію трудової діяльності 
після настання пенсійного віку або 
ж на інші альтернативні способи от-
римання коштів.

Отже, громадяни мають змогу 
навчитися того, як і куди можна ін-
вестувати власні кошти, навіщо ко-
ристуватися послугами банків, які 
переваги надає страхування життя й 
здоров’я, як уникнути різноманітних 
схем шахраїв. Особливо актуальним 
є останній пункт, що включає обізна-
ність не лише щодо того, як не втра-
тити кошти через сумнівні транз-
акції, а й того, як раціонально вико-
ристовувати різні інструменти для 
мінімізації рівня фінансових ризиків, 

як захистити гроші та які види стра-
хування доступні. Це досить важли-
во, адже у 2021 р. близько 100 тис. 
українців втратили свої кошти і ста-
ли жертвами шахраїв через власну 
фінансову безграмотність. 

Вважається, що програми й про-
єкти з підвищення фінансової соці-
алізації повинні бути орієнтовані 
переважно на громадян віком від 18 
до 24 років – це сприятиме пришвид-
шенню темпів економічного зростан-
ня країни, а отже, й зростанню добро-
буту населення України.

Для спрощення процесу фінансо-
вої соціалізації рекомендується роз-
глядати питання, пов’язані з особ-
ливостями заробітку грошей, раціо-
нальним використанням власних 
коштів, вибором найкращих способів 
накопичення та примноження влас-
ного капіталу, гарантуванням фінан-
сової безпеки. 

Здобути знання з фінансової гра-
мотності доволі легко, а от навчити-
ся застосовувати їх у реальному жит-
ті не так просто, на це потрібен час. 

Фінансова грамотність – це пев-
ний досягнутий рівень знань, тож не 
варто плутати її з фінансовою осві-
тою, яка являє собою перманентний, 
безперервний процес пізнання. Якщо 
здобувач вищої економічної освіти 
розуміє механізм бюджетування, за-
ощадження та розрахунку процентів, 
це свідчить про певний рівень його 
фінансової грамотності, а навички 
застосування таких знань на прак-
тиці – про якісну економічну освіту.  
Фінансова грамотність є умовою під-
вищення рівня життя, забезпечує 
впевненість у майбутньому, стабіль-
ність, а також процвітання еконо-
міки, суспільства загалом [9, c. 92]. 
Крім того, вона виступає невід’єм-
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ною складовою соціального й жит-
тєвого досвіду людини, від якості 
якої залежить ефективність захисту 
прав споживачів фінансових послуг 
і розвиток національної економіки 
[10, c. 182]. До того ж фінансова гра-
мотність населення сприяє залучен-
ню коштів громадян в економіку, 
розвитку конкуренції на фінансових 
ринках та зміцненню фінансової ста-
більності [11].

Становлення фінансової грамот-
ності здобувачів вищої освіти веде 
до правильної фінансової поведінки, 
передання її наступним поколінням, 
укорінення в суспільстві як невід’єм-
ної компетенції людини. Сучасний 
випускник повинен володіти ключо-
вим набором компетентностей, що 
спрямований на збільшення його 
людського капіталу, підвищення 
конкурентоспроможності та профе-
сіоналізму [12, c. 38].

Інтеграція фінансової грамотності 
вимагає переосмислення педагогіч-
ною наукою для впровадження в си-
стему освіти та стикається з концеп-
туально-методологічними й практич-
ними суперечностями, такими як:

 – застосування педагогічних ме-
тодів при викладанні фінансової 
грамотності;

 – дефіцит кваліфікованих коучів, 
здатних навчити здобувачів вищої 
освіти змісту фінансової грамотності;

 – необхідність організації освіти, 
всеохоплюючого навчання молодого 
населення;

 – необґрунтовано короткий про-
міжок часу для освоєння матеріалів 
із фінансової грамотності.

Показники фінансової грамотно-
сті варіюють і визначаються факто-
рами, що пов’язані з процесом викла-
дання та навчання, особливо з на-

данням фінансової освіти [13, c. 258]. 
Значна неоднорідність фінансової 
грамотності населення свідчить про 
те, що економічно вразливі групи пе-
ребувають у ще несприятливішому 
становищі через відсутність фінансо-
вих знань [14, c. 581].

У сучасному світі не можна все 
життя керуватися тими самими 
принципами: на кожному етапі роз-
витку людина повинна переосмис-
лювати свої переконання. Оптималь-
ним способом фінансової самоосвіти 
може стати спілкування, що дасть 
змогу розвинути критичне мислен-
ня, навчитися висловлювати власну 
думку та приймати важливі фінансо-
ві рішення.

Фінансова грамотність синхронно 
переплітається також із правовими 
знаннями, що збільшує інтерес до цієї 
сфери знань, яка досить легко й мак-
симально продуктивно може бути 
засвоєна здобувачами вищої освіти 
для їх подальшої життєдіяльності та 
функціонування в суспільстві.

Посилення фінансової соціалі-
зації дасть можливість здобувачам 
освіти використовувати власні ідеї, 
керувати своїм життям і кар’єрою, 
розв’язувати проблеми, формува-
ти загальнонаціональні цінності та 
брати участь у розвитку суспільства. 
Важливими результатами підви-
щення фінансової грамотності є ви-
ховання відчуття відповідальності 
за прийняті рішення, розвиток умін-
ня працювати в команді, реалізову-
вати спільні проєкти, які мають фі-
нансову й суспільну цінність. Окрім 
того, це змінить українську фінансо-
ву культуру, сприятиме зростанню 
добробуту населення, формуванню 
в суспільстві європейських стан-
дартів фінансової поведінки, покра-
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щить взаємовідносини з різними 
фінансовими установами та органі-
заціями, трансформує фінансовий 
сектор і знизить імовірність настан-
ня кризових явищ. 

Резюмуючи, слід зазначити, що 
фінансова грамотність є рушійною 
силою розвитку країни, її економіч-
ного зростання й поліпшення показ-
ників соціального розвитку. Це той 
багаж знань і навичок, який здатний 
сформувати правильне ставлення 
до особистих грошей та допомогти 
людині приймати вигідні для себе 
рішення. 

Фінансова грамотність вигідна 
як людині, так і державі. Це не ефе-
мерне поняття, а реальна сукупність 
знань та навичок, які точно знадоб-
ляться в повсякденному житті. По-
при розвиток інформаційних техно-
логій і зусилля громадських інсти-
тутів, рівень фінансової грамотності 
населення України залишається не-
задовільним. Тож варто продовжу-
вати працювати в цьому напрямку, 
адже саме фінансова грамотність 
кожного громадянина є запорукою 
покращення якості життя й процві-
тання всієї країни. 
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MODERN METHODS OF DEVELOPING FINANCIAL LITERACY 
AMONG THE UKRAINIAN CITIZENS

Abstract. The presented work describes the urgency and necessity of the formation of financial 
literacy among the population of Ukraine. The importance of financial literacy formation 
among the youth of the country is substantiated, especially it is necessary for higher education 
seekers, which are potential carriers and future transmitters of knowledge and skills to the 
next generation. The essence and significance of financial literacy of a person are analyzed, and 
its main characteristics and features are described. The analysis of statistical information on 
the main components of the Financial Literacy Index of the Organization for Economic 
Cooperation and Development of the population of Ukraine was conducted based on such 
factors as age, sex, level of education and place of residence (city or village). It is established 
that the category of the young population of Ukraine needs knowledge and skills in financial 
literacy and rational financial behavior the most. The preconditions of the low level of the 
Financial Literacy Index of the young population of Ukraine are described. The main reasons 
for financial illiteracy are the lack of information, knowledge and skills on financial literacy 
acquired in the family and educational institutions. The article justifies the significance and 
importance of integration of financial literacy in the form of an educational component for 
applicants in HEIs. The role and place of a teacher in HEIs for the development of financial 
literacy among students are described. The main conceptual, methodological and practical 
problems and contradictions of the introduction of financial literacy in the cognitive process of 
HEI students are presented. The main recommendations and proposals for improving the level 
of financial literacy of applicants for higher education in Ukraine are given. Current and 
innovative methods and ways allowing to improve the level of financial literacy of seekers of 
higher education in modern socio-economic conditions were highlighted.
Keywords: economic socialization, financial literacy, increasing the level of financial 
socialization, economic sciences, applicant for higher education.
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РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ  
В РАМКАХ ВІЗІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ 

НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ
Анотація. Метою статті є ідентифікація шляхів до виграшу в конкуренції за талан-
ти, окресленої в рамках Національної економічної стратегії на період до 2030 року.  
У статті проаналізовано рівень освіти та навчання, навичок і компетенцій в Україні, 
а також конкурентоспроможність національних талантів на основі світових рей-
тингових досліджень World Digital Competitiveness Ranking 2021/IMD, World Talent 
Ranking 2021/IMD та Global Innovation Index 2021/WIPO. Хоча наша країна з року в рік 
за рівнем освіти й навчання демонструє тенденцію до зростання (у 2021 р. вона по-
трапила до ТОП-20 країн світу, уперше з 2016 р. посівши 18-ту позицію серед 64 країн), 
конкурентоспроможність національних талантів знижується. У зв’язку з цим визна-
чено ключові гальмівні фактори на шляху до підвищення конкурентоспроможності 
національних талантів та виграшу в конкуренції за них. Першим таким фактором є 
здатність утримання в Україні місцевих талантів, залучених, зокрема, з міжнарод-
ного фонду талантів (у 2021 р. Україна посіла передостанню позицію в рейтингу); 
другим – мотиваційний фактор (за рівнем «відтоку мізків» Україна у 2021 р. увійшла 
до трійки країн-аутсайдерів); третім – рівень наукової концентрації в країні, який 
починаючи з 2018 р. поступово знижується. Надано рекомендації щодо підвищення 
конкурентоспроможності національних талантів і окреслено шляхи до виграшу в 
конкуренції за них.
Ключові слова: конкуренція за таланти, освіта та навчання, мотивація, наукова 
концентрація, «відтік мізків». 
JEL classіfіcatіon: I25.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-3-15-25.

Очікуваними результатами ви-
конання Національної економічної 
стратегії на період до 2030 року, за-
твердженої постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 03.03.2021 № 179, 
є визначення й суспільна підтримка 
стратегічного курсу держави в еко-
номічній сфері, послідовна реаліза-
ція якого дасть змогу Україні, зокре-
ма, стати конкурентоспроможною на 
між народному ринку, а також забез-
печити розвиток людського потен-

ціалу й виграти конкуренцію за та-
ланти [1]. Проблематикою окресле-
ного питання є дисбаланс між рівнем 
навчання та освіти (а отже, навичка-
ми й компетенціями в країні, за яки-
ми Україна демонструє тенденцію до 
зростання) і конкурентоспроможні-
стю національних талантів (де наші 
позиції погіршилися), яка безпосе-
редньо залежить від обсягу талантів, 
залучених, серед іншого, з міжнарод-
ного резерву талантів (International  



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 3 (19)

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

16

Talent Pool), мотиваційної складової 
розвитку людського капіталу та, від-
повідно, «відтоку мізків» із країни, а 
також рівня наукової концентрації, 
за якими Україна лише послаблює 
власну присутність у світових рей-
тингах. 

Обрана тема є вкрай актуальною, 
особливо у світлі подання 28 лютого 
2022 р. офіційної заявки на членство 
в Європейському Союзі, адже саме 
Єврокомісія виступає провідною ор-
ганізацією щодо імплементації Пла-
ну дій з цифрової освіти (2021–2027), 
який одночасно є ключовою ланкою 
реалізації концепції створення Єв-
ропейського освітнього простору 
(European Education Area) до 2025 р., 
а також сприяє досягненню цілей Єв-
ропейського порядку денного в галу-
зі навичок (European Skills Agenda), 
Плану дій щодо соціальних прав у 
Європі (European Social Pillar Action 
Plan) і стратегії «Цифровий компас 
2030: європейський шлях до циф-
рового десятиліття» (2030 Digital 
Compass: the European way for the 
Digital Decade) [2]. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-
лікацій із питань конкурентоспро-
можності талантів, а також рівня та 
якості освіти й наукової концентра-
ції проведено в рамках світових рей-
тингових досліджень World Digital 
Competitiveness Ranking і World Talent 
Ranking, здійснених Світовим центром 
конкурентоспроможності (IMD World 
Competitiveness Centre), а також сві-
тового дослідження Global Innovation 
Index, виконаного Всесвітньою орга-
нізацією інтелектуальної власності 
(World Intellectual Property Organiza-
tion). Заявка на виграш у конкуренції 
за таланти, окреслена в Національ-
ній економічній стратегії на період 

до 2030 року, наразі потребує аналі-
зу всіх соціогуманітарних складових 
розвитку економіки України. 

Метою пропонованого досліджен-
ня є ідентифікація стримуючих фак-
торів на шляху до підвищення конку-
рентоспроможності українських та-
лантів задля виграшу в конкуренції 
за таланти в рамках візії Національ-
ної економічної стратегії на період 
до 2030 року.

Освіта є рушійною силою еконо-
мічного прогресу, складовою інно-
ваційного розвитку. Дослідження 
швейцарської бізнес-школи IMD та 
Світового центру конкурентоспро-
можності IMD, які розробили Індекс 
конкурентоспроможності в цифро-
вому середовищі (IMD World Digital 
Competitiveness Ranking, WDCR), за-
свідчили досить високі позиції Украї-
ни за субфактором «навчання та осві-
та» (training & education), що є еле-
ментом фактора «знання», цільовим 
латентним показником і містить такі 
складові: навчання співробітників; 
загальні державні витрати на освіту 
(% ВВП); досягнення вищої освіти  
(% населення, яке здобуло принаймні 
вищу освіту у віці 25–34 років); спів-
відношення учнів і вчителів (у вищій 
освіті); випускники наукових спеці-
альностей (% випускників в ІКТ, ін-
жинірингу, природничо-математич-
них дисциплінах); жінки з науковим 
ступенем (частка жінок із науковим 
ступенем у віці 25–65 років). Зазначе-
ні критерії ґрунтуються на світових 
базах даних ЮНЕСКО та ОЕСР, окрім 
критерію «навчання співробітників», 
який сформовано за результатами 
опитувань [3, с. 179]. Отже, рівень 
навчання та освіти є агрегованим по-
казником, який акумулює в собі інди-
катори рівня навчання співробітни-
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ків, загальних державних витрат на 
освіту, досягнень вищої освіти, спів-
відношення учнів і вчителів, а також 
жінок із науковим ступенем. Розгля-
немо позицію України серед репер-
них країн світу за рівнем навчання та 
освіти протягом 2014–2021 рр.

Згідно з рейтинговим досліджен-
ням «World Digital Competitiveness 
Report», Україна за рівнем навчання 
й освіти у 2021 р. увійшла до ТОП-20 
країн світу та вперше з 2016 р. по-
сіла 18-ту позицію серед 64 країн, 
випередивши такі високорозвинуті 
індустріальні країни, як США, Вели-
ка Британія і Франція, а також Фін-
ляндію, що є лідером у галузі освіти 
(рис. 1). 

Доволі високий рівень освіти в 
Україні підтверджує також Global 
Innovation Index 2021 (GII), згідно 
з яким наша країна за показником 
«освіта» (еducation), складовими 
якого є: витрати на освіту (% ВВП), 

державне фінансування учня в за-
кладах загальної середньої освіти  
(% ВВП), очікувана тривалість шкіль-
ного життя (роки), шкали PISA з чи-
тання, математики та природничих 
наук, співвідношення учнів і вчите-
лів, посіла 23-є місце й таким чином 
увійшла до ТОП-25 серед 132 країн 
світу, випередивши США, Канаду, 
Велику Британію та Францію. Варто 
зауважити, що значення вказаних ін-
дикаторів у GII сформовано на основі 
світових баз даних ЮНЕСКО й ОЕСР 
[5, с. 82–185]. 

Дослідження, проведене Інститу-
том управління та розвитку (Insti-
tute of Management and Development, 
IMD) у рамках Світового рейтин-
гу талантів (World Talent Ranking, 
WTR) у 2020 р., довело, що «саме ті 
економіки країн, які інвестують в 
освіту, є найбільш конкурентоспро-
можними в галузі талантів». Незва-
жаючи на досить високі показники 

Рис. 1. Місце України у світі за рівнем навчання та освіти (серед 64 країн світу*)
* Протягом 2014–2020 рр. у рейтинговому дослідженні брали участь 63 країни, у 2021 р. – 64.
Побудовано автором за: [3, с. 62–173; 4, с. 54–167].
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освіти, Україна у WTR 2021 посіла 
лише 46-е місце серед 64 країн сві-
ту, тим самим погіршивши свою по-
зицію відносно попереднього року  
(у 2020 р. вона посідала 42-е місце 
серед 63 країн світу). З’ясуємо, що 
слугує гальмівними механізмами 
розвитку й утримання національних 
талантів на території нашої держави, 

а отже, підвищення конкурентоспро-
можності національних талантів. 

З цією метою доцільно навести 
фактори та підмножину субфакто-
рів, використаних у WTR і проаналі-
зованих у нашій статті, їх українські 
відповідники та методологію визна-
чення (табл. 1). Варто зауважити, що 
критерії оцінки статистичних даних 

Т а б л и ц я  1
Фактори та підмножина субфакторів World Talent Ranking, їх українські 

відповідники та методологія визначення
World Talent Ranking Factors  

& subfactors
Фактори та субфактори  

Світового рейтингу талантів
Методологія  
визначення

Appeal 
(The extent to which a country 

taps into the overseas  
talent pool)

Попит на таланти
(ступінь збереження в економіці 

власних талантів, зокрема 
залучених із міжнародного  

фонду талантів)

Статистичні дані 
плюс результати 

опитувань

Cost-of-living index Індекс вартості життя Статистичні дані
Attracting and retaining talents Залучення та утримання талантів Результати 

опитуваньWorker motivation Мотивація працівника
«Brain drain» «Відтік мізків»
Quality of life Якість життя
Foreign highly-skilled personnel Іноземні висококваліфіковані кадри
Remuneration in services professions Оплата праці за галузями сфери послуг Статистичні дані
Remuneration of management Оплата праці керівництва
Collected personal income tax Зібраний податок на доходи фізичних осіб
Justice Правосуддя Результати 

опитувань
Exposure to particle pollution Вплив забруднюючими частинками Статистичні дані

Readiness
(the availability of skills and 

competencies in the talent pool)
Рівень навичок і компетенцій

(у кадровому резерві)
Статистичні дані 
плюс результати 

опитувань
Labor force growth Зростання робочої сили Статистичні дані
Skilled labor Кваліфікована праця Результати 

опитуваньFinance skills Фінансові навички
International experience Міжнародний досвід
Competent senior managers Компетентні керівники вищого рівня
Primary and secondary education Початкова та середня освіта
Graduates in Sciences Випускники наукових спеціальностей Статистичні дані
University education Університетська освіта Результати 

опитуваньManagement education Освіта в галузі менеджменту
Language skills Мовні навички
Student mobility inbound Студентська мобільність (в’їзна) Статистичні дані
Educational assessment – PISA Оцінювання результатів освітнього 

процесу – PISA
Складено автором за: [6, с. 27, 101–112].
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WTR посилаються на світові бази да-
них ЮНЕСКО, ОЕСР, а також MERCER 
Cost of Living Survey, UBS Prices and 
Earnings, HCM International Ltd.

З огляду на доволі високі показ-
ники навчання та освіти, рівень 
навичок і компетенцій, наявних в 
Україні у 2021 р., динамічно зростає. 
Попри це, попит на таланти, а саме 
здатність утримання в Україні міс-
цевих талантів, зокрема залучених 
із міжнародного фонду талантів, 
демонструє спадний тренд (рис. 2). 
За щорічного зростання рівня на-
вичок та компетенцій у результаті 
високого рівня освіти наша країна 
не зосереджує зусилля на утриманні 
місцевих талантів, залучених, зокре-
ма, з міжнародного резерву (за фак-
тором «попит на таланти» Україна 
у 2021 р. посіла передостаннє місце 

серед 64 країн світу). Зазначене вка-
зує на те, що вона не повною мірою 
задовольняє попит ринку на талан-
ти, а це, у свою чергу, відображаєть-
ся на її позиції у Світовому рейтингу 
талантів. Згідно зі звітом WTR 2020, 
економіки, що перебувають на вер-
шині світового рейтингу талантів, – 
це ті, які звертаються до міжнарод-
ного фонду талантів (International 
Talent Pool); за визначенням це «кра-
їни, відкриті як для людей, так і для 
ідей» [6, с. 14]. 

Моніторинг згаданих факторів у 
розрізі країн групи «інноваторів, що 
формуються», до яких окрім України 
входять Румунія, Болгарія й Маке-
донія1 (згідно з інноваційним табло 
ЄС, яке включає дані щодо держав- 
1  Македонія не бере участь у дослідженнях 
WTR і WDCR.

Рис. 2. Рейтинги країн групи «інноваторів, що формуються»  
за окремими факторами World Talent Ranking (серед 64 країн світу*)

* Протягом 2014–2020 рр. у рейтинговому дослідженні World Talent Ranking брали участь 
63 країни, у 2021 р. – 64 країни.
Побудовано автором за: [7, с. 52, 92, 106]. 

60

56

51

49

44

62

61
60 60

63

55

52

50

55

49

58

55
52

53

47

59 58

55

57

62

57 58 58 57

61

43

48

53

58

63

2017 2018 2019 2020 2021

Рівень навичок і компетенцій в Україні
Рівень навичок і компетенцій в Румунії
Рівень навичок і компетенцій в Болгарії

Попит на таланти в Україні
Попит на таланти в Румунії
Попит на таланти в Болгарії



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 3 (19)

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

20

членів, країн – кандидатів на вступ 
до ЄС та деяких інших країн [8]), свід-
чить, що за цими факторами лише в 
Україні спостерігається дисбаланс, 
а також тенденція до його зростан-
ня (див. рис. 2). Зазначене вимагає 
дієвих змін для його усунення з ме-
тою збільшення інтелектуального 
потенціалу нації, підвищення рівня 
конкурентоспроможності її талан-
тів і виграшу в конкуренції за них та 
загалом зростання конкурентоспро-
можності нашої держави в рамках 
підтримки її стратегічного курсу в 
економічній сфері. 

Отже, одним із основних кроків 
на шляху до виграшу в конкуренції 
за таланти є звернення до міжнарод-
ного фонду талантів (International 
Talent Pool) із метою залучення та 
утримання обдарованих особисто-
стей на території нашої держави, ви-
користання досвіду економік країн, 
що перебувають на вершині світо-
вого рейтингу талантів (Швейцарії, 
Швеції, Люксембургу, Норвегії, Данії, 

Австрії, Ісландії, Фінляндії, Нідерлан-
дів, Німеччини) [7, с. 26].

Наступним вагомим кроком до 
виграшу в конкуренції за таланти 
виступає такий ендогенний фактор, 
як мотивація співробітників. Слід 
зазначити, що згідно з WTR 2021 
до найбільш конкурентоспромож-
них економік світу в галузі талантів 
належать країни з найкращими по-
казниками мотивації співробітни-
ків, подібно до показників освіти [7, 
с. 14]. Знову ж таки, за показником 
«мотивація працівника» наша краї-
на протягом 2014–2021 рр. втрати-
ла 9 позицій, опинившись на 50-му 
місці серед 64 країн світу, наслідком 
чого став значний відтік кваліфіко-
ваних кадрів за кордон, де наша дер-
жава з часів збройного конфлікту на 
Сході України посідає позиції серед 
аутсайдерів (у 2021 р. за показни-
ком «відтік мізків» вона потрапила 
до останньої трійки країн, і це най-
нижчий результат за останніх сім 
років) (табл. 2). 

Т а б л и ц я  2
Показники соціального опитування та рейтинги складових фактора  

«попит на таланти» в Україні протягом 2014–2021 рр.*

Рік

Показник

Мотивація  
працівника

Залучення та  
утримання талантів

Іноземний висо-
кокваліфікований 

персонал
«Відтік мізків»

соц. опит. 
(макс. 10) рейтинг соц. опит. 

(макс. 10) рейтинг соц. опит.  
(макс. 10) рейтинг соц. опит. 

(макс. 10) рейтинг

2014 5,26 41 6,98 25 4,17 47 6,34 11
2015 5,52 40 6,06 44 2,85 55 2,39 57
2016 5,03 46 5,31 55 2,89 57 2,0 58
2017 4,68 52 5,08 60 2,45 60 2,09 59
2018 4,79 52 5,7 55 2,86 59 2,07 60
2019 4,3 58 5,52 59 2,55 59 2,39 58
2020 5,10 53 6,16 47 2,93 59 2,43 59
2021 4,95 50 6,35 42 2,86 58 1,9 62

* Протягом 2014-2020 рр. у рейтинговому дослідженні World Talent Ranking брали участь 
63 країни, у 2021 р. – 64 країни.
Складено автором за: [6; 7; 9–14].
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Слід наголосити, що на міжнарод-
ному ринку праці Україна на сьогодні 
посідає одне з провідних місць серед 
країн – донорів інтелектуального 
ресурсу та фактично бере участь в 
економічному розвитку як країн, що 
розвиваються, так і розвинутих кра-
їн світу. 

Крім того, за досить високого рів-
ня навчання й освіти показник нау-
кової концентрації в нашій державі 
продовжує погіршуватися третій рік 
поспіль. Як наслідок, за субфактором 
«наукова концентрація»2 Україна 
втратила 15 позицій, опинившись у 
2021 р. на 55-му місці – найнижчому 
2  Субфактор «наукова концентрація» (scientific 
concentration) є складовою фактора «знання» 
та формується з таких елементів: загальні 
витрати на дослідження і розробки (ДіР, %), 
ДіР на одну особу, жінки-дослідники, продук-
тивність ДіР у публікаціях, науково-технічна 
зайнятість, гранти на патентування високо-
технологічних винаходів, використання ро-
ботів в освіті та ДіР. Критерії оцінки статис-
тичних даних посилаються на світові бази 
даних ЮНЕСКО, ОЕСР, NSF Science & Engineering 
Indicators, WIPO Statistics Database і Robots in 
Education and R&D.

серед країн групи «інноваторів, що 
формуються» (рис. 3). Такий рівень 
наукової концентрації теж слугує ва-
гомим гальмівним фактором на шля-
ху до підвищення конкурентоспро-
можності національних талантів. 
Водночас Польща, на противагу як 
Україні, так і країнам групи «іннова-
торів, що формуються», за вказаним 
субфактором зміцнила власні пози-
ції, посівши 28-е місце серед 64 країн 
світу. 

Причинами істотного зниження 
рівня наукової концентрації в Украї-
ні є переважно погіршення науково- 
технічної зайнятості, занизький рі-
вень витрат на ДіР, а також змен-
шення кількості грантів на патен-
тування високотехнологічних вина-
ходів. Рейтингові позиції України й 
окремих країн світу за цими складо-
вими відображено в табл. 3.

Як відомо, наука виступає рушій-
ною силою технологічного прогресу. 
Утім, на сьогодні в Україні гострою 
соціальною проблемою є значне  

Рис. 3. Позиції країн групи «інноваторів, що формуються» та Польщі  
за субфактором «наукова концентрація»*

* Протягом 2017–2020 рр. у рейтинговому дослідженні World Digital Competitiveness Report 
брали участь 63 країни, у 2021 р. – 64 країни.
Побудовано автором за: [3].
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падіння статусу інтелектуальної 
праці, науково-технічної зайнятості 
(протягом 2018–2021 рр. наша краї-
на втратила 13 позицій, посівши 53-є 
місце серед 64 країн світу, найнижче 
як серед країн групи «інноваторів, що 
формуються», так і серед розгляну-
тих країн (див. табл. 3)). Відсутність 
фінансової підтримки урядом цього 
виду діяльності змушує багатьох лю-
дей висококваліфікованої розумової 
праці або відмовлятися від спеці-
альності й погоджуватися на роботу,  
яка не вимагає високого рівня освіт-
ньої кваліфікації, або емігрувати за 
кордон у пошуках гідних умов праці 
для реалізації власного інтелектуаль-
ного потенціалу. 

За даними World Economic Forum, 
до 2025 р. прогнозується зростання 

попиту на спеціалістів у галузі науки 
та аналізу даних [17, с. 30]. Тому, з ме-
тою активізації ДіР, яким влада також 
не приділяє належної уваги (згідно з 
Global Innovation Index, у 2021 р. рі-
вень загальних витрат на ДіР в Украї-
ні становив 0,5 % ВВП, тимчасом як 
у Польщі – 1,3 %, в Угорщині – 1,5 % 
ВВП [5, с. 52–163]), а також задля 
підвищення конкурентоспроможно-
сті в галузі талантів, державі вкрай 
необхідно не лише збільшити інвес-
тиції в інтелектуальний потенціал 
нації, сферу освіти, науки та іннова-
цій, а й зробити акцент на створен-
ні комплексу стимулів і переваг для 
залучення (зокрема, з міжнародного 
фонду талантів) та утримання в краї-
ні висококваліфікованих кадрів. При 
цьому вона повинна сфокусуватися 

Т а б л и ц я  3
Місце України у світі за окремими критеріями субфактора  

«наукова концентрація» протягом 2018–2021 рр.*

Країна
Науково-технічна 

зайнятість
Продуктивність ДіР  

у публікаціях
Загальні витрати  

на ДіР, %

Гранти  
на патентування  

високотехнологіч-
них винаходів

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Україна 40 40 48 53 29 23 21 20 48 54 52 53 32 37 37 44
Румунія 42 42 52 48 21 20 20 22 51 51 50 52 30 27 31 34
Болгарія 39 39 42 38 50 52 52 47 42 46 45 43 10 15 26 25
Польща 33 33 36 37 14 12 14 16 35 36 33 29 39 36 35 40
Франція 16 16 18 16 15 14 15 15 14 13 13 15 22 19 18 15
Німеччина 17 18 22 26 13 11 13 12 8 9 8 8 25 24 21 18
Велика  
Британія 9 8 9 8 5 4 5 6 21 22 22 22 23 21 22 19
Фінляндія 13 11 13 9 49 51 51 50 10 11 12 12 12 10 8 9
Норвегія 14 15 24 21 43 45 45 44 17 16 16 17 33 29 28 28
Швеція 3 4 5 3 40 41 40 40 4 4 5 4 11 8 7 7
Канада 5 5 6 5 12 13 11 11 23 23 23 24 9 11 12 13
США 7 7 1 18 3 3 3 3 11 10 10 9 6 5 5 4
Японія 35 36 37 40 16 15 16 14 6 6 6 5 3 4 4 5
Китай 48 49 2 1 1 1 1 1 15 14 15 14 20 14 9 8

* Протягом 2017–2020 рр. у рейтинговому дослідженні World Digital Competitiveness Report 
брали участь 63 країни, у 2021 р. – 64 країни.
Складено автором за: [3; 4; 15; 16].
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на мотиваційній складовій розвит-
ку людського капіталу й підвищенні 
рівня наукової концентрації в країні, 
що відкриває реальні перспективи 

на майбутнє в контексті виграшу в 
конкуренції за таланти в рамках візії 
Національної економічної стратегії 
на період до 2030 року.
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Abstract. The aim of the article is to identify ways to win the competition for talents, outlined 
in the National Economic Strategy of Ukraine until 2030. The article analyzes the level of 
education and training in Ukraine, the level of skills and competencies available in the 
country, as well as the level of competitiveness of national talents based on the World Digital 
Competitiveness Report (WDCR) 2021/IMD, World Talent Ranking (WTR) 2021/IMD and 
Global Innovation Index 2021/WIPO. Despite the fact that from year to year the level of 
education and training in Ukraine shows a growing trend (in 2021 according to the WDCR 
Ukraine was included in the TOP-20 countries, for the first time since 2016 occupying 18th 
position among 64 countries of the world), the level of competitiveness of national talents is 
weakening (in 2021 the country weakened its position, taking 46th place among 64 countries 
against 42nd place in 2020). In this regard, the basic barriers to increasing the competitiveness 
of national talents and winning competition for them have been identified. The first of them 
is the ability to retain local talents in Ukraine, attracted, in particular, from the International 
Talent Pool (according to this indicator, our country occupies the penultimate position, even 
though according to the WTR 2020, the International Talent Pool is approached by those 
economies that are at the top of the world talent rankings). The second barrier is the 
motivating factor (by the level of «brain drain», Ukraine ranked among the top three outsiders 
in 2021, despite the fact that according to the WTR 2021, the world's most competitive 
economies in the field of talent are the best employee motivation, similar to education 
indicators). The last obstacle on the way to increasing the competitiveness of national talents 
is the level of scientific concentration in the country, which since 2018 shows a declining 
trend (according to this indicator during 2018-2021, our country lost 15 positions). Recom-
mendations for increasing the level of competitiveness of national talents are given and the 
ways to win the competition for talents are outlined.
Keywords: competition for talents, education and training, motivation, scientific concentration, 
«brain drain».
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ҐЕНДЕРНО ЧУТЛИВЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В ЗАКЛАДАХ 
ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ: ДОСВІД 

РОЗВИНУТИХ КРАЇН ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ
Анотація. Метою статті є вивчення досвіду розвинутих країн щодо створення ґен-
дерно чутливого освітнього середовища в закладах професійної (професійно-техніч-
ної) освіти (П(ПТ)О) та окреслення кроків для запозичення такого досвіду в Україні. 
Передова практика низки країн, зокрема Австралії, США, Фінляндії, Німеччини, Ірландії, 
засвідчила, що в них функціонують державні проєкти з побудови ґендерно чутливого 
освітнього середовища в закладах П(ПТ)О. На онлайн-платформах цих проєктів роз-
міщено набори інструментів, приклади передового досвіду, ґендерно нейтральних на-
вчальних програм, корисні посилання, навчальні матеріали, засоби навчання, методи 
оцінювання, портфоліо професій тощо. В Україні питанням ґендерної рівності в за-
кладах П(ПТ)О також приділяється певна увага, але наразі відсутні дієві державні 
механізми щодо розбудови в таких закладах ґендерно чутливого освітнього середови-
ща. Разом із тим керівництво та співробітники закладів П(ПТ)О усвідомлюють важ-
ливість ґендерної рівності та подолання ґендерних стереотипів у проведенні проф-
орієнтаційної роботи для розвитку таких закладів в Україні. У статті запропоновано 
основні кроки для розбудови ґендерно чутливого освітнього середовища у вітчизня-
них закладах П(ПТ)О. Зроблено висновок, що зазначене є необхідною передумовою фор-
мування освіченої, впевненої в собі, відповідальної й успішної особистості, яка гідно 
реалізує себе на ринку праці. 
Ключові слова: професійна (професійно-технічна) освіта, ґендерно чутливе освітнє 
середовище в закладі професійної (професійно-технічної) освіти, професія, професійна 
орієнтація. 
JEL сlassification: I22, J24, J60, P46.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-3-26-40.

Професійна (професійно-технічна)  
освіта (далі – П(ПТ) О) має вирішаль-
не значення для соціальної адаптації 
людини в суспільстві, адже заохочує 
її до здобуття знань і навичок, необ-
хідних для інтеграції до ринку пра-
ці. Особливої актуальності питання 
соціальної адаптації людини та її ін-
теграції до ринку праці набувають 
в Україні на тлі повномасштабної 

збройної агресії російської федера-
ції, адже набуті людиною навички є 
корисними передусім у подальших 
заходах із відновлення й розбудови 
національної економіки. 

25 серпня 2019 р. під головуван-
ням Президента Франції Еммануеля 
Макрона лідери країн Великої сім-
ки на саміті в місті Біарріц (Франція) 
заснували Партнерство Біарріц, що 
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має на меті консолідацію зусиль між-
народної спільноти та посилення 
відповідальності задля досягнення 
рівності жінок і чоловіків. 11 верес-
ня 2020 р. Україна приєдналася до 
Партнерства Біарріц, узявши на себе 
зобов’язання в п’яти сферах, зокре-
ма щодо забезпечення комплексного 
інтегрування принципів ґендерної 
рівності в освіті [1]. Для того щоб учні 
успішно навчалися, стали впевне-
ними в собі особистостями, відпові-
дальними й активними громадянами, 
потрібно приділяти належну увагу за-
безпеченню ґендерної рівності, рівно-
му позитивному ставленню до дівчат 
і хлопців, а також навчанню з ґендер-
них питань. Ґендерно чутлива осві-
та дає вигоди й жінкам, й чоловікам, 
допомагає їм визначити, які погляди 
з ґендерних питань є справжніми, а 
які – лише стереотипними узагаль-
неннями. Ґендерна обізнаність вима-
гає не лише інтелектуальних зусиль, 
а й чуттєвості та широти поглядів. 
Вона відкриває перед людиною бага-
то можливостей у житті [2, с. 5]. Освіт-
нє середовище в системі П(ПТ) О як 
складової світової освітньої системи 
також повинне бути ґендерно чутли-
вим, без жодних проявів ґендерної 
упередженості й дискримінації. Такі 
фактори, як національне, регіональ-
не або місцеве управління закладами 
П(ПТ) О, вимоги ринку праці, залучен-
ня соціальних партнерів, зменшують 
ґендерний дисбаланс і сприяють роз-
будові в закладах П(ПТ) О ґендерно 
чутливого освітнього середовища. 

Мета статті – проаналізувати до-
свід розвинутих країн щодо створен-
ня ґендерно чутливого освітнього 
середовища в закладах П(ПТ) О та 
окреслити кроки для запозичення 
такого досвіду в Україні. 

Питання, пов’язані з ґендерною 
політикою в закладах освіти, висвіт-
лено в працях О. Васильченко, С. Ви-
хор, Н. Гнатів, Г. Дубової, Т. Марценюк, 
Н. Павлущенко, Н. Самойленко [3–8].

З огляду на наукові джерела та нау-
ково-аналітичні звіти, присвячені пи-
танням побудови ґендерно чутливого 
освітнього середовища в закладах 
освіти, зокрема в П(ПТ) О, у пропоно-
ваній статті вживаються такі терміни: 

Ґендерна рівність – рівний право-
вий статус жінок і чоловіків та рівні 
можливості для його реалізації, що 
дає можливість особам обох статей 
брати рівну участь у всіх сферах жит-
тєдіяльності суспільства [9]. 

Ґендерні ролі – соціальні очікуван-
ня суспільства від жінок і чоловіків 
на базі сформованих ґендерних сте-
реотипів, а також поведінка у формі 
мови, манер, жестів тощо [10, с. 8]. 

Ґендерна чутливість – бачення 
проблем нерівності, дискримінації за 
ґендерною ознакою в усіх різноманіт-
них проявах; тобто здатність сприй-
мати, усвідомлювати та реагувати на 
будь-які прояви сексизму, ґендерної 
дискримінації й сегрегації [10, с. 8].

Ґендерно чутливе освітнє середо-
вище – освітнє середовище, у якому 
актуалізована ґендерна чутливість 
як один із критеріїв ефективності ос-
вітньої діяльності [10, с. 8]. 

Ґендерна рівність у закладі П(ПТ) О – 
рівний розподіл ресурсів, можливо-
стей, підтримки та заохочення, без 
будь-яких проявів дискримінації між 
чоловіками й жінками. Забезпечення 
жінкам (дівчатам) – здобувачкам рів-
ного доступу до будь-якої професії та 
засобів навчання поряд із чоловіка-
ми (хлопцями) [11]. 

Ґендерні стереотипи в закладах 
П(ПТ) О – жорстке й надто спрощене 
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визначення групи людей, усі члени 
якої мають схожі характеристики. На-
приклад, зарахування жінок (дівчат) 
до закладу П(ПТ) О відбувається за 
ґендерною ознакою: жінки (дівчата) 
зараховуються на професії, пов’яза-
ні зі швейною справою («Швачка»), 
модою та дизайном («Перукар», «Ма-
нікюрник»), офісною справою («Облі-
ковець», «Діловод»); водночас чолові-
ки зараховуються на професії, пов’я-
зані з будівництвом («Лицюваль-
ник-плиточник»), промисловістю 
(«Зварювальник», «Електрик») тощо. 
Тут важливо зазначити, що на профе-
сії, на які переважно зараховуються 
жінки, є менш прибутковими, ніж ті, 
на які залучаються чоловіки [11]. 

Освітнє середовище в закладі 
П(ПТ) О може бути ґендерно негатив-
ним (шкідливим), ґендерно сліпим і 
ґендерно чутливим (таблиця). 

За ґендерно негативного (шкід-
ливого) освітнього середовища в за-
кладі П(ПТ) О наявні та заохочуються 
шкідливі ґендерні стереотипи, такі як 

глузування, відмова в допомозі тощо. 
Наприклад, дівчині не рекомендують 
обирати професію, пов’язану з будів-
ництвом, тому що з неї насміхати-
муться через те, що вона намагається 
бути схожою на чоловіка. 

Для ґендерно сліпого освітнього 
середовища закладу П(ПТ) О харак-
терна неспроможність визнати, що 
чоловіки й жінки в певних ситуаці-
ях не можуть виконувати однако-
ві завдання. Наприклад, у закладі 
П(ПТ) О вважають, що вагітна жін-
ка-здобувачка може виконувати ті 
самі роботи, що й чоловік-здобувач.

Ґендерно чутливому освітньому 
середовищу в закладі П(ПТ) О при-
таманне визнання того, що чоловіки 
та жінки мають різний досвід і мож-
ливості доступу до ресурсів через 
традиційні ґендерні ролі. У такому 
закладі П(ПТ) О усунуто всілякі пере-
шкоди, що призводять до нерівності 
в доступі чоловіків та жінок до ресурсів 
і можливостей повноцінно оволодіти 
обраними навичками й компетенціями; 

Т а б л и ц я
Ознаки ґендерно чутливого, ґендерно негативного та ґендерно сліпого 

освітнього середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Ґендерно чутливе середовище Ґендерно негативне  
та ґендерно сліпе середовище

У навчальному приміщенні стільців і столів 
вистачає кожному(-ій) здобувачу(-чці) 

Вибір лише хлопців (чоловіків) для відповідей  
на запитання в групі

На стінах навчальних приміщень розміщено 
ілюстрації та плакати з позитивними образами 
жінок і чоловіків, які не відображають негативних 
стереотипних ґендерних ролей

Привертання уваги та сміху, якщо здобувач(-чка) 
припускається помилки

Форма, розмір, висота й розташування меблів 
зручні для дівчат (жінок) – здобувачок і хлопців 
(чоловіків) – здобувачів

Дівчата (жінки) – здобувачки сидять окремо  
від хлопців (чоловіків) – здобувачів

Інструментів та засобів навчання вистачає  
для всіх

Дівчата (жінки) – здобувачки не беруть участі  
в груповій роботі

У закладі П(ПТ)О розміщено плакати, що 
демонструють повагу до викладачів і викладачок

Звертання з проханням прибрати пил чи бруд 
після заняття до дівчат (жінок) – здобувачок

Складено автором за: Gender Responsive and Inclusive TEVET Training Course. UNESCO, 
2019. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369087.
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керівництво та співробітники закла-
ду усвідомлюють, що чоловіки й жін-
ки в певних ситуаціях не можуть ви-
конувати однакові завдання, напри-
клад вагітні здобувачки не завжди 
спроможні контактувати з певними 
хімічними речовинами. 

Отже, на нашу думку, ґендерно 
чутливе освітнє середовище закладу 
П(ПТ) О – це середовище, у якому всі, 
незалежно від статі й віку, навчають-
ся без труднощів і перешкод. Класні 
кімнати, майстерні, лабораторії, спор-
тивні зали, роздягальні та інші при-
міщення закладу П(ПТ) О може віль-
но відвідувати кожен, без будь-яких 
форм сегрегації. Усі відчувають інте-
лектуальну й академічну підтримку, 
розширюють відчуття приналежно-
сті до колективу, незалежно від іден-
тичності або переваг у навчанні. 

Розбудова ґендерно чутливого 
освітнього середовища в закладах 
П(ПТ) О України є необхідною пе-
редумовою формування освіченої, 

впевненої в собі, відповідальної та 
успішної особистості, яка гідно реалі-
зує себе на ринку праці. 

За результатами досліджень Євро-
пейського центру розвитку професій-
ної освіти й навчання (Cedefop), у ЄС 
майже половина всіх учнів старших 
класів закладів загальної середньої 
освіти обирають П(ПТ) О, при цьому 
частка чоловіків у закладах П(ПТ) О  
є значно вищою, ніж жінок. Лише в 
Ірландії спостерігається один із най-
вищих показників участі жінок у 
П(ПТ) О – понад 60 % загальної чисель-
ності зарахованих. Свідомий вибір, а 
також гнучкість надання освітніх по-
слуг є ключовими факторами участі 
жінок і дівчат у П(ПТ) О Ірландії [12].

В Україні структура контингенту 
здобувачів П(ПТ) О за статтю впро-
довж 2018–2022 рр. практично не 
змінювалася: 62 % чоловіків та 38 % 
жінок (рис. 1). 

Станом на 1 січня 2022 р. найбіль ше 
жінок навчається в закладах П(ПТ) О 

Рис. 1. Динаміка контингенту здобувачів закладів П(ПТ)О за статтю  
протягом 2018–2022 рр. (станом на 1 січня), %

Побудовано автором за даними державної статистичної звітності (форма № 3 (профтех)).
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Дніпропетровської, Львівської, Хар-
ківської, Запорізької й Миколаївської 
областей, а найменше – в Луганській, 
Чернівецькій, Закарпатській та Черні-
гівській областях (рис. 2).

Переважна частина здобувачок 
П(ПТ) О із числа випускниць шкіл 
(69 %, або 63 571 особа) мають базо-
ву середню освіту та оволодівають 
обраними професіями з отриманням  

Рис. 2. Контингент здобувачів закладів П(ПТ)О за статтю  
станом на 1 січня 2022 р., осіб

Побудовано автором за даними державної статистичної звітності (форма № 3 (профтех)).
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повної загальної середньої осві-
ти, менш ніж третина (28 %, або 
25 082 особи) – повну загальну се-
редню освіту (рис. 3). 

Наразі відсутня офіційна інфор-
мація щодо професійних уподобань 
здобувачок вітчизняних П(ПТ) О, 
однак є низка досліджень, присвя-
чених цьому питанню. Так, І. Чорна, 
досліджуючи «чоловічі» та «жіночі» 
професії з точки зору сучасної мо-
лоді, зазначає, що особи чоловічої й 
жіночої статі, як правило, висувають 
до професійної діяльності досить різ-
ні вимоги, вважають її джерелом за-
доволення різних потреб. Протягом 
навчання в 9–11-му класі в юнаків 
істотно зростають вимоги до май-
бутньої професії, тобто береться до 
уваги дедалі більше число чинників. 
У дівчат же вимоги до майбутньої 
професії зростають неістотно. Юнаки 
віддають пріоритет високій зарплаті 
та можливості самостійно прийма-
ти рішення в процесі роботи, серед 
важливих чинників вони називають 

процес і умови праці, її творчий ха-
рактер. Контакт із людьми для них 
менш важливий. Водночас для дівчат 
головними чинниками професійної 
діяльності є: можливість контакту-
вати з людьми, сам процес праці, а 
також висока матеріальна зацікавле-
ність [13, с. 83]. 

У 2021 р. проводилося всеукраїн-
ське опитування, присвячене питан-
ням просування ґендерної рівності в 
закладах П(ПТ) О, у рамках міжнарод-
ного проєкту «EU4Skills: кращі навич-
ки для сучасної України». В опиту-
ванні взяли участь 726 респондентів 
і респонденток, які представляли 
щонайменше 467 закладів П(ПТ) О, 
що становить 67,2 % їх загальної 
кількості в Україні. За результатами 
опитування встановлено, що:

 – керівництво та співробітники за-
кладів П(ПТ) О усвідомлюють важли-
вість ґендерної рівності для розвитку 
останніх; 

 – у закладах П(ПТ) О відсутні ор-
ганізаційні засади й механізми забез-

Рис. 3. Розподіл здобувачок П(ПТ)О за рівнем освіти  
станом на 1 січня 2022 р., осіб, %

Побудовано автором за даними державної статистичної звітності (форма № 3 (профтех)).

З повною загальною
середньою освітою;

25 082; 28 %
З базовою загальною 
середньою освітою, 

з отриманням 
повної загальної 
середньої освіти; 

63 571; 69 %

З базовою загальною
середньою освітою

без отримання повної
загальної середньої освіти;

2 874; 3 % 

З незавершеною базовою
середньою освітою; 

168; 0 %
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печення ґендерної рівності; немає 
також уповноваженої особи з питань 
ґендерної політики; 

 – адміністрація сприяє відвідуван-
ню співробітниками та співробітниця-
ми семінарів, лекцій, інших інформа-
ційних заходів із питань просування 
ґендерної рівності або поширює 
інформацію про такі заходи;

 – майже половина опитаних пред-
ставників і представниць закладів 
П(ПТ) О вважають необхідними захо-
ди, спрямовані на досягнення ґендер-
ної рівності в системі П(ПТ) О;

 – у закладах П(ПТ) О почали заду-
муватися над подоланням стереотипів 
у проведенні профорієнтаційної ро-
боти. Менше ніж половина опитаних 
зазначили, що адміністрація закладів 
заохочує дівчат (у т. ч. школярок) і жі-
нок обирати професії, які традиційно 
вважаються чоловічими. З цією метою 
проводяться роз’яснювальні бесіди, 
круглі столи, майстер-класи та особи-
сте або онлайн-спілкування представ-
ництва закладу зі школярами й шко-
лярками. Під час такого спілкування 
наводяться переваги запропонованих 
професій і конкретні приклади успіш-
них людей. Так, для заохочення хлоп-
ців оволодіти професією «Кравець; 
закрійник» представництво закладу 
П(ПТ) О доносить інформацію, що 
кравцями та закрійниками можуть 
бути не тільки дівчата, а й хлопці, адже 
надалі можна вступити до закладу 
вищої освіти та стати модельєром, 
як, наприклад, відомий український 
модельєр і дизайнер одягу Андре Тан;

 – у деяких закладах П(ПТ) О розроб-
лено відеопрезентації для навчання 
хлопців за професією «Перукар» та 
дівчат за професіями «Електрогазо-
зварник» і «Електромонтер з ремон-
ту електроустаткування», а також 

відеолекторії «Досягнення видатних 
людей» з акцентом на рівності жінок 
та чоловіків. Подібне заохочення 
практикується також серед педагогіч-
ного складу окремих закладів П(ПТ) О.  
Наприклад, майстром виробничого 
навчання з професії «Монтажник 
гіпсокартонних конструкцій; штука-
тур» є жінка, яка першочергово хотіла 
обійняти іншу посаду, але під час спів-
бесіди адміністрація закладу П(ПТ) О 
переконала її стати майстром цієї «не 
жіночої» професії. Наразі майстриня в 
захваті від роботи, а учні залюбки на-
вчаються, завдяки чому цю професію 
обирають і дівчата; 

 – половина опитаних представни-
ків та представниць закладів П(ПТ) О 
наголошують на важливості інфор-
маційно-просвітницької діяльності 
з питань ґендерної рівності в різно-
манітних форматах. Пропонується 
проведення круглих столів, семінарів, 
лекцій, конференцій, тренінгів, курсів 
за вибором, факультативних курсів, 
виховних годин, бесід, вебінарів тощо 
як для здобувачів освіти, так і для 
співробітників.

Отже, в Україні питанням ґен-
дерної рівності в закладах П(ПТ) О 
приділяється певна увага, але нара-
зі відсутні дієві державні механізми 
щодо розбудови в таких закладах 
ґендерно чутливого освітнього се-
редовища. 

Міністерством освіти і науки 
України спільно з Програмою ЄС 
«EU4Skills: кращі навички для сучас-
ної України» розпочато створення 
дорожньої карти просування ґендер-
ної рівності. Вона допоможе підви-
щити рівень обізнаності представ-
ників сфери П(ПТ) О щодо ґендерних 
питань. Створення дорожньої карти 
відбувається в межах проєкту «Під-
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тримка пілотних регіонів щодо про-
сування ґендерної рівності». 

Крім того, триває робота зі ство-
рення модуля П(ПТ) О в програмно- 
апаратному комплексі «Автоматизо-
ваний інформаційний комплекс освіт-
нього менеджменту», який міститиме 
розширений перелік показників для 
розуміння процесів участі жінок і дів-
чат, чоловіків та хлопців у П(ПТ) О. 

З метою впровадження принципів 
ґендерної рівності у вітчизняних за-
кладах П(ПТ) О важливо розглянути 
досвід провідних країн світу. Як свід-
чить міжнародний досвід, у розвину-
тих країнах ґендерно чутливе освітнє 
середовище в закладах П(ПТ) О буду-
ється шляхом створення дієвих меха-
нізмів, націлених на боротьбу з ґен-
дерними стереотипами при профе-
сійному виборі, розроблення ґендер-
но нейтральних навчальних програм 
та застосування ґендерно чутливої 
педагогічної практики. 

Одним із прикладів такої пере-
дової практики є проєкт «Більше 
місця! – Зміна ґендерних норм у фін-
ських закладах П(ПТ) О» («Mer plats! 
(more room) – Changing gender norms 
in Finnish VET schools»), що здійсню-
вався у Фінляндії протягом 2018–
2020 рр. Основне питання проєкту 
полягало в тому, чи можуть дівчата 
або жінки обирати професії, у яких 
домінують чоловіки, а хлопці чи чо-
ловіки, відповідно, обирати професії, 
у яких переважають жінки. Цільо-
вою групою проєкту були педагогіч-
ні працівники закладів П(ПТ) О, для 
яких організували курси підвищен-
ня кваліфікації та підготували необ-
хідні онлайн-матеріали під назвою 
«everyone’s occupations» («професії 
для кожного»). Останні складалися 
з тестів, набору інструментів, при-

кладів передового досвіду, підказок, 
корисних посилань тощо. Під час са-
моперевірки педагогічні працівни-
ки мали змогу з’ясувати, наскільки 
вони просунулися на «шляху ґен-
дерної рівності». Набір інструмен-
тів включав контрольні списки для 
окремих педагогічних працівників, 
ідеї щодо перегляду навчальних про-
грам, вправи для здобувачів, а також 
найкращі методи навчання, навчаль-
ні матеріали, анкети й електронні 
системи, засоби навчання, методи 
оцінювання, елементи ґендерно чут-
ливої мови. Також онлайн-матеріали 
містили поширені запитання та від-
повіді стосовно шляхів досягнення 
ґендерної рівності [14]. 

У США для залучення жінок і ді-
вчат до П(ПТ) О та розширення мож-
ливостей їх працевлаштування за-
проваджено проєкт Step-Up, фінансо-
ваний жіночим венчурним фондом 
(Women Venture). Найпопулярнішими 
програмами здобуття П(ПТ) О в рам-
ках цього проєкту є перекваліфікація 
працівниць домашнього господар-
ства й громадського харчування в 
працівниць великих заводів. Жінки 
та дівчата набувають базових профе-
сійних навичок у сфері промислового 
обслуговування, сантехніки й столяр-
них робіт, а курс попередньої профе-
сійної підготовки знайомить їх з ос-
новним промисловим обладнанням 
та інструментами. Додатковою послу-
гою в рамках цього проєкту є двотиж-
невий курс самоефективності, покли-
каний допомогти жінкам і дівчатам 
почуватися впевнено в соціальному 
та робочому середовищах [15]. 

В Австралії функціонує громад-
ська організація «Жінки в освіті для 
дорослих і професійно-технічній 
освіті» (Women in Adult & Vocational 
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education, WAVE). WAVE організовує 
семінари й тренінги, проводить аналі-
тичні та моніторингові дослідження, 
розробляє рекомендації щодо участі 
жінок у П(ПТ) О, освіті дорослих і пра-
цевлаштуванні. На вебсайті цієї орга-
нізації розміщено аналітичну та прак-
тичну інформацію про участь жінок 
та дівчат у П(ПТ) О, зокрема про пере-
дові австралійські практики, з метою 
заохочення їх здобувати П(ПТ) О й по-
долання ґендерних стереотипів. Так, 
інтегрована комунікаційна платфор-
ма SkillsOne має на меті демонстра-
цію та просування кар’єрних шляхів 
і можливостей для жінок та дівчат 
у нетрадиційних для них професіях. 
SkillsOne включає однойменне теле-
бачення й вебсайт www.skillsone.com.
au. Здобувачі та їхні батьки можуть 
скористатися послугами кар’єрних 
консультантів, інші зацікавлені осо-
би можуть отримати інформацію про 
професії, навички й програми навчан-
ня. Спеціалізовані канали телебачен-
ня SkillsOne («Жінки в торгівлі», «Жін-
ки у фермерському господарстві», 
«Жінки в металургії та машинобуду-
ванні», «Жінки в будівництві», «Жін-
ки в нерухомості» тощо) присвячено 
жінкам і дівчатам у певних професіях. 
Наприклад, канал «Жінки в торгівлі» 
представляє жінок та дівчат у сфері 
готельного сервісу, туризму й послуг 
із індивідуальними профілями жінок і 
дівчат за цими професіями з чіткими 
інструкціями, де здобути певну про-
фесію та як потім працевлаштуватися 
[16]. 

Крім того, в Австралії діє органі-
зація Auto Skills Australia, яка розроб-
ляє та підтримує акредитовані на 
національному рівні кваліфікації з 
підготовки в країні працівників авто-
мобільної промисловості. У цій галузі 

в Австралії працюють автомехані-
ки, автоелектрики, фарбувальники, 
рихтувальники кузовів тощо, однак 
також необхідні інші професії, зокре-
ма продавець автомобілів і автозап-
частин, менеджер з автомобільного 
виробництва, адміністратор такого 
виробництва, комірник та ін. Для за-
лучення жінок і дівчат до вказаної 
галузі Auto Skills Australia запрова-
дила спеціальні вебресурси, орієн-
товані саме на жінок, включаючи 
демонстрацію профілю професій та 
відеофільм про заклади П(ПТ) О, де їх 
можна набути [16]. 

Ще одним прикладом передової 
практики щодо побудови ґендерно 
чутливого освітнього середовища в 
П(ПТ) О є міжнародний проєкт ENI 
CBC Med «Mediterranean Sea Basin 
Programme», у рамках якого реалі-
зується програма залучення жінок і 
дівчат до здобуття П(ПТ) О за дуаль-
ною формою в портовому секторі. 
Проєкт ENI CBC Med об’єднує прибе-
режні території 14 країн Європей-
ського Союзу та країн-партнерів із 
метою сприяння справедливому, рів-
ноправному й сталому розвитку по 
обидва боки зовнішніх кордонів ЄС. 
Діяльність портів, пов’язана з між-
народною торгівлею, навколишнім 
середовищем, цифровізацією, порто-
вою логістикою та транспортними 
мережами, залишається одним із ос-
новних напрямків створення робо-
чих місць у секторі блакитної еконо-
міки. Цей важливий потенціал варто 
ефективно використовувати за до-
помогою дуальної П(ПТ) О зі схемами 
працевлаштування в портах Серед-
земноморського регіону [17].

У рамках проєкту ENI CBC Med 
запроваджено дев’ять програм здо-
буття П(ПТ) О за дуальною формою  
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навчання, що адаптовані до акту-
альних потреб портів. Так, уже цього 
року для італійських жінок і дівчат 
організовано здобуття П(ПТ) О за 
професіями, пов’язаними з адміні-
струванням та міжнародною торгів-
лею в портах. Для здобуття П(ПТ) О 
використовується Simulated Practice 
Enterprises – розроблена в рамках 
проєкту нова цифрова методоло-
гія навчання на основі віртуально 
змодельованих імітаційних підпри-
ємств, тобто відтворених у цифро-
вому середовищі, яке моделює умо-
ви реального часу, щоб урахувати 
справжні практичні ситуації без фак-
тичної необхідності залучати реаль-
ні компанії (знижуючи тим самим 
імовірність дорогих помилок) [18]. 
Здобуття П(ПТ) О за цією методоло-
гією сприятиме кращій професійній 
орієнтації здобувачів та їх подальшо-
му працевлаштуванню, отриманню 
ними досвіду адміністрування міс-
цевої портової громади, допоможе 
їм ознайомитися з особливостями ді-
яльності й професійними профілями 
компаній-роботодавців. 

В Ірландії діють курси П(ПТ) О за 
різними напрямками навчання, се-
ред яких програмування комп’ютер-
них ігор, лабораторні методи аналізу, 
спортивна терапія, медична сестрин-
ська справа, візаж і косметологія 
тощо. Понад 60 % жінок у цій країні 
обирають заочну форму здобуття 
П(ПТ) О. Наразі в Ірландії особли-
вої популярності набувають курси 
П(ПТ) О для дорослих жінок, що про-
понують послуги по догляду за діть-
ми під час навчання [12].

Слід також відзначити передовий 
досвід Німеччини, а саме Ініціативу 
«Girls'Day – Future Prospects for Girls», 
яка реалізується в цій країні з 2001 р. 

У День дівчат школярки можуть от-
римати уявлення про професії, які 
ними зазвичай не розглядаються в 
контексті побудови власної кар’єри. 
Ідеться про технічні й промислові 
підприємства гірничодобувної, бу-
дівельної, аграрної, автомобільної 
галузей. З моменту початку кампанії 
понад 2,1 млн дівчат узяли участь у 
близько 160 тис. пропозицій до Дня 
дівчат. Цього дня вони проходять ста-
жування в лабораторіях, кабінетах, 
майстернях та відчувають, наскільки 
цікавою й захоплюючою може бути 
запропонована професія [19]. Також 
у Німеччині діє проєкт «Girls’Day and 
Boys’Day», у рамках якого дівчата та 
хлопці шкільного віку знайомляться 
з дефіцитними професіями. Таким чи-
ном організатори проєкту прагнуть 
викликати в молоді інтерес до певних 
професій, де бракує спеціалістів [20]. 

Огляд передового досвіду щодо 
побудови в закладах П(ПТ) О ґендер-
но чутливого освітнього середовища 
дає підстави для таких висновків. 
Розвинуті країни світу прагнуть по-
будувати  у своїх системах П(ПТ) О 
ґендерно чутливе освітнє середови-
ще. Серед країн ЄС майже половина 
всіх учнів старших класів закладів 
загальної середньої освіти обира-
ють професійну (професійно-техніч-
ну) освіту, проте частка чоловіків у 
П(ПТ) О є значно вищою, ніж частка 
жінок.

Ґендерно чутливе освітнє середо-
вище в закладах П(ПТ) О будується на 
основі створення дієвих механізмів, 
спрямованих на боротьбу з ґендер-
ними стереотипами при професій-
ному виборі, розроблення ґендерно 
нейтральних навчальних програм та 
застосування ґендерно чутливої пе-
дагогічної практики. 
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У розвинутих кранах світу функ-
ціонують державні проєкти з побу-
дови ґендерно чутливого освітнього 
середовища в закладах П(ПТ) О, на 
онлайн-платформах яких розміщено 
набори інструментів, приклади пере-
дового досвіду, ґендерно нейтраль-
них навчальних програм, підказки, 
корисні посилання, найкращі методи 
навчання, навчальні матеріали, анке-
ти й електронні системи, засоби нав-
чання, методи оцінювання, елементи 
ґендерно чутливої мови, портфоліо 
професій, а також детальну інформа-
цію про заклади П(ПТ) О. 

Система П(ПТ) О України, як і роз-
винутих країн, сприяє досягненню 
ґендерної рівності. Керівництво та 
співробітники закладів П(ПТ) О усві-
домлюють важливість ґендерної рів-
ності для розвитку останніх і докла-
дають зусиль для розбудови ґендер-
но чутливого освітнього середовища. 

На нашу думку, основними кро-
ками на шляху розбудови ґендерно 
чутливого освітнього середовища в 
закладах П(ПТ) О України є:

 – розроблення організаційних 
засад і механізмів забезпечення ґен-
дерної рівності;

 – регулярне підвищення кваліфіка-
ції педагогічного персоналу з питань 
просування ґендерної рівності та по-
до лання стереотипів у профорієнта-
ційній роботі;

 – забезпечення універсальної до-
ступності класних кімнат, майстерень, 
лабораторій, спортивних зал та інших 
приміщень закладу П(ПТ) О для віль-
ного відвідування всіма, без будь-яких 
форм сегрегації;

 – створення рекламної концепції 
закладу П(ПТ) О та винайдення спосо-
бів її донесення до споживачів;

 – розроблення навчальних по-
сібників і матеріалів, які не мають 
ґендерної упередженості щодо мови, 
зображень та змісту.

Головним напрямом подальших 
досліджень є створення методоло-
гічних засад формування інклю-
зивного та ґендерно чутливого ос-
вітнього середовища в закладах 
П(ПТ) О.
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Abstract. The educational environment in the system of vocational education and training 
(VET), as a component of the global education system, should be gender-sensitive without any 
manifestations of gender bias and discrimination. The article identifies that such factors as 
national, regional or local management of VET institutions, labor market requirements, 
involvement of social partners, etc. reduce gender imbalance and contribute to the formation 
of a gender-sensitive educational environment. A review of best practices in education systems 
in Australia, the USA, Finland, Germany and Ireland showed that government projects are 
underway to create a gender-sensitive educational environment in VET institutions. The online 
platforms of these projects contain toolkits, examples of good practices, tips, useful links, 
examples of gender-neutral curricula, best teaching methods, teaching aids, elements of 
gender-sensitive speech, portfolio of professions, etc. In Ukraine, gender equality issues are also 
given some attention in VET institutions. Management and employees are aware of the 
importance of gender equality for the development of VET institutions and work continues to 
overcome stereotypes in career guidance work. However, there is currently no institutional 
framework or mechanisms for gender equality in domestic VET. In addition, there is no 
designated person for gender policy. According to the research results, primary steps for the 
development of a gender-sensitive educational environment in Ukrainian VET institutions are 
proposed, namely: the development of organizational frameworks and mechanisms for 
ensuring gender equality; regular training of teaching staff in the promotion of gender equality 
and the elimination of stereotypes in vocational guidance work; ensuring universal access to 
classrooms, workshops and laboratories, sports halls, locker rooms and other facilities of the 
VET institutions for free access by all without segregation, etc. The main direction of further 
research is the creation of methodological bases for the formation of an inclusive and gender-
sensitive educational environment in VET institutions.
Keywords: vocational education and training, gender-sensitive educational environment in 
vocational training institutions, profession, career guidance.
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ДИНАМІКА ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 
(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація. Стаття присвячена пошуку та аналізу зміни галузевої структури закла-
дів професійної (професійно-технічної) освіти (ЗП(ПТ)О). Наведено аналіз статис-
тичних даних про цю категорію учнів і офіційної інформації державних вебсайтів 
освіти. Застосовано методи огляду сучасних інструментів для використання й пере-
вірки актуальних даних, що є у відкритому доступі та вільно поширюються. Проана-
лізовано сильні й слабкі сторони ЗП(ПТ)О Львівської області. Наведено результати 
кількісного та якісного аналізу в реальному часі за 10 років 72 закладів професійно- 
технічної освіти різних типів, у т. ч. 5 вищих професійних училищ (ВПУ), а також 
67 професійно-технічних училищ (ПТУ), які поступово реорганізовано в 53 ЗП(ПТ)О. 
Вказано на необхідність забезпечення регіону працездатними молодшими спеціаліс-
тами. Описано переваги й недоліки графічних зображень у ЗП(ПТ)О, обґрунтовано 
зміни вибору спеціальностей молоддю для подальшого працевлаштування. Забезпе-
чення підприємств робітниками уможливлює комплектування кадрами підприємств 
за основними видами економічної діяльності Львівщини (промисловість, торгівля, 
сільське господарство, будівництво, IT-сфера). Враховано факт повномасштабного 
вторгнення рф в Україну, що призвело до переміщення як людей, так і підприємниць-
ких структур зі східно-центральної частини на Західну Україну, а це означає створен-
ня додаткових робочих місць. Рекомендовано впровадження практики реорганізації 
та створення навчально-практичних центрів Львівщини із залученням коштів гран-
тів і роботодавців й у інших регіонах України.
Ключові слова: заклади професійної (професійно-технічної) освіти, учні, сучасна осві-
та, науково-практичні центри, ринок праці, Львівська область.
JEL classification: J44, О15.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-3-41-56.
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На Львівщині велика увага приді-
ляється профтехосвіті. Утім, рівень 
наших ЗП(ПТ)О часто не відповідає 
сучасними реаліям, адже є розриви 
між тим, які спеціальності пропону-
ють заклади, й тим, чого потребує 
бізнес. Тож постає завдання зменши-
ти такі розриви та готувати фахівців, 
у яких будуть зацікавлені роботодав-
ці-підприємці. Це дасть змогу змен-
шити відплив кадрів за кордон і пра-
цювати для бізнесу, який відгукнувся 
на пропозицію разом розвивати про-
фесійно-технічну освіту, особливо в 
умовах російсько-української війни.

Війна вплинула на процес навчан-
ня в усіх закладах освіти України, ба-
гато з них пошкоджено або повністю 
зруйновано. В умовах воєнного стану 
навчання організовано дистанційно, 
частково у змішаному чи очному ре-
жимі, залежно від ситуації в кожно-
му регіоні. Зокрема, на Львівщині на 
базі окремих ЗП(ПТ)О організовано 
пункти реєстрації й надання гумані-
тарної допомоги внутрішньо перемі-
щеним особам, для переселенців пе-
редбачено можливість проживання в 
гуртожитках. У свою чергу, викладачі 
та учні долучаються до волонтер-
ської діяльності та в різний спосіб 
надають допомогу й підтримку. 

Серед дослідників проблематики 
професійної освіти в Україні варто 
виокремити К. К. Краснолуцького, 
який досліджує сучасні тенденції та 
перспективи розвитку професійної 
освіти в Україні [1]. Т. М. Пащенко, 
Н. М. Ваніна, С. Г. Кравець, Ю. І. Кра-
вець, Т. В. Пятничук, Н. В. Колісник, 
Т. В. Новацкі та Б. Бараняк вивчають 
її особливості в Україні й зарубіжний 
досвід [2–4]. А. Р. Дуб та Н. Є. Дуб про-
понують першочергово підтримувати 
розвиток підготовки кадрів на базі 

професійно-технічної освіти за на-
прямами, що відповідають смарт-спе-
ціалізації регіону [5]. С. В. Мельник у 
своїх працях детально аналізує стан 
і перспективи розвитку вітчизняної 
системи підготовки кадрів [6]. 

Проблеми якості освіти дослід-
жують Т. Г. Васильців, О. П. Мульска, 
Н. В. Магас, які обґрунтували підходи 
до впровадження нових, більш сучас-
них і ефективних форм співпраці вла-
ди, представників підприємництва 
та професійно-технічної освіти задля 
задоволення спільних інтересів і по-
треб у руслі розвитку системи освіт-
ніх послуг та національної економіки 
[7]. Критичною є думка С. В. Мельни-
ка, що, незважаючи на великі зусил-
ля ключових стейкхолдерів у сфері 
підготовки кадрів та чималі обсяги 
задіяних ними ресурсів, вітчизня-
на модель цієї системи залишається 
неефективною й потребує комплекс-
ної модернізації, передусім стосовно 
досягнення збалансованості обсягів 
і напрямків підготовки кадрів відпо-
відно до потреб національного та ре-
гіональних ринків праці [6]. 

Мета статті – дослідити реоргані-
заційні дії, що охоплювали кількісні 
зміни в мережі ЗП(ПТ)О, зміну спеціа-
лізації освітніх закладів та їх типів, за 
матеріалами Львівської області. 

Заклад професійної (професійно- 
технічної) освіти – це заклад освіти, 
що забезпечує реалізацію потреб гро-
мадян у професійній (професійно-тех-
нічній) освіті, опануванні робітничих 
професій, спеціальностей, кваліфіка-
ції відповідно до їхніх інтересів, здіб-
ностей, стану здоров’я [8, ст. 17]. 

Порівняно з показниками України 
за кількістю ЗП(ПТ)О та здобувачів 
освіти Львівщина посідає друге міс-
це. Освітня інфраструктура облас-
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ті у 2021 р. представлена мережею, 
яка охоплює 872 заклади дошкільної 
освіти (де навчається 77,8 тис. дітей), 
1194 заклади загальної середньої 
освіти (282 219 учнів), 53 заклади 
професійної освіти (21,9 тис. учнів) 
і 43 заклади вищої освіти (120,6 тис. 
студентів). Мережа позашкільної 
освіти налічує понад 79 об’єктів, де 
навчається 72 556 тис. учнів. 

У перші роки після здобуття 
Україною незалежності у Львівській 
області діяло 72 заклади професій-
но-технічної освіти різних типів, 
у т. ч. 5 вищих професійних училищ 
(ВПУ), 67 професійно-технічних учи-
лищ (ПТУ) [9]. Структуру ЗП(ПТ)О 
Львівщини станом на 2021 р. зобра-
жено на рис. 1.

Мережа закладів професійної 
освіти Львівщини не раз реорганізо-
вувалася, що в результаті привело до 
створення 53 ЗП(ПТ)О (рис. 2).

Станом на початок 2000 р. систе-
ма професійної (професійно-техніч-
ної) освіти Львівщини охоплювала 
55 закладів (15 ВПУ, 36 ПТУ, 4 худож-
ніх ПТУ) і 4 філії. Упродовж 20 років 
звичайні ПТУ (36) реорганізовано 
в один ЗП(ПТ)О, натомість створе-
но й розширено мережу професій-
них ліцеїв (з одного ліцею у 2002 р. 
до 25-и у 2015 р. та 21-го у 2021 р.), 
вищих професійних училищ (24 у 
2015 р.), професійних коледжів (один 
у 2015 р.), що показано в таблиці.

Найбільше ЗП(ПТ)О, а саме 21  
заклад станом на 2021 р., тобто 

Міжрегіональні 
центри  

професійно- 
технічної освіти

Професійні 
ліцеї

Художнє  
професійно-

технічне 
училище  

ім. Й. Станька

Вищі 
професійні 

училища

Заклади професійної 
(професійно-

технічної) освіти, 
підпорядковані 
закладам вищої 

освіти

Навчальні 
центри  

при установах 
виконання 
покарань

Професійні 
коледжі

1 21 1 24 2 3 1

 

Вищі  
професійні училища

 

Міжрегіональні вищі  
професійні училища

 

Вищі професійні 
художні училища

20 2 2

Рис. 1. Система ЗП(ПТ)О Львівської області станом на 2021 р., од. 
Побудовано авторами за: [9–11].

Рис. 2. Динаміка кількості ЗП(ПТ)О у Львівській області за 10 років  
порівняно з 2011 р., од., %

Побудовано авторами за: [9; 10].
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Т а б л и ц я
Гуртимізація мережі ЗП(ПТ)О Львівщини протягом 2000–2021 рр.  

за типами закладів, од.

Тип закладів 2000 2005 2010 2015 2020 2021
2021  

до 
2015, 

%
Професійно-технічні училища 36 17 6 – – – –
Професійно-технічні художні училища 4 1 1 1 1 1 100
Професійні ліцеї - 19 30 25 21 21 84
Професійні художні ліцеї – 2 1 – – – –
Вищі професійні училища 15 14 12 20 20 20 100
Міжрегіональні вищі професійні училища – 1 3 2 2 2 100
Вищі професійні художні училища – – 1 2 2 2 100
Міжрегіональні центри професійно-технічної освіти – 1 1 1 1 1 100
Навчальні центри в установах виконання покарань – 4 6 7 3 3 43
Професійні коледжі – – – 1 1 1 100
Заклади професійної освіти, підпорядковані 
закладам вищої освіти – – – 2 2 2 100

Усього 55 59 61 61 53 53 87
Складено авторами за: [9–11].

близько 40 % їх загальної кількості, 
зосереджено у Львові, решта розта-
шовані в районних центрах облас-
ті та селищах міського типу. Щодо 
контингенту здобувачів освіти: 
7 % осіб – з інших областей, 23 % – 
мешканці Львова, 70 % – області.  
У закладах професійної освіти Львів-
щини сільського населення вдвічі 
більше, ніж міського (66 і 34 % від-
повідно).

Відповідно до зміни, відображе-
ної на рис. 2, за період 2011–2021 рр. 

у Львівській області чисельність 
прийнятих здобувачів ЗП(ПТ)О 
оптимізовано (рис. 3).

Як бачимо, у ЗП(ПТ)О області 
станом на 1 січня 2020 р. навчалося 
19 892 особи, а на відповідну дату 
2021 р. – 19 876 осіб, тобто на 16 осіб 
менше.

У 2021 р. Львівщина була лідером 
за набором вступників до ЗП(ПТ)О 
серед інших областей України. Здобу-
вати робітничі спеціальності цьогоріч 
буде майже 8,5 тис. першокурсників. 

Рис. 3. Динаміка загального контингенту здобувачів освіти ЗП(ПТ)О  
Львівської області порівняно з 2011 р., осіб, %

Побудовано авторами за: [9; 10].
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За період 2010–2020 рр. чисель-
ність здобувачів освіти ЗП(ПТ)О 
зменшилася на 40 % (рис. 4). При 
виборі професії дівчата віддають 
перевагу навчанню на кухарів, кон-
дитерів, швей, перукарів, манікюр-
ниць, стилістів. Хлопці ж обирають 
технічні спеціальності, такі як водії, 
будівельники, слюсарі, електрозва-
рювальники, майстри з ремонту ав-
томобілів, ІТ-тестувальники.

За останніх п’ять років частка 
ЗП(ПТ)О сягнула 87 %, тобто змен-
шилася на 8 пунктів унаслідок ре-
організації. Зокрема, відповідно до 
наказу МОН від 31.07.2018 № 828, 
припинено діяльність ДНЗ «Самбір-
ський професійний політехнічний 
ліцей» шляхом приєднання його до 
ДПТНЗ «Самбірський професійний 
ліцей сфери послуг». Згідно з на-
казами МОН від 04.05.2020 № 588 і 
589, припинено діяльність Поморян-
ського професійного ліцею шляхом 
приєд нання його до ДПТНЗ «Черво-
ненське вище професійне училище» 
зі створенням на базі вказаного лі-
цею територіально відокремленого 
спеціалізованого відділення, а також 
припинено діяльність Дрогобиць-
кого професійного політехнічного 

ліцею шляхом приєднання його до 
ВПУ № 19 м. Дрогобича.

У системі професійної (професій-
но-технічної) освіти на основі страте-
гії розвитку Львівської області на пе-
ріод 2021–2027 рр. [11] та відповідно 
до Концепції реалізації державної 
політики у сфері професійної (профе-
сійно-технічної) освіти «Сучасна про-
фесійна (професійно-технічна) осві-
та» на період до 2027 року [12] уже 
створено 33 навчально-практичних 
центри (рис. 5).

Актуальною є співпраця навчально- 
практичних центрів (НПЦ) із конкрет-
ними підприємствами, такими як:

 • НПБЦ компанії «Хенкель-Бау-
технік» (Україна), Міжрегіональний 
НПЦ інноваційних будівельно-рес-
тавраційних і деревообробних тех-
нологій на базі ДНЗ «Львівське вище 
професійне художнє училище»; 

 • НПБЦ від фірм «Knauf», «Robert 
Bosh LTD», «Triora», «Polimin Hub» на 
базі ДНЗ «Львівське ВПУ дизайну та 
будівництва» [13]; 

 • НПБЦ компанії «Хенкель-Баутех-
нік» (Україна) на базі ДПТНЗ «Мико-
лаївський професійний ліцей», НПБЦ 
фірми «Sniezka» на базі ДНЗ «Ставро-
пігійське ВПУ м. Львова» [14].

Рис. 4. Динаміка здобувачів освіти в ЗП(ПТ)О на кінець року  
у Львівській області протягом 2010–2020 рр., осіб

Побудовано авторами за: [9–11].
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У 2020/2021 н. р. роботу розпоча-
ли 9 НПЦ. 20 жовтня 2020 р. на базі 
ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Льво-
ва» відкрито Міжрегіональний НПЦ 
комп’ютерних технологій «Digital 
Learning», де Lviv IT School (LITS) на-
даватиме можливість опановувати 
поглиблені знання у сфері новітніх 
комп’ютерних технологій здобува-
чам освіти, педагогічним працівни-
кам і всім охочим [14].

11 листопада 2020 р. на базі ВПУ 
№ 29 м. Львова відкрито НПЦ за 

напрямком «Автомобільний тран-
спорт». Новостворений НПЦ – це 
інноваційний, практичний простір, 
ідеальне місце для набуття професій-
них навичок для учнів та підвищення 
кваліфікації дорослих; можливість 
для майбутніх молодих спеціалістів 
здобути якісні знання, опанувати 
новітні технології, бути конкуренто-
спроможними на ринку праці й від-
повідати вимогам сучасності.

15 грудня 2020 р. на базі Міжре-
гіонального ВПУ автомобільного 

Рис. 5. Реорганізація ЗП(ПТ)О та створення навчально-практичних центрів  
на Львівщині станом на кінець 2021 р.

Побудовано авторами за: [9–11].
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транспорту та будівництва м. Львова 
відкрито НПЦ з підготовки монтаж-
ників санітарно-технічних систем і 
устаткування «Інсталятор». 29 груд-
ня 2020 р. на базі Львівського ВПУ 
технологій та сервісу відкрито НПЦ 
інноваційних швейних технологій. 
Підготовка й підвищення кваліфі-
кації робітників із професії «кра-
вець-закрійник» проходитимуть в 
оновлених і реконструйованих при-
міщеннях-майстернях, обладнаних 
сучасними швейними машинами 
«Shanggong» та комп’ютерами [15]. 

30 грудня 2020 р. відкрито Центр 
професійної досконалості індустрії 
гостинності Львівського професійно-
го коледжу готельно-туристичного 
та ресторанного сервісу. Це «іннова-
ційний, практично-орієнтований, на-
уково-освітній професійний простір 
з реалізації завдань щодо практич-
ної підготовки та цілісного розвитку 
здобувачів освіти, перепідготовки 
незайнятого населення, підвищен-
ня кваліфікації, навчання впродовж 
життя, незалежного оцінювання 
кваліфікацій та визнання підтвер-
дження результатів неформального 
навчання з використанням прийомів 
діджиталізації освіти, високотехно-
логічного матеріального забезпе-
чення та новітніх технологій» [16, 
с. 214]. Центр об’єднує НПЦ іннова-
ційних ресторанних технологій і НПЦ 
готельного комплексу «Діамант». 
Основними напрямками навчання в 
зазначеному центрі є: ресторанний і 
готельний сервіс, харчові технології, 
індустрія розваг, туризм.

27 січня 2021 р. на базі ВПУ № 19 
м. Дрогобича розпочав роботу НПЦ з 
ремонту колісних транспортних за-
собів та зварювальних робіт. Сучас-
не обладнання цього центру дасть 

змогу здобувачам освіти набувати 
практичні навички й можливість за-
робляти кошти на потреби освітньо-
го закладу.

28 січня 2021 р. на базі Черво-
ноградського професійного гірни-
чо-будівельного ліцею відкрито НПЦ 
«Технології зварювальних робіт», 
що забезпечуватиме підготовку ви-
сококваліфікованих робітників із 
професій «Електрозварник ручного 
зварювання» та «Електрогазозвар-
ник». Створення центру дасть змогу 
застосовувати інноваційні виробничі 
технології в навчально-виробничому 
процесі й підвищувати рівень профе-
сійної підготовки здобувачів освіти, 
а також співпрацювати з ПП «Авто-
центр-Червоноград».

2 лютого 2021 р. на базі ВПУ № 34 
м. Стрия відкрито НПЦ із професій 
«Кухар», «Кондитер». НПЦ передба-
чає чітку орієнтацію на здобувача 
освіти, швидке реагування на потре-
би ринку праці, а також посилення 
зв’язків між професійною освітою 
та роботодавцями. Здобувачі освіти 
зможуть отримати досвід роботи із 
сучасним обладнанням, розвинути 
й закріпити теоретичні знання на 
практиці, матимуть можливість роз-
робляти рецептури на власні стра-
ви та вдосконалювати навички при 
приготуванні страв європейської 
кухні.

На рис. 6–11 відображено динамі-
ку чисельності учнів, які навчалися 
в ЗП(ПТ)О у Львівській області впро-
довж 2010–2020 рр., що вказує на по-
пит молоді в регіоні. 

У межах реформування профе-
сійної (професійно-технічної) освіти 
у Львівській області було створено 
та оптимізовано функціонування 
33 НПЦ, оснащених сучасним облад-
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Рис. 6. Динаміка чисельності здобувачів освіти щодо первинної професійної 
підготовки випускників шкіл на базі повної загальної середньої освіти  

у Львівській області, 2010–2020 рр., осіб
Побудовано авторами за: [9; 11].
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Рис. 7. Динаміка чисельності здобувачів освіти щодо первинної професійної 
підготовки випускників шкіл на базі базової загальної середньої освіти  

з отриманням повної загальної середньої освіти у Львівській області,  
2010–2020 рр., осіб

Побудовано авторами за: [9; 11].
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Рис. 8. Динаміка чисельності здобувачів освіти в ЗП(ПТ)О  
на кінець року у Львівській області (первинна професійна підготовка 

випускників шкіл на базі базової загальної середньої освіти без отримання 
повної загальної середньої освіти), 2010–2020рр., осіб

Побудовано авторами за: [9; 11].
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Рис. 9. Динаміка чисельності здобувачів освіти в ЗП(ПТ)О на кінець року  
у Львівській області (первинна професійна підготовка випускників шкіл на базі 

незавершеної базової середньої освіти), 2010–2020 рр., осіб
Побудовано авторами за: [9; 11].
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Рис. 10. Динаміка чисельності слухачів і здобувачів освіти на кінець року  
у Львівській області, 2010–2020 рр., осіб

Побудовано авторами за: [9; 11].
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Рис. 11. Динаміка чисельності вступників до закладів ЗП(ПТ)О  
у Львівській області, 2010–2020 рр., осіб

Побудовано авторами за: [9; 11].
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нанням і технікою, де навчання про-
водиться з упровадженням сучасних 
виробничих технологій, зокрема бу-
дівельного напряму – 8 центрів, з ме-
тало- й деревообробки – по 5, сфери 
послуг та громадського харчування – 

5, з автомобільного транспорту, лег-
кої промисловості й поліграфії – по 
2 центри.

Щороку набір вступників Львів-
щини охоплює понад 100 робітни-
чих професій і 11 спеціальностей за 
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освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» або «фаховий 
молодший бакалавр». 

Як уже зазначалося, у 2021 р. 
Львівщина була лідером за набором 
вступників до закладів профтехосві-
ти. Однак спостерігаються певні дис-
пропорції. Так, спеціальність кухаря 
обрали 1600 осіб, тобто майже 20 % 
загальної чисельності вступників. 

Завершили професійну підготов-
ку у 2020 р. та стали кваліфіковани-
ми робітниками 7634 випускники. 
5619 осіб (73,6 %) здобули дві й біль-
ше професій, 388 (5 %) – кваліфіка-
цію молодшого спеціаліста. 

Динаміку чисельності випущених 
слухачів і здобувачів освіти у Львів-
ській області у 2010–2020 рр. відо-
бражено на рис. 12.

За професією працевлаштовані 
71,8 % випускників, продовжують нав-
чання в закладах вищої освіти 11,4 %, 
призвані на військову службу 1,4 %, не 
працевлаштовані 15,3 % випускників.

Із загального контингенту в за-
кладах професійної освіти налі-
чувалося здобувачів освіти: на кі-
нець 2010 р. – 1330, 2015 р. – 1017, 
2020 р. – 675 осіб (рис. 13).

Водночас є професії (адміністра-
тори, лаборанти, взуттьовики з ре-
монту, кравці-закрійники, столяри 
по дереву), затребувані на ринку, на 
які вступає вкрай мало дітей. Варто 
визнати, що окремі професії є відвер-
то архаїчними («Оператор електро-
зв’язку», «Оператор поштового зв’яз-
ку»), а процес ліцензування нових 
професій інколи затягується на роки, 
й це також впливає на рівень вступу. 
Про важливість промоції та популя-
ризації професійно-технічної освіти 
ми зауважили ще на етапі підготовки 
Стратегії розвитку освіти області. Що-
року міжнародний форум «Людський 
капітал 2030» розкриває в Україні 
тренди щодо інновацій, технологій, 
упровадження цифровізації [17].

Залученість бізнесу до популяри-
зації профтехосвіти й участь власни-
ків у наглядових радах дадуть змогу 
покращити діяльність ЗП(ПТ)О щодо 
підготовки потрібних кадрів за про-
фесіями. Зацікавленим представ-
никам бізнесу Львівщини варто ак-
тивніше включатися в процес ство-
рення наглядових рад при закладах 
профтехосвіти, щоб упроваджувати 
в цих закладах методи поліпшення 
практичного навчання безпосеред-

Рис. 12. Динаміка чисельності випущених слухачів і здобувачів освіти  
у Львівській області, 2010–2020 рр., осіб

Побудовано авторами за: [9; 11].
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ньо на їхньому обладнанні в примі-
щенні майбутнього роботодавця. 

Є досвід реалізації проєктів освіт-
ньої реформи [18] у різних закладах 
освіти, що допомагають у навчанні 
викладачів, брати на практику самих 
студентів, покращувати матеріаль-
ну базу закладів і якість навчання, 
зокрема за рахунок «забезпечення 
навчальних природничо-математич-
них кабінетів і STEM-лабораторій 
засобами навчання та обладнанням» 
[19]. 

У 2020 р. було подано понад 
20 заяв на проєкти й гранти Львів-
ської області, стосовно шести з яких 
прийнято позитивне рішення. При 
цьому бралися до уваги обсяги ви-
робничої діяльності, 10 найкращих 
професій в обласному порядку, особ-
ливості регіональної економіки, 
квота здобувачів, рівень професій-
ності керівників закладів, співфі-
нансування та соціальні партнери, й 
оціночна комісія враховує ці показ-
ники при розподілі бюджетних місць 
і кош тів. Також є партнери, готові 
співфінансувати створення НПЦ за 
галузевим спрямуванням, – заклади 

з підготовки робітників різних про-
фесій. Активно розвивається агробіз-
нес. Тому народилась ідея створити 
в області один великий центр сіль-
ського господарства. 

Львів вважається IT-столицею 
України. Від облдержадміністрації 
надійшов великий запит на підготов-
ку за спеціальностями для ІТ-класте-
ра та партнерів. Одному закладу було 
запропоновано створити на їх базі 
ВПУ № 29 м. Львова – навчально-тре-
нувальний центр з комп’ютерної тех-
ніки. Перед поданням проєктів про-
ведено дослідження ринку праці. 

Також представлено проєкт в 
один заклад, який готує висококлас-
них спеціалістів у галузі шиття, що 
особливо актуально сьогодні, під час 
російсько-української війни, та важ-
ливо в контексті як розбудови облас-
ті, так і її повоєнного відновлення. 
Підготовка столярів, деревооброб-
ка – ці напрямки теж близькі Львів-
ській області. Крім того, спостеріга-
ється гострий дефіцит електриків, 
слюсарів, сантехніків у регіоні.

Значна за кількістю (53 ЗП(ПТ)О)  
й розгалуженістю в області сфера 

Рис. 13. Динаміка чисельності здобувачів освіти в ЗП(ПТ)О на кінець року 
у Львівській області (професійне навчання та підвищення кваліфікації 

працівників), 2010–2020 рр., осіб
Побудовано авторами за: [9–11].
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освіти дає змогу забезпечити рів-
ний доступ до освітніх послуг усім 
мешканцям. Однак через низьку по-
пулярність цих закладів і освітнього 
процесу коштів державної освітньої 
субвенції (у середньому 12 %) бракує 
для всіх адміністративних одиниць 
області. Ця мережа Львівщини є дру-
гою в Україні та вважається однією 
з найбільших за контингентом уч-
нів, що у воєнний період додатково 
прий няла внутрішньо переміщених 
осіб із інших регіонів країни. 

Одним із найважливіших засобів 
підвищення якості професійної осві-
ти й адаптації випускників ЗП(ПТ)О  
до нових економічних умов є соці-
альне партнерство. У галузі профе-
сійної освіти воно полягає у взаємо-
дії закладів освіти з центральними 
та місцевими органами виконавчої 
влади, об’єднаннями роботодавців, 
профспілок, підприємствами різних 
форм власності й підпорядкуван-
ня, органами служби зайнятості, ін-
шими зацікавленими партнерами, 
яка спрямована на максимальне уз-
годження інтересів усіх учасників 
цього процесу. Результатом такого 

партнерства є, зокрема, створення 
на базі ЗП(ПТ)О 33 НПЦ. Підготовка 
кваліфікованих робітників на базі 
навчальних центрів є найкращим 
прикладом інноваційних підходів до 
використання грантів та реоргані-
зації в професійній освіті, дуальної 
освіти.

Більшість підприємців наголошу-
ють на тому, що вони вже тривалий 
час відчувають брак робітничих кад-
рів, надалі готові активно долучати-
ся до співпраці із ЗП(ПТ)О, ладні взя-
ти зобов’язання, аби стимулювати 
продукування кадрів, які їм будуть 
потрібні. Варто врахувати факт пере-
міщення через війну підприємниць-
ких структур зі східно-центральної 
частини України на Львівщину, що 
створить нові робочі місця. Інвести-
ції в освіту найбільш вигідні, оскіль-
ки приносять чималу додану вар-
тість і дивіденди.

У подальших дослідженнях буде 
враховано зміни у вступній кампанії 
[20] та переміщення учнів як у межах 
України, так і за кордон унаслідок 
впливу фактора російсько-україн-
ської війни на міграційні процеси.
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DYNAMICS OF THE SECTORAL STRUCTURE OF VOCATIONAL 
(VOCATIONAL AND TECHNICAL) EDUCATION INSTITUTIONS  

IN THE LVIV REGION 
Abstract. This paper is devoted to the study of the problem of changing the sectoral structure 
of vocational education and training (hereinafter - VET) institutions in Ukraine. An analysis 
of the statistics of this category of students and official information from the state websites 
of education is presented. The strengths and weaknesses of vocational and technical 
education institutions in the Lviv region were analysed. The article provides a quantitative 
and qualitative analysis of the VET network as of today, namely 72 VET institutions of various 
types, including 5 higher vocational schools; 67 vocational and technical schools, which were 
gradually reorganized into 53 VET institutions. This confirms the need to provide the region 
with capable working junior specialists. Attention is focused on the problem that the level of 
Ukrainian VET institutions often does not correspond to the realities because there are gaps 
between them. With this in mind, education policy faces the challenge of reducing these gaps 
and developing the skills needed by entrepreneurs specialties are offered by institutions and 
those in need of business. Entrepreneurs note that they have long felt a shortage of workers, 
so they are ready to cooperate with the use of production facilities for student internships to 
stimulate the production of the necessary staff. This will reduce the outflow of personnel 
abroad, and work for the business that responded to the offer together to develop vocational 
education. The article also noted that business representatives should be more actively 
involved in the process of establishing Supervisory Boards at VET institutions. This will make 
it possible to introduce in institutions methods of improving practical training in which 
entrepreneurs are interested.  Providing enterprises with workers, namely car repairmen, 
builders, truck drivers, electric welders, cooks, confectioners, waiters, carvers, hairdressers, 
stylists, manicurists, and IT specialists allows forming personnel of enterprises for the main 
types of economic activity of Lviv region (industry, trade, agriculture, construction, IT-sphere). 
In this regard, we recommend the practice of reorganization and creation of educational and 
practical centers in the Lviv region with the involvement of grants and employers for other 
regions of Ukraine.
Keywords: vocational education and training institutions, students, modern education, 
educational and practical centers, labor market, Lviv region.
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ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК НАДАННЯ  
ЯКІСНОЇ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Анотація. Стаття присвячена аналізу впровадження в закладах загальної середньої 
освіти профільного навчання учнів у довоєнний період (2014/2015–2021/2022 н. рр.) та 
окреслено проблеми його розвитку в повоєнний час. Вивчено й проаналізовано динаміку 
та тенденції розбудови мережі таких закладів, зокрема з профільним навчанням, опор-
них закладів, контингенту учнів у них за типом місцевості (міські поселення, сільська 
місцевість). Досліджено забезпеченість учителями, які викладають предмети, та ви-
значено регіони з найбільшою часткою вчителів-пенсіонерів. Проаналізовано чисель-
ність учнів і кількість шкіл за найпопулярнішими профілями навчання, а саме: україн-
ською філологією, іноземною філологією, математичним, історичним, філологічним, 
технологічним, інформаційно-технологічним, універсальним. Досліджено результати 
учасників зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 р. за такими предметами, як 
українська мова, українська мова й література, історія України, математика, англій-
ська мова, фізика, хімія, біологія, географія, та обґрунтовано зв’язок цих результатів із 
профілем навчання учнів. Зроблено висновок, що в повоєнний час бажано переглянути 
профілі навчання в старшій школі й збільшити охоплення учнів профільною освітою за 
технологічним та інформаційно-технологічним профілями. У процесі дослідження роз-
глянуто законодавчі й нормативно-правові акти для організації сучасної профільної 
середньої освіти у вітчизняних закладах загальної середньої освіти, вивчено досвід про-
фільної освіти в одній із країн Євросоюзу, а саме в Польщі.
Ключові слова: профільна освіта, заклади загальної середньої освіти, контингент 
учнів, педагогічні кадри, результати зовнішнього незалежного оцінювання, воєнний стан.
JEL classіfіcatіon: I21.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-3-57-74.

Одним із найважливіших аспектів 
реформування загальної середньої 
освіти (ЗСО) є впровадження про-
фільного навчання в старшій школі, 

що забезпечує диференційоване нав-
чання здобувачів цього рівня освіти 
відповідно до їхніх освітніх потреб, 
нахилів, здібностей, які зумовлені 
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орієнтацією на майбутній професій-
ний вибір.

Законом України «Про освіту» ви-
значено модель старшої школи, яка 
повинна стати трирічною та про-
фільною [1]. Відповідно до цього за-
кону, реформування старшої школи 
має бути заключним етапом транс-
формації ЗСО, й остаточний перехід 
повинен відбутись у 2027 р., коли 
перші учні Нової української школи 
(НУШ) дійдуть до 10-го класу. Проте 
на етапі підготовки й громадського 
обговорення проєкту реформ було 
запропоновано розпочати перебудо-
ву старшої школи у 2024 р., що й було 
закріплено в Законі України «Про 
повну загальну середню освіту» [2].

Закон України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо вдо-
сконалення механізмів формування 
мережі ліцеїв для запровадження 
якісної профільної середньої освіти» 
[3] удосконалює окремі положен-
ня зазначених законів стосовно за-
безпечення доступності повної ЗСО 
і трансформації мережі її закладів, 
регулює правове функціонування лі-
цеїв. Зокрема, виключено норму, що 
обмежувала можливості створення 
ліцеїв міськими радами в містах із 
населенням менш ніж 50 тис. осіб. 
Наразі виконувати функції засновни-
ків ліцеїв можуть представницькі ор-
гани територіальних громад усіх рів-
нів. Окрім того, опорні заклади осві-
ти можуть забезпечувати здобуття 
не лише початкової та базової серед-
ньої, а й профільної середньої освіти.

Згідно зі змінами в норматив-
но-правових актах, органи місцевого 
самоврядування мають до 1 вересня 
2024 р. затвердити плани формуван-
ня ефективної мережі закладів ЗСО 
з урахуванням вимог законодавства 

до ліцеїв, безпечного, інклюзивно-
го й цифрового освітнього простору, 
демографічних показників розвитку 
відповідних територіальних громад 
та їх здатності до профілізації стар-
шої профільної школи й необхідності 
охоплення всіх профілів навчання, 
визначених законодавством, із ме-
тою гарантування та забезпечення 
права кожного учня на вибір відпо-
відного профілю навчання.

Засновники ліцеїв до 1 вересня 
2027 р. повинні забезпечити виконан-
ня затверджених із урахуванням ви-
мог законодавства планів формуван-
ня ефективної мережі закладів ЗСО, 
провести конкурсний відбір керівни-
ків закладів освіти та педагогічних 
працівників, вжити інші заходи, пе-
редбачені планами й законодавством.

Різноманітні аспекти запрова-
дження профільного навчання в 
шкільній освіті України були пред-
метом досліджень багатьох вітчиз-
няних науковців. Наприклад, А. Заго-
родня у своїх наукових працях визна-
чила принципи, на яких ґрунтується 
профільне навчання, а саме: розподіл 
учнів за рівнем освітньої підготовки, 
інтересами, потребами, здібностями 
та нахилами; варіативність й альтер-
нативність освітніх програм, техно-
логій навчання та навчально-мето-
дичного забезпечення; наступність 
і неперервність між допрофільною 
підготовкою, профільним навчан-
ням та професійною підготовкою; 
гнучкість змісту й форм організації 
профільного навчання, у т. ч. дистан-
ційного; забезпечення можливості 
зміни профілю навчання; діагности-
ко-прогностична реалізованість при 
виявленні здібностей учнів для їх 
обґрунтованої орієнтації на профіль 
навчання [4]. Зокрема, у праці [5] 
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А. Загородня дослідила особливо-
сті трансформації змісту навчання 
в старшій школі в контексті його 
профілізації; проаналізувала рів-
ні оволодіння учнями закладів ЗСО 
профільними предметами (стандарт, 
академічний рівень і рівень профіль-
ної підготовки); охарактеризувала 
умови, що ефективно впливають на 
процес упровадження профільного 
навчання в старшій школі.

У свою чергу, П. Сікорський вивчав 
підходи до моделювання навчальних 
технологій, у т. ч. особистісно орієн-
тований, компетентнісний, діяльніс-
ний, аксіологічний, акмеологічний, 
синергетичний, диференційований, 
та обґрунтував їх роль і місце в освіт-
ньому процесі [6].

О. Фасоля розглядає профільне 
навчання з практичної точки зору 
та наголошує на регіональному ха-
рактері особливостей організації 
профільного навчання, яке охоплює 
освітніми послугами територію, що 
включає декілька адміністратив-
но-територіальних одиниць. Науко-
вець розглядає створення освітніх 
округів як один зі способів запрова-
дження профільного навчання [7].

А. Сеїтосманов, О. Фасоля, В. Марх-
лєвські досліджували процес моде-
лювання профільного навчання та 
проаналізували основні складові до-
профільної підготовки як запоруки 
ефективності профільного навчан-
ня в старших класах закладів ЗСО. 
Вони окреслили основні проблеми 
організації профільного навчання 
в старшій школі України та як при-
клад навели досвід профільної осві-
ти в Польщі. Дослідники звертають 
увагу на те, що остання освітня ре-
форма (2015 р.) у цій країні змінила 
систему освіти, ліквідувавши гімна-

зії (школи II ступеня). Тепер 4-річна 
школа III ступеня готує до навчання 
в закладах вищої освіти. Як і раніше, 
у середній школі є класи з матема-
тичним і фізичним профілями; біоло-
гічні й хімічні, гуманітарні та загаль-
ноосвітні. Зі зміною системи освіти 
в Польщі було скориговано також її 
цілі. Важливим елементом форму-
вання профільної школи стала від-
повідність цілей навчання вимогам 
сучасного ринку праці. Старші шко-
ли (ІІІ ступінь) підпорядковуються 
повіту – органу місцевого самовря-
дування другого рівня. Повіт обслу-
говує мешканців 5–7 ґмін (перший 
рівень самоврядування), тобто май-
же 35 000 жителів. У деяких повітах 
повноваження з управління стар-
шими школами делегуються ґмінам, 
що розширює доступ молоді до шкіл 
цього типу. Ґміна, яка вирішила пере-
брати на себе управління старшою 
школою, зазвичай проводить аналіз 
її функціонування [8].

Як показало наше дослідження, 
вітчизняні науковці до переваг про-
фільної освіти відносять: підвищен-
ня якості освіти в старшій школі 
шляхом більш глибокого, якісного й 
ґрунтовного вивчення обраних на-
вчальних предметів; перепрофілю-
вання недоукомплектованих закла-
дів ЗСО та класів; ефективне викори-
стання фінансових ресурсів; ширший 
вибір як профілів, так і способів нав-
чання для учнів та їхніх батьків. Вод-
ночас науковці називають нагальні 
проб леми старшої школи, серед яких 
небажання засновників створювати 
ефективну мережу різнопрофільних 
класів, відсутність кваліфікованих 
педагогічних працівників, недостат-
ня матеріально-технічна база закла-
дів ЗСО.
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Метою статті є аналіз тенденцій 
упровадження профільного навчан-
ня учнів та визначення його впливу 
на якість здобуття повної загальної 
середньої освіти в Україні.

Пропоноване дослідження грун-
тується на інформаційній базі ста-
тистичних даних форм звітності 
№ 76-РВК «Зведений звіт закладів за-
гальної середньої освіти», № 83-РВК  
«Звіт про чисельність і склад педаго-
гічних працівників закладів загаль-
ної середньої освіти», зведеній таб-
лиці № Д-5 «Відомості про профілі 
навчання у закладах загальної серед-
ньої освіти (без спеціальних закладів  
ЗСО)» та відкритих даних Україн сь-
кого центру оцінювання якості освіти.

Згідно зі статистичною звітністю, 
на початок 2021/2022 н. р. мережа 
закладів ЗСО всіх форм власності та 
підпорядкування охоплювала 13 991 
заклад (5545 од. у міських поселен-
нях та 8446 од. у сільській місцево-
сті), де здобували освіту 4 230 358 
учнів (3 034 679 і 1 195 679 осіб) та 
працювали 445 367 педагогічних 
працівників (264 566 та 180 801 осо-
ба). У структурі мережі закладів ЗСО 
налічувалося 12 державних закла-
дів, де навчалося 5393 учні, а також 
25 закладів (4739 учнів), підпорядко-
ваних іншим міністерствам і відом-
ствам, а саме: Міністерству охорони 
здоров’я (6 од., відсутній постійний 
контингент учнів), Державній кри-
мінально-виконавчій службі (2 од., 
49 учнів), Міністерству молоді та 
спорту (2 од., 366 учнів), Міністерству 
оборони (2 од., 1046 учнів), Міністер-
ству культури та інформаційної полі-
тики (8 од., 2694 учні), Міністерству 
внутрішніх справ (1 од., 200 учнів), 
Державній службі з надзвичайних 
ситуацій (1 од., 118 учнів), Міністер-

ству економіки (3 од., 266 учнів).  
Окрім того, функціонувало 406 при-
ватних закладів, у яких освіту здобу-
вав 66 051 учень.

Наведені в табл. 1 дані показують, 
що найчисленнішими в Україні є ліцеї 
з початковою школою та гімназією – 
6657 од. (47,58 %), у яких навчаються 
2 984 759 учнів (70,56 %); гімназії з по-
чатковою школою – 2364 од. (16,9 %), 
де здобувають базову середню освіту 
320 726 учнів (7,58 %), а також ліцеї 
з дошкільним відділенням, початко-
вою школою та гімназією – 1590 од. 
(11,36 %), у яких виховуються й на-
вчаються 385 819 учнів (9,12 %).

У межах процесу децентраліза-
ції влади в Україні й реформування 
освітньої галузі в територіальних 
громадах відбуваються значні змі-
ни в упорядкуванні мережі закладів 
ЗСО, пов’язані зі створенням опорних 
шкіл та їхніх філій, головним завдан-
ням яких є забезпечення рівного 
доступу всіх дітей до якісної освіти, 
особливо в сільській місцевості, ра-
ціонального й ефективного викори-
стання кадрових, фінансових і мате-
ріально-технічних ресурсів.

Опорна школа – це заклад ЗСО, що 
має у своєму складі філії та/або здійс-
нює підвезення здобувачів освіти, пе-
дагогічних працівників (за потреби) 
до цього закладу й у зворотному на-
прямку, а також забезпечений квалі-
фікованими педагогічними кадрами, 
має сучасну матеріально-технічну та 
навчально-методичну базу, безпечне 
освітнє середовище і спроможний за-
безпечувати здобуття на належному 
рівні початкової, базової та/або про-
фільної середньої освіти на рівні дер-
жавних стандартів [3].

Опорні заклади освіти та їхні філії 
створюють єдиний освітній простір 
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та здатні забезпечувати на належному 
рівні здобуття профільної освіти, зо-
крема шляхом проведення профорієн-
таційної роботи серед здобувачів осві-
ти; забезпечують реалізацію їхньої 
індивідуальної освітньої траєкторії, 
упроваджують курси на вибір, фа-
культативи, гуртки. Станом на 1 січ-
ня 2022 р. в Україні функціонувало 
1239 опорних шкіл і 1795 їхніх філій, 
де навчалося 582 206 учнів (рис. 1).

Найбільше опорних закладів ма-
ють Полтавська (91), Київська (83), 
Кіровоградська (83), Житомирська 
(81) і Вінницька (79) області. Слід 
зауважити, що в Кіровоградській і Ві-
нницькій областях також найбільше 
філій опорних закладів – 167 та 129 
відповідно. Чимало філій опорних за-
кладів фіксується у Львівській (116), 
Одеській (113), Івано-Франківській 
(109), Дніпропетровській (105) і 

Київ ській (100) областях. Найбільше 
учнів навчається в опорних закла-
дах ЗСО та їхніх філіях у Київській 
(43 056), Вінницькій (39 386), Пол-
тавській (37 395), Кіровоградській 
(37 007) і Житомирській (32 434) об-
ластях; найменше – у Хмельницькій 
(12 958), Миколаївській (11 614), Лу-
ганській (8 214) областях.

Науковці стверджують, що органі-
зація ефективної старшої профільної 
школи є одним із викликів, який за 
декілька років ще гостріше поста-
ватиме перед українським суспіль-
ством загалом і освітньою спільно-
тою зокрема [8].

Заклади освіти можуть мати 
освітні програми профільної серед-
ньої освіти за академічним та/або 
професійним спрямуванням. Освітні 
програми за академічним спряму-
ванням поєднують зміст освіти, що 

Т а б л и ц я  1
Мережа закладів загальної середньої освіти та чисельність учнів  

у них на початок 2021/2022 н. р. 

Тип закладу
Кількість 
закладів, 

од.

Частка в 
загальній 
кількості 

закладів, %

Чисель-
ність 

учнів, осіб

Частка в 
загальній 

чисельності 
учнів, %

Початкова школа з дошкільним відділенням 321 2,290 20 333 0,4800
Початкова школа 588 4,200 45 494 1,0800
Гімназія з дошкільним відділенням  
і початковою школою 1009 7,210 94 074 2,2200
Гімназія з початковою школою 2364 16,900 320 726 7,5800
Ліцей із дошкільним відділенням,  
початковою школою та гімназією 1590 11,360 385 819 9,1200
Ліцей із початковою школою та гімназією 6657 47,580 2 984 759 70,5600
Ліцей із дошкільним відділенням і гімназією 13 0,090 5323 0,1300
Ліцей із гімназією 353 2,520 132 505 3,1300
Гімназія 231 1,650 27 664 0,6500
Ліцей 548 3,920 171 697 4,0600
Спеціальний заклад ЗСО 310 2,216 41 955 0,9920
Школа соціальної реабілітації 1 0,007 9 0,0002
Санаторна школа 6 0,043 – –
Разом 13 991 100,000 4 230 358 100,0000

Складено авторами за: [9]. 
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визначається стандартом профільної 
середньої освіти, й поглиблене ви-
вчення окремих предметів із ураху-
ванням здібностей і освітніх потреб 
здобувачів освіти з орієнтацією на 
продовження навчання на вищих рів-
нях освіти. Освітні програми за про-
фесійним спрямуванням орієнтовані 
на ринок праці та створені на основі 
поєднання змісту освіти, визначено-
го стандартом профільної середньої 
освіти, й професійно орієнтованого 
підходу до навчання з урахуванням 
здібностей і потреб учнів.

Профільна освіта не є абсолютно 
новим явищем для української ос-
вітньої системи. Для підтверджен-
ня цієї тези проаналізуємо динамі-
ку чисельності учнів із профільним 
навчанням упродовж 2014/2015–
2021/2022 н. рр. (рис. 2).

Чисельність учнів, які здобували 
профільну освіту, у 2021/2022 н. р. 
становила 405 934 особи, або 88,02 % 
загальної чисельності учнів у стар-
шій школі (461 167 осіб), зокрема в 
міських поселеннях – 308 479 осіб, 
або 90,64 % (340 347 осіб), у сільській 

Рис. 1. Кількість опорних закладів ЗСО, їхніх філій  
та чисельність учнів у них станом на 1 січня 2022 р., од., осіб

Побудовано авторами за інформацією, розміщеною на вебсайті Міністерства освіти 
і науки України (URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/
oporni%20shkoli/2022/31.01/Monitor.oporn.shkil.na.01.01.22.pdf).
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місцевості – 97 455 осіб, або 80,66 % 
(120 820 осіб). Таким чином, упро-
довж 2014/2015–2021/2022 н. рр. 
чисельність учнів із профільним на-
вчанням збільшилася на 119 638 осіб 
(41,79 %), у т. ч. у міських поселеннях 
на 95 190 осіб (44,63 %), у сільській 
місцевості – на 24 448 осіб (33,49 %). 
Водночас у 2021/2022 н. р., порівня-
но з попереднім навчальним роком, 
чисельність таких учнів зменшила-
ся на 29 705 осіб (7,3 %), зокрема в 
міських поселеннях – на 25 768 осіб 
(7,7 %), у сільській місцевості – на 
3937 осіб (3,9 %). Це пов’язано зі 
зростанням чисельності випускни-
ків 9-х класів, які вирішили продов-
жити навчання для здобуття повної 
загальної середньої освіти не в 10-х 
класах шкіл, а на перших курсах за-
кладів фахової передвищої освіти (на 
74 639 осіб, або 20,54 %) і закладів 
професійної (професійно-технічної) 

освіти (на 57 110 осіб, або 15,72 %).  
У 2021 р. випуск учнів 9-х класів ста-
новив 363 393 особи, з них продов-
жили навчання в 10-х класах зак-
ладів ЗСО денної форми навчання 
226 104 особи (62,22 %), вечірньої й 
заочної форм навчання – 3191 особа 
(0,88 %), прийняли рішення не здо-
бувати освіту на наступних рівнях 
2349 осіб (0,64 %) [10].

У регіональному розрізі найбіль-
ша чисельність учнів, охоплених 
профільним навчанням, спостеріга-
лася в м. Києві (35 411 осіб), Дніпро-
петровській (32 955 осіб) і Харків-
ській (30 353 особи) областях; най-
менша – в Луганській (5418 осіб), 
Тернопільській (8437 осіб), Кірово-
градській (9835 осіб) та Сумській 
(9865 осіб) областях (рис. 3).

На початок 2021/2022 н. р. у зак-
ладах ЗСО налічувалося 27 профілів 
навчання. Статистичні дані, наведені 

Рис. 2. Динаміка чисельності учнів із профільним навчанням 
за період 2014/2015–2021/2022 н. рр., осіб

Побудовано авторами за статистичними даними зведеної таблиці № Д-5 «Відомості 
про профілі навчання у закладах загальної середньої освіти (без спеціальних ЗЗСО)» 
за період 2014/2015–2021/2022 н. рр. (URL: https://iea.gov.ua/naukovo-analitichna-
diyalnist/analitika/informatsijni-byuleteni/).
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в табл. 2, свідчать, що найпопулярні-
шими є такі профілі навчання: укра-
їнська філологія (123 799 осіб, або 
30,5 %), іноземна філологія (57 242 
особи, або 14,1 %), математичний 
(46 147 осіб, або 11,37 %). Дещо ниж-
чими є показники чисельності учнів, 
які обрали історичний (38 218 осіб, 
або 9,41 %) та філологічний (23 397 

осіб, або 5,76 %) профілі, й зовсім не-
значні показники мають технологіч-
ний (17 365 осіб, або 4,28 %), інфор-
маційно-технологічний (15 768 осіб, 
або 3,88 %) і універсальний (13 343 
особи, або 3,29 %) профілі.

Далі для кожного регіону роз-
рахуємо частку учнів, охоплених 
певним профілем навчання, та на-

Рис. 3. Чисельність учнів із профільним навчанням у розрізі регіонів 
на початок 2021/2022 н. р., осіб

Побудовано авторами за: [10]. 
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Т а б л и ц я  2
Розподіл чисельності учнів за профілями навчання 

на початок 2021/2022 н. р., осіб
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Вінницька обл. 3947 1144 782 902 359 181 1241 943 1585 11 084
Волинська обл. 5299 1421 1661 1310 1045 330 235 872 2917 15 090
Дніпропетровська обл. 9997 3186 4365 3180 1134 2306 851 1344 6592 32 955
Донецька обл. 5063 1591 2622 1457 1034 1580 799 1277 3167 18 590
Житомирська обл. 4423 2102 1375 1100 515 293 395 1024 1389 12 616
Закарпатська обл. 3839 1267 1153 2077 1426 256 1665 1098 3014 15 795
Запорізька обл. 4046 2866 1586 1674 735 837 251 1274 2659 15 928
Івано-Франківська обл. 5329 1611 629 1362 1897 256 825 1575 1667 15 151
Київська обл. 5725 3421 3097 2752 475 858 26 1056 4664 22 074
Кіровоградська обл. 3415 1113 1373 1293 347 341 73 189 1691 9835
Луганська обл. 1630 455 688 634 74 149 227 243 1318 5418
Львівська обл. 4127 4578 2135 662 684 632 1536 724 2626 17 704
Миколаївська обл. 3823 1285 738 1259 212 697 204 889 1874 10 981
Одеська обл. 10 064 3808 3092 2557 914 1129 279 1950 3813 27 606
Полтавська обл. 4325 1731 2140 1356 853 511 350 690 2347 14 303
Рівненська обл. 8244 1655 2571 2727 794 590 0 0 2748 19 329
Сумська обл. 2790 1196 1411 870 890 133 291 381 1903 9865
Тернопільська обл. 2477 1076 235 1237 587 323 636 506 1360 8437
Харківська обл. 9875 4183 4040 2564 335 959 525 1945 5927 30 353
Херсонська обл. 3498 1259 1122 951 564 263 215 535 2153 10 560
Хмельницька обл. 4137 1815 1498 1715 249 518 482 559 2440 13 413
Черкаська обл. 3881 1551 1257 704 350 539 440 590 1859 11 171
Чернівецька обл. 4115 1065 212 1244 902 348 159 1105 2142 11 292
Чернігівська обл. 3915 1323 1568 916 626 159 417 638 1411 10 973
м. Київ 5815 10 540 4797 1715 364 1580 1221 1990 7389 35 411
Україна 123 799 57 242 46 147 38 218 17 365 15 768 13 343 23 397 70 655 40 5934

Складено авторами за: [10].

ведемо п’ятірку регіонів-лідерів. 
Найбільша частка учнів, для яких 
обраним профілем навчання була 
українська філологія, спостерігала-
ся в Рівненській (42,65 %), Одеській 
(36,46 %), Чернівецькій (36,44 %), 
Чернігівській (35,68 %), Вінниць-
кій (35,61 %) областях; іноземна 
філологія – в м. Киє ві (29,76 %), 
Львівській (25,86 %), Запорізькій 
(17,99 %), Житомирській (6,66 %), 

Київській (15,5 %) областях. Ма-
тематичний профіль навчання пе-
реважав серед учнів Полтавської 
(14,96 %), Сумської (14,3 %), Чер-
нігівської (14,29 %), Донецької 
(14,1 %), Київської (14,03 %) облас-
тей; історичний – Тернопільської 
(14,66 %), Рівненської (14,11 %), 
Закарпатської (13,15 %), Кірово-
градської (13,15 %), Хмельницької 
(12,47 %) областей; технологічний – 



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 3 (19)

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

66

Івано-Франківської (12,52 %), Закар-
патської (9,03 %), Сумської (9,02 %), 
Чернівецької (7,99 %), Тернопіль-
ської (6,96 %) областей; інформа-
ційно-технологічний – Донецької 
(8,5 %), Дніпропетровської (7 %), 
Миколаївської (6,35 %), Запорізької 
(5,25 %), Черкаської (4,82 %) облас-
тей; філологічний – Івано-Франків-
ської (10,4 %), Чернівецької (9,79 %), 
Вінницької (8,51 %), Житомирської 
(8,12 %), Миколаївської (8,1 %) об-
ластей; універсальний – Вінницької 
(11,2 %), Закарпатської (10,54 %), 
Львівської (8,68 %), Тернопіль-
ської (7,54 %), Івано-Франківської 
(5,45 %) областей. 

У міських поселеннях найбільше 
профільних шкіл з української філо-
логії (1835), математичного профілю 
(1062) та іноземної філології (941); у 
сільській місцевості – з української 

філології (1874), історичного (627), 
технологічного (371) і філологічного 
(349) профілів (рис. 4).

За регіональним поділом найбіль-
ша кількість профільних шкіл з укра-
їнською філологією спостерігалася 
в Харківській (283), Одеській (269), 
Дніпропетровській (259), Київській 
(185) областях; з іноземною філо-
логією – в м. Києві (152), Київській 
(72), Львівській (70), Одеській (68) 
областях; математичного профілю – 
в Дніпропетровській (116), Харків-
ській (105), Одеській (92) областях, 
м. Києві (91); історичного профілю – 
в Одеській (102), Дніпропетровській 
(100), Київській (92), Рівненській 
(91), Харківській (92) областях; тех-
нологічного профілю – в Івано-Фран-
ківській (65), Чернігівській (40), За-
карпатській (38), Дніпропетровській 
(35), Херсонській (33) областях; ін-

Рис. 4. Розподіл чисельності учнів і закладів ЗСО за найпоширенішими 
профілями навчання на початок 2021/2022 н. р., осіб, од.

Побудовано авторами за: [10].
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Рис. 5. Динаміка чисельності вчителів, які викладають предмети,  
протягом 2014/2015–2021/2022 н. рр., осіб

Побудовано авторами на підставі статистичних даних за формою № 83-РВК «Звіт про 
чисельність і склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» 
за період 2014/2015–2021/2022 н. рр. (URL: https://iea.gov.ua/naukovo-analitichna-
diyalnist/analitika/informatsijni-byuleteni/).
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формаційно-технологічного профі-
лю – в Дніпропетровській (57), Доне-
цькій (47), Одеській (34), Київській 
(32), Запорізькій (31) областях; філо-
логічного профілю – в Одеській (64), 
Харківській (47), Запорізькій (46), 
Донецькій (46) областях [10].

Одним із основних показників 
ЗСО, що впливає на якість освіти та 
впровадження профільного навчан-
ня, є забезпеченість закладів ЗСО 
вчителями, які викладають навчаль-
ні предмети (рис. 5). Як бачимо, спо-
стерігається тенденція зменшення 
чисельності вчителів, які виклада-
ють навчальні предмети: станом на 
2021/2022 н. р. вона скоротилася 
загалом по Україні на 26 862 особи 
(9,21 %) та в сільській місцевості на 
30 118 осіб (21,66 %) порівняно з 
2014/2015 н. р. При цьому в міських 
поселеннях чисельність учителів 
зросла на 3256 осіб (2,14 %).

Упродовж досліджуваного періо-
ду зменшилася чисельність учителів 
математики – на 4056 осіб (12,56 %), 
української мови та літератури – на 

3278 осіб (7,68 %), історії – на 3211 осіб 
(13,95 %), фізики – на 1583 особи 
(11,86 %), хімії – на 1327 осіб (13,01 %);  
водночас чисельність учителів 
англійської мови збільшилася на 
1875 осіб (5,57 %). У міських поселен-
нях стало більше вчителів української 
мови та літератури (на 1200 осіб, або 
5,54 %) і вчителів фізики (на 87 осіб, 
або 1,41 %) та скоротилася чисель-
ність учителів історії (на 248 осіб, або 
2,31 %), математики (на 83 особи, або 
0,51 %), хімії (на 45 осіб, або 0,89 %).  
У сільській місцевості спостерігаєть-
ся зменшення чисельності учителів, 
які викладають: українську мову та 
літературу – на 4478 осіб (21,30 %),  
математику – на 3973 особи (24,86 %), 
історію – на 2963 особи (24,14 %), фі-
зику – на 1670 осіб (23,34 %), хімію – 
на 1282 особи (24,81 %), англійську 
мову – на 681 особу (5,98 %) [11–13].

Проблемою для подальшого роз-
витку профільного навчання в за-
кладах ЗСО може бути велика чи-
сельність учителів-пенсіонерів, які 
викладають предмети. Загалом у 
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2021/2022 н. р. у системі загальної 
середньої освіти працював 45 651 
пенсіонер, що становить 17,25 % 
загальної чисельності вчителів, які 
викладають навчальні предмети,  
зокрема в міських закладах освіти – 
27 985 осіб (17,97 %), у сільських –  
17 666 осіб (16,22 %) [14].

Проведений аналіз засвідчив, 
що найбільше вчителів пенсійного 
віку викладають математику – 7321 
особа (25,93 %), фізику – 2838 осіб 
(24,13 %), хімію – 2026 осіб (22,83 %), 
історію – 3319 осіб (16,76 %), україн-
ську мову та літературу – 6364 особи 
(16,14 %); найменше – англійську 
мову – 3087 осіб (8,68 %) й основи ін-
форматики – 676 осіб (4,89 %).

За регіональним поділом най-
вищу частку учителів-пенсіонерів 
зафіксовано в Київській (22,59 %), 
Одеській (20,73 %), Дніпропетров-
ській (20,7 %) і Львівській (18,85 %) 
областях, найнижчу – в Сумській 
(12,74 %), Хмельницькій (13,18 %), 
Закарпатській (13,94 %) областях.

До показників, за якими можна 
оцінити якість здобутої освіти, на 
нашу думку, можна віднести резуль-
тати зовнішнього незалежного оці-
нювання (ЗНО) навчальних досяг-
нень учнів. Для проходження ЗНО 
під час основної сесії у 2021 р. було 
зареєстровано 389 323 учасники, у 
т. ч. 338 314 випускників закладів 
ЗСО поточного навчального року, 
тобто 86,9 % загальної чисельності 
учасників. Учасники ЗНО мали пра-
во пройти тести не більш як із п’я-
ти навчальних предметів. П’ять на-
вчальних предметів вибрали 49 816 
осіб (12,8 %), чотири – 304 413 осіб 
(78,2 %), три – 14 237 осіб (3,6 %), 
два – 11 895 осіб (3,1 %), один – 8962 
особи (2,3 %).

На підставі виконаного нами до-
слідження результатів ЗНО учнів у 
2021 р. визначено предмети з най-
вищим середнім балом загалом по 
Україні: англійська мова (150,7), 
українська мова (149,5), українська 
мова та література (148,8), хімія 
(146,8). Найнижчі показники були в 
учнів, які проходили тестування з іс-
торії України (140,2) й фізики (141,6).

Взаємозв’язок результатів ЗНО за 
навчальними предметами та профі-
лем навчання учасників тестування 
візуалізовано в табл. 3. Затемнени-
ми комірками в таблиці за кожним 
предметом виділено бали, що пере-
вищують середній бал по Україні. 
Найкращі результати тестування з 
усіх предметів показали випускники 
закладів ЗСО фізико-математичного, 
математичного, хіміко-технологіч-
ного, агрохімічного, економічного 
профілів та іноземної філології. Вар-
то відзначити здобутки випускників 
закладів ЗСО фізичного й біолого-хі-
мічного профілів навчання: бали, які 
перевищують середнє значення, спо-
стерігалися за вісьмома предметами 
з дев’яти досліджуваних. У першому 
випадку не вдалося отримати резуль-
тати, вищі від середнього значення, з 
історії України, у другому – з фізики. 
Випускники закладів ЗСО екологіч-
ного, технологічного, спортивного, 
військо-спортивного, універсально-
го профілів і української філології з 
кожного предмета мають нижчі бали 
порівняно із середнім по Україні.

Таким чином, у проведеному до-
слідженні проаналізовано довоєнні 
освітні статистичні показники, які 
впливають на здобуття якісної осві-
ти в закладах ЗСО, а саме: мережу 
таких закладів, у т. ч. із профільним 
навчанням, кількість опорних закла-
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дів, контингент учнів за профілями 
навчання, забезпеченість учителями, 
які викладають профільні предмети, 
та розглянуто взаємозв’язок резуль-
татів ЗНО з профілем навчання учнів.

На початок останнього довоєн-
ного навчального року (2021/2022) 
в Україні налічувався 13 991 заклад 
ЗСО всіх форм власності й підпоряд-

кування. У зв’язку з військовою агре-
сією рф в Україні ситуація в освітній 
сфері постійно змінюється.

7 липня 2022 р. Міністерство осві-
ти і науки України оприлюднило 
підсумковий звіт щодо оцінювання 
потреб України у сфері освіти [15].  
У звіті висвітлено спричинені вій-
ною проблеми та зміни в системі 

Т а б л и ц я  3
Середній бал ЗНО випускників закладів ЗСО за профілями навчання  

та предметами у 2021 р. 
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Фізико-математичний 168,0 163,6 151,4 171,7 163,5 167,7 165,1 165,6 163,7
Математичний 157,6 155,3 144,5 155,5 154,0 150,3 154,6 152,1 153,7
Фізичний 153,2 150,3 139,4 155,6 153,4 154,1 168,1 148,8 147,2
Екологічний 138,4 137,8 132,2 129,8 136,2 130,1 142,4 144,4 136,3
Біолого-хімічний 155,1 150,4 140,3 146,6 150,9 138,3 161,9 161,2 145,9
Біолого-фізичний 144,8 146,2 136,8 137,4 142,4 141,3 137,4 147,2 145,6
Географічний 143,0 142,6 135,8 135,6 141,2 129,0 139,8 142,0 148,4
Біотехнологічний 141,8 142,1 135,0 136,2 144,8 130,8 135,4 144,2 142,8
Хіміко-технологічний  
та агрохімічний 155,0 155,1 142,0 144,3 152,7 146,0 168,2 151,3 149,5

Фізико-хімічний 148,2 147,3 146,6 139,0 141,3 138,3 154,2 154,6 144,6
Історичний 143,8 144,2 140,5 134,8 143,6 130,9 138,7 140,4 141,5
Правовий 145,3 145,1 140,4 135,2 144,0 132,4 139,4 140,8 142,9
Філософський 148,6 143,8 138,4 147,5 141,7 177,0  – 160,0 135,0
Економічний 153,2 151,8 143,0 148,2 153,2 143,0 151,5 148,4 152,9
Українська філологія 146,4 146,8 137,6 135,8 143,2 133,2 139,1 141,3 142,6
Іноземна філологія 159,8 159,5 150,7 147,5 161,3 144,3 150,5 156,7 153,0
Технологічний 136,8 137,8 132,8 131,0 137,0 127,3 133,6 135,1 136,2
Інформаційно-технологічний 149,1 146,7 137,9 145,8 149,6 146,0 143,0 142,5 146,2
Художньо-естетичний 148,6 149,6 144,5 137,6 148,5 132,7 141,8 143,3 140,3
Спортивний 132,7 131,7 126,7 127,2 132,9 126,5 132,1 133,9 133,1
Військово-спортивний 135,4 135,5 133,0 130,6 132,8 124,6 135,9 133,2 134,5
Універсальний 145,5 145,8 138,8 137,2 146,9 133,5 140,2 141,3 141,9
Біологічний 141,3 140,9 133,0 134,2 140,3 133,8 139,7 145,2 140,9
Інший (багатопрофільність) 150,9 150,3 142,5 143,3 152,1 140,5 152,4 146,7 147,0
Україна 149,5 148,8 140,2 142,5 150,7 141,6 146,8 144,5 145,4

Складено авторами на підставі відкритих даних Українського центру оцінювання 
якості освіти (URL: https://zno.testportal.com.ua/opendata).
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освіти України, оцінено теперішні 
тенденції порівняно з базовими по-
казниками довоєнного періоду. Ста-
ном на 24 червня 2022 р. повністю 
зруйновано 123 і пошкоджено 873 
заклади ЗСО. За оперативними да-
ними департаментів освіти й науки 
обласних військових адміністрацій, 
загалом із території регіонів евакую-
валося 42 934 педагоги закладів ЗСО. 
Найбільше переміщення вчителів 
спостерігалося з Харківської – 10 673 
особи (24,9 % загальної чисельності 
евакуйованих учителів), Запорізь-
кої – 4342 особи (10,1 %), Київської – 
3918 осіб (9,1 %) областей та з м. Ки-
єва – 3079 осіб (7,2 %).

Загалом по Україні налічується 
120 125 учнів із числа внутрішньо 
переміщених осіб, із них найбіль-
ше учнів перебуває у Вінницькій – 
10 692 особи (8,9 % загальної чи-
сельності внутрішньо переміщених 
учнів), Київській – 9948 осіб (8,3 %), 
Львівській – 9058 осіб (7,5 %), Іва-
но-Франківській – 8905 осіб (7,4 %), 
Хмельницькій – 8469 осіб (7,1 %) і 
Житомирській – 8377 осіб (7 %) об-
ластях.

Отже, в умовах збройної агресії 
рф серйозними викликами органі-
зації функціонування старшої шко-
ли є: наявність значної кількості 
пошкоджених та зруйнованих за-
кладів ЗСО, втрата матеріально-тех-
нічних засобів, зростання чисель-
ності внутрішньо переміщених осіб 
із числа контингенту здобувачів 
освіти й учителів. Для якісної орга-
нізації профільної освіти на початок 
2022/2023 н р. необхідно зосередити 
увагу на організації статистичного 

обліку складових освітнього процесу. 
А саме потрібно зібрати, опрацювати 
та про аналізувати інформацію щодо 
наявної мережі закладів ЗСО, придат-
ної для очного навчання; континген-
ту учнів і педагогічних працівників; 
їх розподілу за регіонами. У повоєн-
ний час бажано переглянути профілі 
навчання в старшій школі й збільши-
ти охоплення учнів профільною осві-
тою за технологічним та інформа-
ційно-технологічним профілями.

Основними проблемами подаль-
шого реформування профільної 
школи будуть такі: ймовірність пе-
репрофілювання окремих шкіл з ог-
ляду на забезпечення педагогічними 
кадрами; підвищення кваліфікації 
вчителів; урахування запитів і нахи-
лів учнів щодо профільного навчан-
ня; регіональні потреби ринку праці; 
наявність внутрішньо переміщених 
осіб із числа контингенту вчителів, 
які викладають предмети, та учнів; 
відповідність матеріально-техніч-
ної бази закладів ЗСО вимогам для 
організації профільного навчання 
тощо. А першими кроками у сфері 
освітньої статистики мають бути 
збір і ґрунтовний аналіз даних про 
наявну вцілілу освітню мережу кож-
ного регіону, витрати на її віднов-
лення й утримання. Для розв’язан-
ня низки окреслених проблем МОН 
уже надано інформаційні матеріали 
про особливості організації нового 
2022/2023 н. р. та рекомендації щодо 
першочергових кроків із підготовки 
до нього [16]. Ці чинники стануть 
основою формування нової мережі 
закладів ЗСО, у т. ч. із профільним на-
вчанням.
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PROFILE EDUCATION AS A DRIVER OF HIGH-QUALITY  
COMPLETE GENERAL SECONDARY EDUCATION

Abstract. The introduction of profile education (specialized training) in secondary schools 
ensures differentiated preparation of students at this level of education in accordance with 
their educational needs, inclinations and abilities, which are determined by orientation to 
future professional choices. The article is aimed at analyzing trends in the implementation of 
students' profile education and determining its impact on the results of obtaining high-quality 
comprehensive general secondary education in Ukraine. Statistical information of reporting 
forms № 76-RVК "Summary report of general secondary education institutions", № 83-RVК 
"Report on the number and structure of teaching staff in the general secondary education 
institutions", summary table № D-5 "Data on educational profiles in general secondary 
education institutions (without special general secondary education institutions)" and the 
open database of the Ukrainian Center for the Evaluation of Education Quality were used as the 
initial data for the study. The article analyzes the pre-war state (2014/2015–2021/2022) of the 
network of general secondary education institutions (GSEIs), the contingent of students, 
including those with profile training, and the number of teachers and pensioners teaching 
subjects. Dynamics and tendencies of development of profile education in Ukraine have been 
studied and analyzed, and the importance of the influence of a number of factors on the results 
of the external independent assessment in 2021 has been substantiated (in particular, 
completion of general secondary education in specialized educational institutions). The best 
scores in all subjects were obtained by graduates of physical-mathematical, mathematical, 
chemical-technological, agrochemical, economic and foreign philology. Students who received 
education in institutions of environmental, technological, sports, military-sports, universal 
profiles and Ukrainian philology received lower scores in each of the subjects compared to 
average scores in Ukraine. The main challenges for further reform of the secondary schools in 
the post-war period include the possibility of reorienting individual schools to provide teaching 
staff; upgrading teachers' qualifications, taking into account the needs and aspirations of 
students in the field of education, the suitability of material and technical base of GSEIs for the 
organization of profile education, etc. And the first steps in the field of educational statistics 
should be the collection and thorough analysis of data on the existing surviving educational 
network of each region, and the costs of its restoration and maintenance.
Keywords: profile education, general secondary education institutions, contingent of students, 
pedagogical personnel, results of external independent assessment, martial law. 
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ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  
ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
Анотація.  У статті проаналізовано стан матеріально-технічного забезпечення  
закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) України як однієї з важливих складових 
ефективного функціонування навчального закладу та реалізації цільової програми 
підтримки й розвитку молодого покоління. Розглянуто наукові праці вітчизняних 
учених щодо особливостей оцінювання матеріально-технічного забезпечення та 
формування моделі управління його розвитком у соціальній сфері, а також публікації, 
де висвітлено зарубіжний досвід розбудови муніципальної освіти. Вказано нормативно- 
правові й законодавчі акти, на підставі яких здійснюється формування та розвиток 
матеріально-технічної бази ЗЗСО. Окреслено проблеми, що виникли при оцінюванні 
ключових показників матеріально-технічного забезпечення внаслідок повномасш-
табного вторгнення рф на територію України, визначено особливості збору інфор-
мації про стан системи загальної середньої освіти в умовах воєнного часу. Аналіз ви-
конано із застосуванням загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, за 
допомогою яких створено інформаційну базу показників матеріально-технічного за-
безпечення, виокремлено чинники, які необхідно враховувати для їх раціонального 
формування. Наведено результати аналізу розміру загальної й орендованої площі у 
ЗЗСО, площі, яка надається в оренду, кількості класних кімнат та розподілу їхньої 
площі на одного учня, кількості навчальних кабінетів у розрізі регіонів, типів місцево-
сті (міські поселення, сільська місцевість) і закладів (початкові, гімназії, ліцеї) за 
2016/2017–2021/2022 н. рр. Аналіз проводився з метою вивчення проблем матеріаль-
но-технічного забезпечення ЗЗСО й визначення шляхів їх розв’язання в повоєнний час.
Ключові слова: матеріально-технічна база, заклади загальної середньої освіти, ана-
літичні показники, навчальні кабінети, будівлі, приміщення. 
JEL classification: I21, I23, Y10.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-3-75-93.

Освіта є одним із найважливі-
ших напрямків державної політики 
України, стратегічним ресурсом со-
ціально-економічного, культурного 

й духовного розвитку суспільства. 
Тому створення освітнього просто-
ру, сприятливого для успішного на-
вчання, повноцінного особистісного 
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зростання здобувачів освіти та ін-
ших учасників освітнього процесу, є 
нагальною потребою сьогодення.

Підґрунтям організації належ-
ного освітнього процесу в закладах 
будь-якого рівня є ефективне викори-
стання наявних в освітньому оточен-
ні ресурсів, а саме застосування но-
вітніх інформаційно-комунікаційних 
технологій, сучасного науково-мето-
дичного супроводу, фінансово-еко-
номічного й матеріально-технічного 
забезпечення закладів освіти.

У сегменті загальної середньої 
освіти до показників, що характеризу-
ють матеріальне становище закладів, 
належать: площа навчальних примі-
щень, навчально-дослідних ділянок; 
наявність підсобних господарств; 
забезпеченість будівлями, устатку-
ванням для навчальних кабінетів і 
майстерень, комп’ютерною технікою, 
фізкультурними залами, їдальнями, 
буфетами з гарячим харчуванням, 
корекційним обладнанням для осіб 
з особливими освітніми потребами 
(ООП). На законодавчому рівні за-
тверджено, що з метою забезпечення 
належної організації освітнього про-
цесу ЗЗСО можуть використовувати 
матеріально-технічну базу міжшкіль-
них ресурсних центрів [1].

Підтримка й розвиток матеріаль-
но-технічної бази будь-якого ЗЗСО, 
оплата поточних ремонтних робіт, 
будівництва та реконструкції при-
міщень і споруд, придбання необхід-
них засобів та устаткування входять 
до функцій фінансово-економічного 
забезпечення закладу. Фінансування 
ЗЗСО здійснюється за рахунок коштів 
державного й місцевих бюджетів, а 
також інших джерел, не заборонених 
законодавством. До них, зокрема, на-
лежать:

 – доходи від надання платних ос-
віт ніх та інших послуг;

 – благодійна допомога згідно із 
законодавством про благодійну діяль-
ність і благодійні організації;

 – гранти. 
Автори наукових досліджень ви-

знають, що основним джерелом під-
тримки й розвитку матеріально-тех-
нічної бази будь-якого ЗЗСО є фінан-
сове забезпечення. Так, Н. Є. Куль-
чицька приділила увагу аналізу 
набутого за кордоном досвіду еко-
номічного розвитку муніципальної 
освіти як сегмента соціальної сфери, 
діяльність якої безпосередньо за-
лежить від обсягу фінансування [2]. 
На її думку, міжнародні пріоритети 
фінансового забезпечення розвитку 
регіонів слугують основою подаль-
шого реформування муніципальної 
освіти.

Дослідниця проаналізувала спе-
цифіку функціонування бюджетно-
го механізму соціально-економічної 
підтримки муніципальної освіти за 
кордоном із метою запозичення за-
рубіжного досвіду для її розвитку в 
Україні. У праці Н. Є. Кульчицької на-
голошено, що розв’язання фінансо-
вих проблем у сфері муніципальної 
освіти є актуальним завданням для 
вітчизняної й зарубіжної практики 
державного та місцевого управління. 
Особливим сегментом сучасних за-
рубіжних моделей є спільне фінансу-
вання установ освіти державою, при-
ватними організаціями, сім’ями, са-
мими учнями, спонсорами, волонте-
рами, донорськими й благодійними  
організаціями.

У дослідженнях І. П. Кінаш про-
аналізовано особливості оцінювання 
матеріально-технічного забезпечен-
ня соціальної сфери України на соці-
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ально-побутовому, соціально-оздо-
ровчому, освітньо-духовному рівнях 
[3]. На думку вченої, провідна роль у 
розвитку освітньо-духовної складо-
вої соціальної сфери належить освіті 
й науці. У її праці узагальнено сучасні 
тенденції та закономірності розвит-
ку соціальної сфери держави, вияв-
лено актуальні проблеми форму-
вання її матеріально-технічної бази. 
І. П. Кінаш запропонувала концепцію 
й методологію формування моделі 
управління розвитком матеріаль-
но-технічної бази соціальної сфери 
України, спрямованої на забезпечен-
ня сталого зростання національної 
економіки в умовах глобалізації та 
євроінтеграції, що передбачає кон-
структивні напрями розвитку кожної  
її складової.

Багато дослідників приділяють 
увагу стану та розвитку матеріаль-
но-технічного забезпечення закладів 
освіти в сільській місцевості. Зокре-
ма, Г. І. Іванюк висвітлила формуван-
ня матеріально-технічної бази ЗЗСО 
в сільській місцевості за останні де-
сятиліття [4; 5]. Сільська школа пере-
бувала в значно гіршому становищі 
щодо забезпечення будівництва й 
матеріальної бази, ніж міська. Галь-
мівним чинником розвитку матері-
альної бази сільських закладів освіти 
виступала недосконала інфраструк-
тура забезпечення навчально-наоч-
ними посібниками, засобами навчан-
ня тощо. Розвиток матеріальної бази 
сільської школи розглядається вче-
ною як результат впливу на культуру 
села соціально-економічних чинни-
ків, які сприяли покращенню умов 
роботи сільських ЗЗСО й визначали 
темпи їх розвитку та рівень матері-
ально-технічного забезпечення, що 
позитивно відображалося також на 

якості освіти в сільській місцевості.  
Цікаво, що головною особливістю 
матеріальної бази сільської школи є 
її безпосередня залежність від вели-
чини навчального закладу, навчаль-
них і виробничих площ, чисельності 
учнів.

Варто наголосити, що не менш 
важливим параметром, ніж наяв-
ність матеріально-технічної бази за-
кладу освіти, є її ефективне викори-
стання та розвиток. У цьому контек-
сті заслуговує на увагу дослідження 
В. В. Гапон і О. А. Барабаш стосовно 
використання інформаційно-аналі-
тичних засобів обліку й аналізу ма-
теріально-технічного забезпечення 
в закладах вищої освіти. Вказаними 
авторами представлено розроблені 
методи опрацювання та аналізу га-
лузевої інформації для формування 
системи показників, які визначають 
ефективність використання матері-
ально-технічної бази на всіх рівнях 
управління [6]. 

Високо оцінюючи вагомий внесок 
вітчизняних авторів у дослідження 
сучасних тенденцій і закономірно-
стей розвитку матеріально-техніч-
ної бази соціальної сфери держави, 
зокрема освітньої галузі, вважаємо 
за доцільне додатково вивчити проб-
леми вдосконалення методів збору, 
статистичного аналізу й оцінки ста-
ну матеріально-технічного забезпе-
чення ЗЗСО в умовах збройної агресії 
рф в Україні. 

Метою статті є проведення по-
рівняльного аналізу ключових ха-
рактеристик матеріально-техніч-
ної бази ЗЗСО в розрізі регіонів і 
типу місцевості (міські поселення 
й сільська місцевість) у 2016/2017–
2021/2022 н. рр., визначення особ-
ливостей формування показників 
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матеріально-технічної бази в період 
воєнного стану.

У процесі підготовки пропонова-
ної статті застосовувалися загально-
наукові та спеціальні методи дослі-
дження, за допомогою яких створено 
інформаційну базу показників ма-
теріально-технічного забезпечення, 
виокремлено й визначено зв’язки 
між ними при розробленні аналітич-
них таблиць із даними, забезпечено 
візуалізацію отриманих результатів. 

Раціональне формування матері-
ально-технічної бази для створення 
відповідних умов учасникам освіт-
нього процесу вимагає врахування 
таких чинників: 

 – вимог державних освітніх стан-
дартів і навчальних програм; 

 – факту швидкого морального ста-
ріння засобів навчання й обладнання; 

 – специфіки контингенту здобува-
чів освіти; 

 – кадрового потенціалу; 
 – наявної матеріально-технічної 

бази закладу освіти; 
 – доступних джерел фінансування 

та інших об’єктивних чинників. 
Вимоги до матеріально-технічно-

го забезпечення ЗЗСО визначаються 
відповідними будівельними, санітар-
но-гігієнічними нормами й прави-
лами, а також типовими переліками 
обов’язкового навчального та іншо-
го обладнання (у т. ч. корекційного),  
навчально-методичних і навчаль-
но-наочних посібників, підручників, 
художньої та іншої літератури. Зокре-
ма, у Збірнику нормативно-правових 
актів щодо матеріально-технічного 
забезпечення галузі освіти наведено 
перелік законодавчих актів, якими 
регламентується процес створення 
розвивального предметного середо-
вища в закладах освіти різних типів 

і форм власності, його облаштуван-
ня й оснащення сучасними засобами 
навчання та обладнанням загально-
го й навчального призначення [7].

Розвиток та підтримка матеріаль-
но-технічного забезпечення, облаш-
тування сучасних ЗЗСО різних типів 
і форм власності для організації та 
здійснення повноцінного освітнього 
процесу регламентуються чинною 
нормативно-правовою базою, яка 
ґрунтується на урядових, міжнарод-
них, відомчих документах. 

Згідно із Законом України «Про 
освіту» [8], відповідальним за утри-
мання й розвиток матеріально-тех-
нічної бази навчального закладу на 
рівні, достатньому для виконання 
вимог стандартів освіти та ліцен-
зійних умов, визначено його заснов-
ника. У свою чергу, заклади освіти 
на вебсайтах повинні забезпечувати 
відкритий доступ до інформації про 
матеріально-технічне забезпечення 
закладу.

Законом України «Про повну за-
гальну середню освіту» [1] розроб-
лення нормативів матеріально-тех-
нічного забезпечення ЗЗСО згідно 
з Державним стандартом загальної 
середньої освіти покладено на цент-
ральний орган виконавчої влади, що 
формує державну політику у сфері 
освіти. Створення науково-методич-
ної й матеріально-технічної бази для 
організації та здійснення освітнього 
процесу забезпечується безпосеред-
ньо ЗЗСО.

Процедури закупівлі товарів, ро-
біт і послуг виконуються відповідно 
до Закону України «Про публічні за-
купівлі» [9], який регулює правові та 
економічні відносини при проведенні 
торгів для забезпечення потреб дер-
жави й територіальної громади.
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Відповідним наказом Міністерства 
освіти і науки України (МОН) затвер-
джено Положення про навчальні ка-
бінети з природничо-математичних 
предметів ЗЗСО [10], яке визначає 
загальні та спеціальні вимоги до ма-
теріально-технічного й науково-ме-
тодичного оснащення кабінетів.

У складних умовах сьогодення,  
що виникли внаслідок повномасш-
табного вторгнення рф, за даними 
ЮНІСЕФ понад 8 млн людей в Україні 
є внутрішньо переміщеними особа-
ми; 63 % з них – це жінки, 52 % внут-
рішньо переміщених сімей мають 
щонайменше одну дитину віком від 
5 до 17 років [11]. За результатами 
опитування, проведеного Інститу-
том освітньої аналітики на рівні гро-
мади, виявлено 193 тис. зареєстрова-
них переміщених учнів.

Станом на початок травня, згідно з 
оперативними даними органів управ-
ління освітою обласних і Київської 
міської військових адміністрацій, за 
кордон виїхали 664 969 учнів та 25 207 
педагогічних працівників ЗЗСО.

У воєнний період МОН зосереджує 
зусилля на створенні безпечних умов 
для здобуття освіти, забезпеченні до-
ступності й безперервності навчання 
в регіонах України з різною безпеко-
вою ситуацією.

Розв’язання окремих питань по-
требує внесення змін до національ-
ного законодавства, напрацювання 
певних алгоритмів, прийняття ефек-
тивних управлінських рішень і на-
дання відповідних роз’яснень із боку 
МОН або інших центральних органів 
виконавчої влади.

У вкрай важких умовах опинили-
ся ЗЗСО в окупованих регіонах та на 
територіях, де велись і тривають бо-
йові дії. За даними Офісу Генераль-

ного прокурора, станом на 16 черв-
ня 2022 р. унаслідок бомбардування 
й обстрілів збройними силами рф 
українських міст та сіл пошкоджено 
2000 закладів освіти, з них 208 зруй-
новано повністю. І ці цифри щодня 
зростають.

З огляду на зазначене є потреба 
в удосконаленні методів обліку та 
аналізу стану складників матері-
ально-технічної бази ЗЗСО. З метою 
аналізу збитків, завданих агресором, 
МОН проводить збір і опрацювання 
оперативної інформації про суб’єк-
тів господарювання. Аудит та роз-
роблення детального плану обліку 
збитків запропоновано розпочати 
після скасування воєнного стану, 
оскільки наразі загроза ракетних 
ударів і подальших руйнувань збері-
гається по всій території України.

Основним джерелом інформації, 
на якій ґрунтуються аналітичні ви-
сновки про функціонування складо-
вих системи загальної середньої осві-
ти, є статистична звітність із питань 
загальної середньої освіти. Для подо-
лання частини проблем, пов’язаних з 
оцінкою сучасної мережі ЗЗСО, показ-
ників їхньої діяльності в період воєн-
ного стану, необхідно внести зміни 
до нормативно-правових актів, на-
працювати нові алгоритми форму-
вання кількісних і якісних характе-
ристик складових системи загальної 
середньої освіти. З метою приско-
рення отримання даних, що постійно 
змінюються, в умовах надзвичайного 
стану доцільно користуватися дже-
релами оперативної інформації.

Звітність галузі освіти надається 
закладами комунальної форми влас-
ності, державної форми власності 
МОН, інших міністерств і відомств, 
приватними закладами в розрізі ти-
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пів навчальних закладів та місцево-
сті (міські поселення, сільська місце-
вість).

У статті наведено результати по-
рівняльного аналізу показників ма-
теріально-технічної бази ЗЗСО за 
2016/2017–2021/2022 н. рр. та опе-
ративні дані відкритих джерел щодо 
втрат нерухомого майна ЗЗСО в пе-
ріод воєнного часу.

Як вихідні дані для дослідження 
використано опрацьовану інформа-
цію статистичних зведених таблиць 
№ Д-4 «Відомості про матеріальну 
базу закладів загальної середньої осві-
ти та використання сучасних інформа-
ційних технологій» (без спеціальних 
ЗЗСО), форми № 76-РВК «Зведений 
звіт закладів загальної середньої осві-
ти на початок 2021/2022 навчального 
року» й оперативні дані МОН.

Згідно із Законом України «Про 
повну загальну середню освіту», 
здобуття повної загальної середньої 
освіти на певному рівні забезпечу-
ють початкова школа, гімназія, ліцей. 
З 2021/2022 н. р. статистична звіт-
ність із питань загальної середньої 
освіти збирається в розрізі закладів 
цих типів.

Станом на початок 2021/2022 н. р. 
кількість закладів усіх форм власно-
сті (без спеціальних ЗЗСО) становила 
13 681 од., із них у міських поселен-
нях – 5305 од., у сільській місцево-
сті – 8376 од. Комунальну форму 
власності мають 96,8 % ЗЗСО, приват-
ну – 3 %. У міських поселеннях част-
ка комунальних закладів дорівнює 
92,4 %, приватних – 7 %; у сільській 
місцевості – 99,6 і 0,4 % відповідно. 

У структурі ЗЗСО в міських посе-
леннях переважають ліцеї (82,4 %), 
далі йдуть гімназії (11,9 %) та по-
чаткові заклади (5,7 %). У сільській 

місцевості на гімназії й ліцеї при-
падає відповідно 35,6 і 57,2 %, на 
початкові заклади – 7,2 %. За типом 
комунальні заклади розподіляють-
ся подібним чином. Для приватних 
закладів у міських поселеннях ха-
рактерна більша кількість початко-
вих шкіл (23,9 %), частки гімназій 
і ліцеїв – відповідно 11,6 та 64,5 %.  
У сільській місцевості гімназій дещо 
менше (8,8 %), на початкові заклади 
й ліцеї припадає 23,53 і 67,65 % від-
повідно.

У 2016/2017–2021/2022 н. рр. 
загалом по Україні спостерігається 
щорічне зменшення кількості ЗЗСО, 
частка яких на кінець періоду ста-
новить 16,55 %. У міських поселен-
нях восьми регіонів відзначається 
позитивна динаміка з найвищими 
показниками в Київській області та 
м. Киє ві, де кількість закладів зросла 
на 12,44 і 21,79 % відповідно. У сіль-
ській місцевості за цей період закла-
дів поменшало на 24,66 %, що може 
бути наслідком процесів реформу-
вання освіти в умовах децентраліза-
ції влади, які відбуваються в Україні  
з 2014 р. 

За оперативними даними МОН 
України, через обстріли й бомбар-
дування збройними силами рф ста-
ном на 16 червня 2022 р. повністю 
знищено 109 ЗЗСО, що становить 
57,4 % загальної кількості всіх зруй-
нованих закладів освіти. Найбіль-
ше закладів знищено в Харківській 
і Запорізькій областях (43 та 35 од. 
відповідно), у Миколаївській – 8 за-
кладів, у Чернігівській, Херсонській, 
Луганській – по 6, у Київській – 4,  
у Житомирській – 1 заклад. 

Пошкодження різного ступеня 
дістали 860 ЗЗСО. Найбільше таких 
закладів у Донецькій (207) і Харків-
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ській (180) областях. Значну кіль-
кість ЗЗСО пошкоджено в Київській 
(95), Луганській (75), Миколаївській 
(75), Чернігівській (60), Житомир-
ській (38) областях, Херсонській об-
ласті та м. Києві – по 39 од.

Будівля школи повинна забезпе-
чувати оптимальні умови для орга-
нізації навчально-виховного проце-
су, безпечного перебування учнів, їх 
відпочинку, харчування. Склад і пло-
щі приміщень ЗЗСО визначаються 
виходячи з призначення приміщень, 
наповнюваності груп за різних ви-
дів навчальних занять та показників 
розрахункової площі на одного учня.

Зважаючи на проблеми, які поста-
ли перед більшістю закладів освіти в 
період дії воєнного стану, під час від-
новлення зруйнованих закладів осві-
ти та будівництва нових обов’язково 
треба враховувати приміщення ще 
одного типу – сховище або укриття. 
Таке приміщення має споруджувати-
ся в кожному з цих закладів і відпо-
відати визначеним для будівель ци-
вільного захисту вимогам. 

У період 2016/2017–2021/2022 н. рр. 
загальна площа приміщень ЗЗСО ско-
ротилася на 1,28 %, причому в місь-
ких поселеннях вона збільшилася на 
9,37 %, а в сільській місцевості змен-
шилася на 11,1 %, що може бути на-

слідком реорганізації мережі ЗЗСО в 
процесі децентралізації влади.

У 2021/2022 н. р. загальна площа 
приміщень усіх закладів, у т. ч. ко-
мунальних, розподілилася між ЗЗСО 
різних типів таким чином: у міських 
поселеннях 86 % припадає на ліцеї, 
12,09 % – на гімназії, 1,91 % – на по-
чаткові школи (рис. 1). У сільській 
місцевості площа ліцеїв становить 
75,47 % площі всіх закладів, гімна-
зій – 22,6 %, початкових шкіл – 1,93 % 
(рис. 2). 

У приватних ЗЗСО частка площі 
приміщень початкових шкіл вища 
порівняно з комунальними, розподіл 
площі між типами закладів у міських 
поселеннях виглядає так: початко-
ві школи – 10,47 %, гімназії – 8,11 %, 
ліцеї – 81,42 %. У сільській місцевості 
на початкові школи припадає 5,08 % 
усієї площі ЗЗСО, на гімназії – 3,31 %, 
на ліцеї – 91,61 %.

Важливим показником є площа, 
що надається в оренду закладом осві-
ти. Згідно із Законом України «Про 
освіту», об’єкти та майно державних 
і комунальних закладів освіти не під-
лягають приватизації чи використан-
ню не за освітнім призначенням, крім 
надання в оренду з метою надання 
послуг, які не можуть бути забезпече-
ні безпосередньо закладами освіти, 

Рис. 1. Розподіл загальної площі ЗЗСО за типом закладів у міських поселеннях, %
Побудовано авторами на підставі опрацьованої інформації зведеної таблиці № Д-4  
«Відомості про матеріальну базу закладів загальної середньої освіти та використання 
сучасних інформаційних технологій» (без спеціальних ЗЗСО) на початок 2021/2022 н. р.
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пов’язаних із забезпеченням освіт-
нього процесу або обслуговуванням 
учасників освітнього процесу, з ураху-
ванням визначення органом управ-
ління можливості користування дер-
жавним нерухомим майном відповід-
но до законодавства [8].

Усі кошти, отримані від оренди 
нерухомого майна державного чи 
комунального закладу освіти, вико-
ристовуються виключно на потреби 
цього закладу. Такі надходження мо-
жуть бути спрямовані на підтримку 
й розвиток його матеріально-тех-
нічної бази.

У 2016/2017–2021/2022 н. рр. пло-
ща, що надавалася в оренду ЗЗСО, за-
галом по Україні зменшилася на 1,2 %, 
але в розрізі регіонів у 13 областях і 
м. Києві цей показник збільшився. Зо-
крема, у Волинській області та м. Киє-
ві надані в оренду площі зросли на 
96,7 і 43,5 % відповідно, у Донецькій 
області –на 30,8 %, у Херсонській – на 
25,5 %, у Київській – на 24,5 %, у За-
порізькій – на 22,8 %, в Івано-Фран-
ківській – на 17,5 %, у Вінницькій – на 
12,2 %. Значно зменшилися площі, 
надані в оренду, в Черкаській, Черні-
гівській, Миколаївській, Сумській і За-
карпатській областях. 

У міських поселеннях площа, що 
надавалася в оренду ЗЗСО, збільшила-

ся майже вдвічі у Волинській та Хер-
сонській областях. У Київській і Він-
ницькій областях вона зросла на 38,2 
та 35,6 % відповідно, у Хмельницькій, 
Запорізькій, Полтавській, Житомир-
ській – від 25,5 до 34,6 %. На 59,3 % 
менше площі надається в Черкаській 
області, на 42,7 % – у Миколаївській, 
на 39,4 % – у Закарпатській області. 
У сільській місцевості лише в п’яти 
регіонах спостерігається збільшення 
наданої в оренду площі: у Донецькій 
області – на 102 %, у Волинській – на 
73,2 %, у Кіровоградській – на 74,2 %, 
в Івано-Франківській – на 60,1 %,  
у Рівненській області – на 22 %.

У 2021/2022 н. р. у міських по-
селеннях заклади надавали в орен-
ду від 1 до 1,6 % площі приміщень, 
які вони мають у користуванні. На 
рис. 3–5 наведено розподіл наданої 
в оренду площі за типом закладів. 
Як видно з рис. 3, початкові закла-
ди тільки в половині регіонів мають 
площі для надання в оренду. Най-
більші частки – в Одеській (2,57 %) і 
Чернігівській (2,46 %) областях. Ви-
щим від середнього по Україні цей 
показник є також у м. Києві (1,68 %) 
та Полтавській області (1,38 %). 

У гімназіях площа не надається в 
оренду лише в Київській, Сумській і 
Харківській областях. 

Рис. 2. Розподіл загальної площі ЗЗСО за типом закладів у сільській місцевості, %
Побудовано авторами на підставі опрацьованої інформації зведеної таблиці № Д-4 
«Відомості про матеріальну базу закладів загальної середньої освіти та використання 
сучасних інформаційних технологій» (без спеціальних ЗЗСО) на початок 2021/2022 н. р.
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Рис. 3. Розподіл частки загальної площі приміщень початкових шкіл,  
що надається в оренду, в міських поселеннях, %

Побудовано авторами на підставі опрацьованої інформації зведеної таблиці № Д-4 
«Відомості про матеріальну базу закладів загальної середньої освіти та використання 
сучасних інформаційних технологій» (без спеціальних ЗЗСО) на початок 2021/2022 н. р.

Рис. 4. Розподіл частки загальної площі приміщень гімназій,  
що надається в оренду, в міських поселеннях, %

Побудовано авторами на підставі опрацьованої інформації зведеної таблиці № Д-4 
«Відомості про матеріальну базу закладів загальної середньої освіти та використання 
сучасних інформаційних технологій» (без спеціальних ЗЗСО) на початок 2021/2022 н. р.
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У сільській місцевості середня по 
Україні частка наданої в оренду пло-
щі від загальної площі приміщень для 
всіх типів закладів менша порівняно з 
міськими поселеннями та становить 
у початкових закладах 0,67 %, гімна-
зіях – 0,77 %, ліцеях – 0,6 % (рис. 6–8). 

Переважно надається в оренду 
площа в комунальних закладах. Се-
ред приватних закладів тільки у 
Вінницькій, Запорізькій областях і 
м. Києві фіксується надана в оренду 
площа в ліцеях, яка становить 0,6 % 
загальної площі приміщень.

Стосовно орендованої площі при-
міщень слід зазначити, що для про-
вадження освітньої діяльності ЗЗСО 
вона повинна відповідати ліцензійним 
умовам, державним санітарним стан-
дартам щодо наявності необхідних на-
вчальних приміщень, спеціалізованих 
кабінетів, їдальні, медичної та психо-

лого-логопедичної служби тощо. Пло-
ща орендованих приміщень не може 
виступати фактором економії.

За період із 2016/2017 н. р. площа 
орендованих приміщень зросла за-
галом по Україні на 59,34 %. У Львів-
ській області вона збільшилась утри-
чі, у м. Києві – на 176 %, у Київській 
і Кіровоградській областях – на 154,8 
та 134,03 % відповідно, у Дніпро-
петровській області – на 90,78 %.  
У Сумській області спостерігається іс-
тотне зменшення орендованої площі, 
а саме на 65,29 %.

ЗЗСО міських поселень орендують 
більшу площу, ніж заклади в сіль-
ській місцевості. 

Великою мірою користуються 
орендованими приміщеннями при-
ватні заклади: у 2021/2022 н. р. на 
них припадало 61,5 % орендованої 
площі. У міських поселеннях цей по-

Рис. 5. Розподіл частки загальної площі приміщень ліцеїв,  
що надається в оренду, в міських поселеннях, %

Побудовано авторами на підставі опрацьованої інформації зведеної таблиці № Д-4  
«Відомості про матеріальну базу закладів загальної середньої освіти та використання 
сучасних інформаційних технологій» (без спеціальних ЗЗСО) на початок 2021/2022 н. р.
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Рис. 6. Розподіл частки загальної площі приміщень початкових шкіл,  
що надається в оренду, в сільській місцевості, %

Побудовано авторами на підставі опрацьованої інформації зведеної таблиці № Д-4 
«Відомості про матеріальну базу закладів загальної середньої освіти та використання 
сучасних інформаційних технологій» (без спеціальних ЗЗСО) на початок 2021/2022 н. р.

Рис. 7. Розподіл частки загальної площі приміщень гімназій,  
що надається в оренду, в сільській місцевості, %

Побудовано авторами на підставі опрацьованої інформації зведеної таблиці № Д-4 
«Відомості про матеріальну базу закладів загальної середньої освіти та використання 
сучасних інформаційних технологій» (без спеціальних ЗЗСО) на початок 2021/2022 н. р.
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казник сягнув 66 %, у сільській міс-
цевості, де приватних ЗЗСО значно 
менше, – 32,08 %.

У міських поселеннях орендована 
площа порівняно із загальною пло-
щею приміщень становить у м. Києві 
3,31 %, в Одеській області – 3,26 %, у 
Львівській – 3,23, у Харківській – 3,04, 
у Київській області – 2,68 %; у сіль-
ській місцевості лише в Київській 
об  ласті це співвідношення дорівнює 
1,99 %, у решті регіонів – менш ніж 1 %.

За типами ЗЗСО порівняно із за-
гальною площею приміщень, якими 
користуються заклади, у цілому по 
Україні орендована площа почат-
кових закладів становить 8,81 % в 
міських поселеннях (0,86 % у сіль-
ській місцевості), гімназій і ліцеїв –  
1,09 (0,47) та 1,65 % (0,37 %).

За формою власності частка орен-
дованої площі в комунальних ЗЗСО 

менша ніж 1 % для закладів усіх ти-
пів. У приватних ЗЗСО більша части-
на орендованої площі залучається 
для початкових шкіл і гімназій.

Окремим показником у формах 
статистичної звітності доцільно ви-
діляти площу наявних сховищ або 
укриттів, якими має бути обов’язко-
во обладнано заклади освіти.

У будівлях ЗЗСО за функціональ-
ним призначенням приміщень 
перед бачаються класні кімнати, на-
в чальні кабінети, лабораторії з ла-
борантськими, кабінети трудового 
навчання та профорієнтації, подов-
женого дня, фізкультурно-спортивні 
приміщення, харчоблок, актовий зал, 
бібліотека, адміністративні, медич-
ні, допоміжні приміщення. Кількість 
класів, навчальних приміщень, лабо-
раторій, навчально-спортивних залів 
розраховується виходячи з кількості 

Рис. 8. Розподіл частки загальної площі приміщень ліцеїв,  
що надається в оренду, в сільській місцевості, %

Побудовано авторами на підставі опрацьованої інформації зведеної таблиці № Д-4  
«Відомості про матеріальну базу закладів загальної середньої освіти та використання 
сучасних інформаційних технологій» (без спеціальних ЗЗСО) на початок 2021/2022 н. р.
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годин занять в одну зміну та їх зай-
нятості.

У період 2016/2017–2021/2022 н. рр. 
на тлі скорочення мережі ЗЗСО кіль-
кість класних кімнат загалом по 
Украї ні зменшилася на 1,9 %. Проте в 
закладах міських поселень більшості 
областей спостерігається зростання 
їх кількості в межах від 0,2 % в Лу-
ганській області до 85,49 % в Жито-
мирській. Натомість у ЗЗСО сільської 
місцевості, за винятком Івано-Фран-
ківської й Кіровоградської областей, 
фіксується зменшення кількості клас-
них кімнат, зокрема найістотніше у 
Волинській (на 32,49 %) та Житомир-
ській (на 46,8 %) областях. 

Розрахунки усередненої площі 
класних кімнат на одного учня, ви-
конані на підставі даних про площу 
класних кімнат і чисельність учнів 
у ЗЗСО (без спеціальних ЗЗСО), дали 
змогу оцінити як оптимальність ви-
користання приміщень закладів, так 
і дотримання в них санітарно-гігіє-
нічних умов для забезпечення якості 
освітнього процесу. 

З 1 вересня 2018 р. Міністерством 
розвитку громад та територій Украї-
ни затверджено оновлені державні 
будівельні норми щодо проєктуван-
ня шкільних навчальних закладів, 
згідно з якими площу класу з можли-
вістю групового й індивідуального 
навчання збільшено на одного учня  
з 2 до 3 м2.

Результати розрахунків проаналі-
зовано в розрізі типів закладів і міс-
цевості. 

У 2021/2022 н. р. порівняно з 
2016/2017 н. р. площа класних кім-
нат на одного учня загалом по Україні 
зменшилася з 4,48 до 4,02 м2, у місь-
ких поселеннях – із 3,34 до 3,17 м2, у 
сільській місцевості – із 7 до 6,17 м2 

(рис. 9). У розрізі областей у міських 
поселеннях незначна від’ємна дина-
міка спостерігається скрізь, за ви-
нятком м. Києва, де площа на одного 
учня зросла на 0,57 м2. У сільській 
місцевості цей показник істотно зни-
зився в Житомирській (на 1,59 м2), 
Кіровоградській (1,54), Київській 
(1,36), Полтавській (1,19), Черкаській 
(1,03), Сумській (0,99), Херсонській 
(0,96), Запорізькій (на 0,9 м2) облас-
тях, що не порушило санітарно-гігі-
єнічні норми та може вказувати на 
оптимальніше використання примі-
щень ЗЗСО в цих регіонах. 

У 2021/2022 н. р. за типами ЗЗСО 
площа на одного учня в початкових 
закладах міських поселень загалом 
по Україні становить 3,36 м2, у гім-
назіях – 5,13 м2, у ліцеях – 3,02 м2.  
У розрізі регіонів розкид значень у 
початкових закладах міських посе-
лень перебуває в межах 2,04–4,50 м2, 
у гімназіях – від 2,67 до 5,87 м2, у лі-
цеях – від 2,68 до 3,65 м2.

Для сільської місцевості харак-
терний більший розкид значень і 
вищі показники. Зокрема, загалом по 
Україні площа на одного учня в по-
чаткових закладах дорівнює 11,35 м2, 
у гімназіях і ліцеях – 7,22 та 5,84 м2 
відповідно. У розрізі регіонів у почат-
кових закладах спостерігається іс-
тотний розкид значень, що свідчить 
про необхідність детального вивчен-
ня ситуації й оптимізації викори-
стання приміщень.

Важливою складовою матеріаль-
но-технічного забезпечення ЗЗСО, 
яка помітно впливає на якість освіт-
нього процесу, є навчальні кабінети.

У 2012 р. наказом МОН відповід-
но до рішень Уряду, спрямованих на 
підвищення якості шкільної при-
родничо-математичної освіти, було  
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затверджено Положення про на-
вчальні кабінети з природничо-ма-
тематичних предметів [10]. Основ-
ною метою їх створення є забез-
печення оптимальних умов для 
організації навчально-виховного 
процесу з природничо-математич-
них предметів та реалізації завдань 
відповідно до вимог Державного 
стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти.

У 2016/2017–2021/2022 н. рр. за-
галом по Україні частка закладів із 
кабінетами математики зросла з 59,6 
до 61,9 %. 

На початок періоду в міських по-
селеннях таких закладів було 73,3 %, 

у сільській місцевості – 53 %. На кі-
нець періоду в міських поселеннях 
половини регіонів закладів із кабі-
нетами математики стало більше, 
зокрема в Кіровоградській області – 
на 26,2 %, у Донецькій – на 7,6, у Чер-
нівецькій – на 5,4, у Луганській – на 
5,3, у Запорізькій – на 4,3 %. Станом 
на початок 2021/2022 н. р. кабіне-
ти математики було облаштовано у 
85,5 % ЗЗСО Дніпропетровської об-
ласті, 85 % закладів Сумської, 84,2 % 
закладів Вінницької, 84,1 % закладів 
Харківської, 83,5 % закладів Рівнен-
ської, 82,9 % закладів Миколаївської, 
80,3 % закладів Запорізької, 80,1 % 
закладів Полтавської області. 

Рис. 9. Розподіл площі класних кімнат на одного учня в ЗЗСО у 2021/2022 н. р., м2

Побудовано авторами на підставі опрацьованої інформації зведеної таблиці № Д-4 
«Відомості про матеріальну базу закладів загальної середньої освіти та використання 
сучасних інформаційних технологій» (без спеціальних ЗЗСО) і статистичної форми  
№ 76-РВК «Зведений звіт закладів загальної середньої освіти» на початок 2021/2022 н. р.
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У сільській місцевості у 2021/ 
2022 н. р. порівняно з 2016/2017 н. р. 
кількість ЗЗСО з кабінетами матема-
тики зросла в переважній більшості 
регіонів і загалом по Україні стано-
вить 54,9 %. У Черкаській області 
кабінети математики мають 81,1 % 
закладів, у Чернівецькій – 78,7, у Ми-
колаївській – 75,7, у Дніпропетров-
ській – 71,1 % закладів.

За типами ЗЗСО в міських посе-
леннях кабінетами математики об-
ладнано 1 % початкових шкіл, 60,4 % 
гімназій і 79,8 % ліцеїв. У розрізі 
регіонів найбільше гімназій із кабі-
нетами математики у Вінницькій 
(87,5 %), Запорізькій (84,2 %), Дні-
пропетровській (75,8 %) областях.  
У переважній частині регіонів понад 
85 % ліцеїв мають кабінети мате-
матики, зокрема в Сумській облас-
ті – 93,8 %, Черкаській – 92,2, Рівнен-
ській – 91,67, Миколаївській – 90,1, 
Дніпропетровській області – 89,9 %.

У сільській місцевості кабінети 
математики облаштовано в 39,7 % 
гімназій та 70,5 % ліцеїв, а також у 
зв’язку зі зміною типу залишились у 
6,1 % закладів, які стали початкови-
ми. Найбільше ліцеїв із кабінетами 
математики в Чернігівській (92,4 %) 
і Чернівецькій (89,3 %) областях, по-
над 80 % – в Одеській (85,5 %), Пол-
тавській (83,7 %), Тернопільській 
(82,6 %), Сумській (80,1 %) областях.

Для реалізації навчально-освіт-
ньої програми та забезпечення інно-
ваційних методів навчання кабінети 
фізики у ЗЗСО потребують оснащен-
ня сучасними технічними засобами, 
комплексами цифрової вимірюваль-
ної техніки.

Аналіз наявності кабінетів фізи-
ки у ЗЗСО засвідчив, що найбільше 
їх у ліцеях – як у міських поселеннях, 

так і в сільській місцевості. У міських 
поселеннях лише чотирьох областей 
частка ліцеїв із кабінетами фізики 
перебуває в межах 72,7–75,5 %, в ін-
ших регіонах вона сягає 80,8–95,4 %. 
У сільській місцевості кабінетами 
фізики обладнано 92,1 % ліцеїв Чер-
каської, 90,6 % ліцеїв Чернівецької, 
86 % ліцеїв Миколаївської, 80,6 % лі-
цеїв Одеської областей. У 12 регіонах 
розкид значень цього показника пе-
ребуває в межах від 70,5 до 79,9 %, в 
решті не перевищує 69,3 %. 

До кабінету хімії у ЗЗСО висува-
ються підвищені вимоги: меблі, при-
лади та посуд для дослідів, набори 
матеріалів і реактивів, інтерактив-
ні й наочні посібники повинні бути 
зручними, функціональними, а та-
кож безпечними для життя та здо-
ров’я учнів. Шкільні хімічні лабора-
торії – це кабінети, що потребують 
для облаштування найбільше часу й 
фінансових витрат. 

Частка ЗЗСО з кабінетами хімії у 
2016/2017–2021/2022 н. рр. загалом 
по Україні зросла з 51,5 до 53,6 %, 
причому в міських поселеннях для 
цього показника характерна від’ємна 
динаміка (із 77 до 74,3 %), а в сіль-
ській місцевості спостерігається його 
підвищення з 39,5 до 40,5 %. 

За результатами аналізу забезпе-
ченості ЗЗСО у 2021/2022 н. р. кабі-
нетами хімії за типами місцевості й 
закладів виявлено, що в середньому 
по Україні для гімназій вона стано-
вить 52,8 % і лише в Запорізькій і 
Тернопільській областях перевищує 
80 %. У Волинській області немає 
жодної міської гімназії з кабінетом 
хімії, у трьох регіонах частка гімназій 
із кабінетами хімії менша від 15 %. 

У міських поселеннях ліцеїв із об-
ладнаними кабінетами хімії значно 
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більше (82,5 %). У 13 областях їх кіль-
кість перевищує середнє значення та 
дорівнює, зокрема, у Полтавській – 
92,3 %, у Сумській – 92,2, у Хмель-
ницькій – 89,6, у Дніпропетровській – 
89,5 %. У сільській місцевості зага-
лом по Україні тільки кожна п’ята 
гімназія має кабінет хімії. Найбільше 
таких гімназій у Черкаській (43,5 %) 
і Запорізькій (32,7 %) областях. Лі-
цеїв із кабінетами хімії налічується 
58,5 %, зокрема найвищим цей по-
казник є в Черкаській (77,1 %) та 
Чернівецькій (82,9 %) областях. Ще в 
дев’яти регіонах він перебуває в ме-
жах від 60 до 70 %.

З метою формування в учнів ін-
формаційно-комунікаційної компе-
тентності, здатності до розв’язання 
проблем із використанням сучасних 
цифрових пристроїв, ІКТ, наразі вели-
ка увага приділяється обладнанню й 
розвитку кабінетів інформатики.

Протягом 2016/2017–2021/2022 н. рр.  
у цілому по Україні кількість закла-
дів із кабінетами інформатики зрос-
ла з 83,7 % загального числа ЗЗСО до 
90,6 %, у міських поселеннях – із 94,5 
до 95 %, у сільській місцевості – із 
78,5 до 87,9 %. Як бачимо, забезпече-
ність ЗЗСО кабінетами інформатики 
істотно вища, ніж іншими навчаль-
ними кабінетами. При цьому в окре-
мих ЗЗСО, залежно від наповнювано-
сті, може бути облаштовано декілька 
комп’ютерних класів.

Типові освітні програми для  
1–2-х класів передбачають викла-
дання дисципліни «Інформатика» в 
початковій школі. Станом на січень 
2021/2022 н. р. у міських поселен-
нях 60,1 % початкових шкіл мали 
комп’ютерні класи. Кіровоградська 
й Чернівецька області показали 
100-відсотковий результат, Запорізь-

ка – 85,7 %, у Харківській, Львівській, 
Миколаївській областях кабінети ін-
форматики є в понад 70 % початко-
вих закладів, найнижчі показники –  
в Житомирській і Дніпропетровській 
областях (по 33,3 %). У сільській 
місцевості загалом по Україні лише 
24,8 % початкових шкіл обладнано 
кабінетами інформатики, а в розрізі 
регіонів тільки на Запоріжжі, Дні-
пропетровщині та Херсонщині забез-
печеність таких закладів становить 
100, 92,3, 73,7 % відповідно. У Львів-
ській області 1 % початкових шкіл 
облаштовано кабінетами інформати-
ки, а в Чернівецькій і Луганській об-
ластях такі заклади відсутні. 

У міських поселеннях у дев’яти ре-
гіонах обладнані комп’ютерні класи 
мають 100 % гімназій, ще в семи об-
ластях цей показник перевищує 90 %. 
Найменше гімназій із кабінетами ін-
форматики (50 %) в Одеській облас-
ті, по 75 % – в Івано-Франківській та 
Черкаській областях. У сільській міс-
цевості найменша кількість гімназій 
із комп’ютерними класами фіксується 
у Львівській області (64,1 %), у решті 
регіонів спостерігається розкид зна-
чень від 70,6 до 98,6 %.

Серед закладів усіх типів ліцеїв із 
кабінетами інформатики найбільше. 
І в міських поселеннях, і в сільській 
місцевості в кожному регіоні їх налі-
чується понад 95 %. 

Підсумовуючи викладене, дохо-
димо таких висновків. Підтримка в 
належному стані та розвиток мате-
ріально-технічної бази ЗЗСО, у т. ч. 
будівель, приміщень, забезпечення 
санітарно-гігієнічних умов, облаш-
тування навчальних кабінетів (фі-
зики, хімії, біології, інформатики 
тощо) потребують чималих фінан-
сових витрат. 
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На підставі аналізу стану складо-
вих матеріально-технічного забез-
печення ЗЗСО в період до початку 
вторгнення рф встановлено, що на 
територіях, де ведуться військові дії, 
завдано значних матеріальних збит-
ків об’єктам інфраструктури, зокре-
ма закладам освіти, серед яких пере-
важають ЗЗСО.

Оцінку всіх збитків може бути 
проведено лише після закінчен-
ня військових дій. Наразі доцільно 
здійснювати моніторинг поточного 
стану матеріально-технічного забез-
печення ЗЗСО на підставі оператив-
ної інформації, що може бути отри-
мана від органів виконавчої влади на 
місцях.

Зважаючи на необхідність віднов-
лення освітнього процесу в безпеч-

них умовах, постало питання забез-
печеності закладів освіти захисними 
спорудами й бомбосховищами. На 
нашу думку, показник обладнаності 
ЗЗСО укриттями має відображатись 
у зведених таблицях № Д-4 «Відо-
мості про матеріальну базу закладів 
загальної середньої освіти та вико-
ристання сучасних інформаційних 
технологій» (без спеціальних ЗЗСО), 
для чого вповноваженим органам 
варто розглянути доцільність вне-
сення змін до відповідних форм ста-
тистичної звітності щодо результатів 
діяльності ЗЗСО.

Предметом подальших дослі-
джень має бути вивчення повоєн-
ного стану матеріально-технічного 
забезпечення діяльності закладів за-
гальної середньої освіти.
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ISSUES IN THE MATERIAL AND TECHNICAL RESOURCES  
OF THE GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS DUE  

TO THE MARTIAL LAW IN UKRAINE
Abstract. The article presents the results of a comparative analysis of material and technical 
support of general secondary education institutions (GSEIs) of Ukraine in the period 2016/2017–
2021/2022 academic years. The article analyses scientific publications of domestic scientists on 
the problems of modernization of school education on the basis of updating the technical arsenal 
of teaching aids, optimizing the implementation of existing state programs aimed at 
informatization, computerization and updating of the material and technical base of educational 
institutions. The authors also studied the foreign experience in the development of public 
education. The article outlines a list of regulatory and legislative acts on which the formation 
and development of the material and technical facilities of GSEIs are based. The information 
base of indicators of material and technical support was created using general scientific and 
special research methods on the basis of processed information of statistical summary tables 
(namely, № D-4 "Data on facilities of general secondary education institutions and the use of 
modern information technologies" (without special GSEIs) by institutions of the Ministry of 
Education and science of Ukraine, other ministries and agencies and private institutions and № 
76-RVК "Summary report of general secondary education institutions") and operational 
information of the Ministry of Education and Science of Ukraine. In connection with the beginning 
of the Russian military aggression against Ukraine, changes have occurred in the organization 
of the educational process of general secondary education, in particular, the procedure for the 
formation of the contingent of students and teachers. At the same time, the сondition of material 
and technical support components has changed as a result of the loss and damage to the 
education infrastructure. The article proposes to introduce additional indicators for assessing 
the state of the general secondary education system in wartime conditions. Key indicators of 
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GSEIs facilities were analysed, including total and rented school space, leased space, number of 
classrooms and distribution of classrooms per student, and number of classrooms by region, 
terrain type (urban localities, rural areas) and types of institutions (primary schools, 
gymnasiums, lyceums) to identify the problems of material and technical support of GSEIs and 
further identify ways of their solution. The post-war condition of the material and technical base 
of general secondary education should be the subject of further study. 
Keywords: material and technical base, general secondary education institutions, analytical 
indicators, classrooms, buildings, premises.
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АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Анотація. У статті висвітлено аксіологічний аспект розвитку духовності учасників 
педагогічної взаємодії. Проаналізовано наукові праці на предмет дослідження в них 
об’єктивних чинників, які актуалізують проблему формування цінностей і духовного 
потенціалу особистості. Доведено, що останнім часом велика увага приділяється 
вивченню цінностей та духовності в історичному контексті. Визначено, що психоло-
гічні особливості розвитку цінностей і духовності педагогів полягають в актуаліза-
ції вищих психічних функцій особистості й психологічних механізмів її духовного роз-
витку. З’ясовано, що духовність співвідноситься з потребою в пізнанні світу, себе, 
сенсу та призначення свого життя, проявляється в усвідомленому прагненні людини 
до досконалості й спонукає її служити людям, істині, добру, красі, постійно прагнути 
самовдосконалення та самореалізації. Акцентовано на дослідженні рівня розвитку 
духовних цінностей, духовності, духовного потенціалу педагогів. Доведено, що існує 
залежність, взаємовплив, взаємодетермінація між розвитком духовності, духовним 
потенціалом і ціннісною орієнтацією особистості. Отже, аксіологічний аспект роз-
витку духовності учасників педагогічної взаємодії полягає в урахуванні когнітивних, 
емоційних, мотиваційно-вольових процесів, в актуалізації вищих психічних функцій 
особистості (свідомості, самосвідомості, волі) та психологічних механізмів духовного 
розвитку особистості. 
Ключові слова: аксіологія, духовність, духовно-моральні цінності педагогів.
JEL сlassification: I21. L84, M53, P21.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-3-94-103.

Розглядаючи аксіологічний ас-
пект розвитку духовності учасників 
педагогічної взаємодії, вважаємо за 
доцільне зазначити про існування 
об’єктивних чинників, які актуалі-
зують проблему формування цін-
ностей і духовного потенціалу осо-
бистості в українському суспільстві. 
По-перше, це втрата національної 
самосвідомості, культурної спадщи-
ни, традицій нашого народу великою 
частиною населення на Сході країни 
та зниження якості, рівня життя лю-

дей. По-друге, це поляризація цін-
ностей в українському суспільстві, 
що виражається в різноспрямова-
ності геополітичних векторів його 
розвитку й призводить до розколу 
нації. По-третє, це деструктивний 
вплив ЗМІ на суспільну свідомість, 
поява нових форм духовного, інте-
лектуального та інформаційного на-
сильства, маніпулювання свідомістю 
громадян, породжене практикою 
застосування інформаційно-гумані-
тарних технологій в інтересах окремих 
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політичних і комерційних груп та 
інших неформальних структур [1].  
По-четверте, це моральний і духов-
ний нігілізм. Отже, необхідно фор-
мувати духовно-моральні цінності, 
патріотизм, добру волю людей, пле-
кати моральне здоров’я суспільства, 
зміцнювати духовно-моральний іму-
нітет та духовний потенціал, особли-
во викладачів, учителів, вихователів, 
психологів, які мають величезний 
вплив на дітей і батьків, на суспіль-
ство, щоб подолати внутрішню й зов-
нішню бездуховність та вербальну й 
невербальну агресію як у мікро-, так 
і в макросоціумі, зважаючи на психо-
логічно-педагогічні особливості цьо-
го процесу.

Працюючи з дітьми, учитель за-
звичай виконує функції компетент-
ного фахівця, психолога, дипломата, 
актора, режисера, диригента, новато-
ра, вихователя. Він є представником 
однієї з найбільш соціально значущих 
людських професій і спрямовує зусил-
ля на формування та всебічний роз-
виток не тільки дітей, а й, опосеред-
ковано, батьків. Від педагога значною 
мірою залежить майбутнє нашої на-
ції, тому потрібно створити комфорт-
ні умови для його праці та визначити 
психологічні особливості розвитку 
духовності учасників педагогічної 
взаємодії. Нові підходи до підвищен-
ня кваліфікації педагогічних праців-
ників деталізовано в Законі України 
«Про повну загальну середню освіту» 
[2] й у Порядку підвищення кваліфі-
кації педагогічних та науково-педаго-
гічних працівників [3].

Термін «аксіологія» утворено 
від двох слів грецького походження 
(«цінність» і «вчення»). Його автор-
ство належить П. Лапі та Е. Гартману 
[4, с. 156]. Вагомий внесок у розви-

ток аксіології зробили К. О. Абуль-
ханова-Славська [5], Н. М. Дика й 
О. П. Глазова [6], Н. О. Ткачова [7], 
А. О. Ярошенко [8] та інші вчені, чиї 
погляди формують унікальний базис 
аксіологічного підходу до вивчення й 
розвитку духовного світу особисто-
сті. Важливу роль у створенні теорії 
духовності та цінностей відіграв до-
робок таких науковців, як М. Й. Бо-
ришевський [9], С. У. Гончаренко [10], 
М. В. Савчин [11], Е. О. Помиткін [12] 
та ін.

Зокрема, на переконання К. О. Абуль -
ханової-Славської, найважливішою 
справою життя кожної людини є ви-
значення, вибір і реалізація цінно-
стей (ідеться про цінності найвищо-
го рівня – духовні). А якщо взяти до 
уваги те, що останні повинні набути 
статусу життєвих принципів, то саме 
їх реалізація є основою життєвої 
стратегії. При цьому розвиток аксіо-
логічної сфери особистості можли-
вий лише за наявності гармонії між 
свідомістю й почуттями. Саме розви-
нені почуття становлять сенс життя 
людини та слугують підставою для 
активних духовно-інтелектуальних 
пошуків [5].

Свідоме прагнення особистості до 
саморозвитку, досконалості, ідеалу, до 
освоєння професійних, загальнолюд-
ських, абсолютних цінностей безпосе-
редньо пов’язане з духовністю.

Мета статті – визначити аксіоло-
гічний аспект розвитку особистості, 
дослідити рівень духовності, потен-
ціалу й цінностей учителів, окресли-
ти психологічні особливості форму-
вання духовно-моральних цінностей 
учасників педагогічної взаємодії.

У Педагогічному словнику по-
няття «духовність» тлумачиться як 
«специфічно людська риса, яка вияв-
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ляється у багатстві духовного світу 
особистості, її ерудиції, розвинутих 
інтелектуальних та емоційних запи-
тах, моральності» [13, с. 166].

На думку М. Й. Боришевського, ду-
ховність – це багатовимірна система 
«утворень у свідомості та самосвідо-
мості людини, в яких віддзеркалю-
ються її найбільш актуальні потреби, 
інтереси, погляди, ставлення до нав-
колишньої дійсності і до себе самого 
як соціального індивіда. Специфіч-
ною ознакою цих утворень, що висту-
пають у формі ціннісних орієнтацій, 
певних особистісних характеристик, 
є їх поєднання з провідними життєви-
ми цілями, прямий чи опосередкова-
ний зв’язок із моральністю» [9, с. 147].

Академік С. У. Гончаренко підкрес-
лив, що з категорією духовності спів-
відноситься потреба в пізнанні світу, 
себе, сенсу й призначення свого жит-
тя. Людина духовна в тій мірі, у якій 
вона замислюється над цими питан-
нями та прагне знайти на них відпо-
відь. Втрата духовності рівнозначна 
втраті людяності [10, с. 124]. Фор-
мування духовності та цінностей є 
найважливішим завданням розвитку 
особистості.

У світському розумінні духовність 
і цінності особистості пов’язуються з 
особистісною спрямованістю на ідеа-
ли краси (естетична спрямованість), 
добра (гуманістична спрямованість), 
істини (пізнавальна спрямованість); 
зумовлюють героїзм, стійкість, ак-
тивність особистості, яка свідомо 
протидіє потворному, злу та кривді. 
У релігійному контексті духовні цін-
ності втілюються в таких категоріях, 
як віра (у спасіння, вічне життя душі), 
надія (на Бога, на перемогу добра), 
любов (до Бога – Творця Всесвіту, до 
ближніх, до Батьківщини) [12, с. 14].

Критерієм, еталоном високомо-
ральної й духовної поведінки можна 
вважати «золоте правило» Ісуса Хри-
ста: «Тож усе, чого тільки бажаєте, 
щоб чинили вам люди, те саме чиніть 
їм і ви» [14]. 

Дефіцит людяності та духовності 
призводить до посилення конфрон-
тації в суспільстві, домінування «по-
двійної» моралі, подальшого зубо-
жіння більшої частини населення. Як 
зазначив академік І. А. Зязюн, «безду-
ховність виникає від втрати відчуття 
цінностей, а бездуховність – не про-
сто відсутність духу, а його спотво-
рення» [15, с. 40]. 

Втрата духовності зумовлює від-
чуженість від батьків, втрату ідеалів, 
пасивність, світоглядну індиферент-
ність або бунт, анархічні настрої, пе-
симістичне сприйняття життя. Серед 
молоді відбувається девальвація ду-
ховних цінностей, посилюються тен-
денції асоціальної поведінки.

Проблеми духовних цінностей 
особистості дедалі активніше дослід-
жуються в сучасній педагогічній пси-
хології. Доктор психологічних наук 
М. В. Савчин зауважив, що духовність 
є надсвідомим у людині. Через неї по-
яснюються феномени совісті, почут-
тя провини та інші вищі переживан-
ня [11, с. 79].

Е. О. Помиткін вказує на те, що 
поняття духовності нерідко ототож-
нюють із моральністю людини. Це 
цілком зрозуміло, адже вчинки ви-
сокодуховної, як і морально розви-
неної, людини мають гуманістичну 
спрямованість. Однак мотиви цих 
вчинків можуть істотно відрізняти-
ся: морально розвинена особистість 
керується законами, настановами та 
принципами моралі, прийнятими в 
конкретному соціумі, тимчасом як 
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духовно розвинена особистість – Біб-
лією, найвищими духовними цінно-
стями, совістю, справедливістю й ми-
лосердям [12].

Духовно-моральний закон стосуєть-
ся всіх, він записаний для нас у Ново-
му Заповіті та існує так само, як і фі-
зичний чи математичний, але до його 
виконання людина запрошується на 
добровільних засадах. Невиконання 
духовно-морального кодексу не ска-
совує його, він завжди дає про себе 
знати через прояви совісті, виступа-
ючи внутрішньою необхідністю осо-
бистості. На думку Н. В. Павлик, со-
вість є суб’єктивною нормою мораль-
ності та залежно від свого стану має 
право нормувати поведінку людини, 
виконуючи функції самоусвідомлен-
ня й самоконтролю [16]. 

«Ядром культури особистості є її 
духовність. Духовний розвиток ха-
рактеризується багатством інтелек-
туального й емоційного потенціалів 
особистості, високим моральним 
розвитком, що веде до гармонії іде-
алів людини із загальнолюдськими 
цінностями і достойними вчинками, 
в основі яких лежить потреба служи-
ти людям і добру, постійне устрем-
ління до самовдосконалення», – за-
значила О. В. Сухомлинська [17, с. 25]. 

Духовність і цінності слід постійно 
свідомо генерувати в підструктурах 
особистості, враховуючи духовний 
потенціал і психологічні механізми 
духовного розвитку кожного інди-
віда: ідентифікацію, децентрацію, 
рефлексію, трансценденцію, усвідом-
лення буттєвої єдності [12].

Таким чином, духовність співвід-
носиться з потребою пізнання сві-
ту, себе, сенсу й призначення свого 
життя. Духовність проявляється в 
усвідомленому прагненні людини до 

досконалості та спонукає її служити 
людям, істині, добру, красі, постій-
но прагнути самовдосконалення й 
самореалізації. Духовність – основа 
формування та розвитку духовних 
цінностей.

Аналіз згаданих наукових дослі-
джень дає підстави для визначення 
духовних цінностей. Отже, духовні 
цінності – джерело мотивації, пла-
нування вчинків, конструктивні 
орієнтири людської свідомості, що 
базуються на ідеалах добра, краси, 
істини, любові та визначають нор-
ми поведінки особистості, мають 
індивідуально-суспільне підґрунтя, 
є основою вирішення питання про 
призначення людини, сенс жит-
тя, вершинні досягнення людства, 
які зумовлюють успіхи суспільства: 
економічні, ідеологічні, культурні, 
політичні тощо. Духовні цінності пе-
дагога умовно можна поділити на 
цінності-цілі (термінальні цінності) 
та цінності-засоби (інструментальні 
цінності). 

Духовні цінності-цілі педагога 
включають: визнання, що дити-
на – це найцінніший скарб Всесвіту;  
прагнення донести до дитячого сер-
ця не тільки знання з предмета, а й 
духовно-моральні принципи; пова-
гу до прав, честі, гідності дитини, 
емпатійне ставлення до вихованця; 
здатність визначати здібності, упо-
добання учня та бажання допомогти 
йому, здатність створювати й підтри-
мувати в колективі атмосферу пова-
ги, порозуміння, творчої співпраці; 
зважене ставлення до труднощів 
професії; цілеспрямоване освоєння 
системи знань, практичних навичок 
і умінь у діяльності педагога; бажан-
ня чинити добро, приносити користь 
світу, країні, людству, ближнім своєю 
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роботою; стійкий інтерес до методів 
самопізнання та саморозвитку тощо.

Духовні цінності-засоби педаго-
га включають: сумління, надійність; 
доброзичливість; ввічливість, так-
товність; дисциплінованість, органі-
зованість, здатність усвідомлювати 
залежність між власними рисами й 
життєвими успіхами або невдача-
ми; уміння мобілізувати свої ресурси 
на виконання важкої, але необхід-
ної роботи, яка потребує часу та сил; 
здатність розробляти реальні плани, 
програму самовиховання своєї особи-
стості на тривалий період і ефективно 
її реалізовувати; бажання здобувати 
психологічні знання, розвивати від-
повідні вміння, навички; уміння набу-
вати додаткову компетентність; здат-
ність до творчого синтезу, поєднання 
різних точок зору, поглядів тощо.

Отже, маючи на меті дослідити 
рівень духовності, потенціалу й цін-
ностей педагогів, ми обрали Інститут 
післядипломної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка 
для проведення експериментальної 
роботи. Об’єктом дослідження стали 
235 педагогів, які проходили курси 
підвищення кваліфікації в Інститу-
ті у 2020–2021 рр. З учителями, що 
брали участь в експерименті, було 
проведено відповідну підготовчу ро-
боту, щоб допомогти їм усвідомити 
мету та завдання, ознайомитися з 
програмою експерименту, оволодіти 
знаннями з теоретично-методичних 
засад духовної культури й цінностей 
особистості. 

Психодіагностичний інструмента-
рій дослідження включав: методику 
«Духовний потенціал особистості» 
Е. О. Помиткіна, «Ціннісні орієнтації» 
М. Рокича, авторський опитуваль-
ник для виявлення міри розвитку 

духовності та цінностей педагогіч-
них працівників. Відповідно до мети 
нашого дослідження до вказаного 
інструментарію введено систему ва-
лідних психодіагностичних методик 
(спостереження, бесіди, анкетуван-
ня, тестові методики, соціометричні 
дані колег-педагогів), а також групу 
методів обробки даних (якісний і 
кількісний аналіз, визначення коре-
ляційних зв’язків). 

Діагностична робота щодо ви-
значення рівня розвитку духовних 
цінностей, духовності, духовного 
потенціалу педагогів виконувалася 
з обов’язковим повідомленням і об-
говоренням результатів. Окрім того, 
проводилися консультації на основі 
даних тестування у формі індивіду-
альних і колективних бесід, що допо-
магало педагогам усвідомити рівень 
розвитку власної духовності, потен-
ціалу й міру сформованості духовних 
цінностей. 

За результатами експерименту, 
початковий рівень розвитку духов-
них цінностей мають 21,8 % педаго-
гів, духовності – 19,3 %, духовного 
потенціалу – 17,5 %. Це означає, що 
майже четверта частина викладачів 
усвідомлює необхідність набувати та 
вдосконалювати духовно-моральні 
риси й духовний потенціал. Педаго-
гічні працівники з початковим рів-
нем розвитку духовності найчастіше 
орієнтуються на індивідуалістичні 
цінності. Для них характерні слабкий 
самоконтроль, імпульсивність, низь-
кий рівень емпатії та морально-етич-
них норм, невмотивоване почуття 
суперництва, зверхнє ставлення до 
інших, підвищена асоціальна актив-
ність (інтриги, бунт), порушення 
ієрархії мотивів і ціннісно-духов-
ної регуляції, нездатність до вищих 
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духовних почуттів, деструктивний 
розвиток духовно-моральної сфери, 
пов’язаний із певним внутрішнім 
конфліктом, дискомфортом. Вони 
мають бажання поглиблювати тео-
ретичний і практичний рівні духов-
ності, але, на жаль, не докладають 
належних зусиль для саморозвитку.

Педагоги із середнім рівнем роз-
витку духовних цінностей (37,4 %), 
духовності (38,7 %) та духовного по-
тенціалу (42,4 %) вважають, що пе-
дагогічна компетентність допомагає 
самовдосконалюватися. Учителям із 
середнім рівнем сформованості ду-
ховності притаманна орієнтація на 
суспільно-соціальні й сімейні цінності.  
Їм не завжди властиві стійкість і несу-
перечливість ціннісної системи осо-
бистості, але вони адекватно оціню-
ють риси свого характеру, рівень роз-
витку культури та цінностей, здатні 
визначити власні недоліки, розпочати 
свідому боротьбу з ними. Педагоги із 
середнім рівнем розвитку духовного 
потенціалу намагаються досягти ду-
ховних цілей у своїй діяльності згідно 
з традиційними духовно-моральними 
нормами та стандартами.

Педагоги з достатнім рівнем роз-
витку духовних цінностей (29,5 %), 
духовності (27,6 %) й духовного по-
тенціалу (26,8 %) здатні ефектив-
но розв’язувати духовно-моральні 
проблеми, виконувати професійні 
завдання навчально-виховного про-
цесу. Їм притаманна ціннісна орієн-
тація на сімейні та загальнолюдські, 
суспільно-соціальні, професійні цін-
ності. Учителів із достатнім рівнем 
сформованості духовних цінностей 
відрізняє соціально-психологічна ак-
тивність.

Педагоги з вищим рівнем розвит-
ку духовних цінностей (11,3 %), ду-

ховності (14,4 %) й духовного потен-
ціалу (13,3 %) свідомо намагаються 
здобувати духовно-моральні знання, 
засвоювати, зберігати, примножува-
ти та вчасно актуалізувати профе-
сійні цінності у власній діяльності. 
Учителі з вищим рівнем духовності 
визнають необхідність постійно по-
глиблювати теоретичні знання й 
практичні навички, які потрібні для 
успішного навчально-виховного про-
цесу. Для педагогів із вищим рівнем 
духовного потенціалу характерні 
любов до дітей, педагогічної профе-
сії, здатність самовдосконалюватися, 
розвинені вольові риси, доброзич-
ливість, чуйність, врівноваженість, 
толерантність, рефлексія, людяність, 
ціннісна орієнтація на сімейні, за-
гальнолюдські, вищі цінності.

При визначенні кореляційних зв’яз-
ків за Пірсоном враховувалася значу-
щість кореляційних коефіцієнтів: 

r = 1,0 – повна кореляція;
0,6 ≤ r <1,0 – висока кореляція;
0,4 ≤ r < 0,6 – середня кореляція;
r < 0,4 – низька кореляція;
-r < 0 – обернено пропорційна ко-

реляція.
За результатами статистичної 

обробки, розвиток цінностей педа-
гогів прямо пропорційно корелює 
з орієнтацією на альтруїзм (0,854). 
Маючи готовність поступитися свої-
ми інтересами заради блага інших, 
розвинену самосвідомість, відпові-
дальність, педагоги і студенти пра-
цюють над розбудовою духовної 
культури, внутрішнього світу.

Обернено пропорційна залежність 
між орієнтацією на егоїзм (-0,508) 
та розвитком духовності педагогів 
вказує на необхідність створення 
належних умов для розвитку потреб-
нісно-мотиваційної спрямованості, 
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щоб сприяти пізнанню власної інди-
відуальності з огляду на класифіка-
цію психологічних властивостей ви-
сокодуховної особистості педагога й 
тим самим стимулювати роботу над 
самопізнанням, самокорекцією, са-
мовираженням, самопокращенням. 

Виявлено закономірність, що пе-
дагогам із розвиненою духовністю 
притаманні цілеспрямованість, роз-
судливість, винахідливість, перед-
бачливість, уміння об’єктивно оці-
нювати себе й оточуючих, цілісність 
і гармонійність рис характеру, вони 
старанно виконують свої обов’язки. 
Крім того, у них розвинена здатність 
до самопізнання, інтроспекції, праг-
нення до самовдосконалення. Також 
існує залежність між розвитком ду-
ховності та орієнтацією особистості 
на вищі, загальнолюдські, суспіль-
но-соціальні, професійні цінності. 

Аналіз даних, отриманих під час 
експерименту, в результаті анкету-
вання й бесід із педагогічним пер-
соналом, засвідчив потребу у визна-
ченні психолого-педагогічних особ-
ливостей розвитку духовності та 
цінностей. 

Виходячи з того, що духовний по-
тенціал структурується системою ду-
ховних цінностей і життєвих позицій 
особистості, до психолого-педагогіч-
них особливостей розвитку духов-
ності особистості можна віднести:

 – усвідомлення необхідності змін 
і перетворень внутрішнього світу 
особистості на краще, уявлення про 
свій ідеальний образ, відчуття висо-
кодуховних потреб та мотивів у сфері 
спрямованості; 

 – засвоєння системи необхідних 
знань, інформації, пошук істини, спо-

нуку допомагати, поділитися своїм 
досвідом і знаннями з іншими;

 – усвідомлення особистих психіч-
них станів, віднайдення життєвих сен-
сів та прийняття рішення щодо мети, 
задуму, ідеї, плану високодуховної 
діяльності, поведінки, дій і вчинків;

 – прагнення особистості до абсо-
лютного, досконалого й реалізацію 
свого потенціалу в суспільно-корисній 
діяльності;

 – усвідомлення й переживання 
своєї спорідненості з іншими, відчуття 
радості, задоволення від допомоги 
тим, хто її потребує, від самовіддачі 
та досягнення цілей.

Діагностика рівня розвитку духов-
ності педагогів з іншими показника-
ми дає підстави стверджувати про 
існування залежності, взаємовпливу, 
взаємодетермінації між рівнем роз-
витку духовності й духовним потен-
ціалом, ціннісною орієнтацією осо-
бистості. З урахуванням викладених 
вище показників дослідження можна 
дійти висновку, що аксіологічний ас-
пект розвитку духовності учасників 
педагогічної взаємодії полягає в ура-
хуванні когнітивних, емоційних, мо-
тиваційно-вольових процесів, в ак-
туалізації вищих психічних функцій 
особистості (свідомості, самосвідомо-
сті, волі) та психологічних механізмів 
духовного розвитку особистості. 

Перспективи подальшої науко-
во-дослідницької роботи ми вбачає-
мо в поглибленому вивченні взаємо-
дії учасників педагогічної взаємодії, 
у модифікації й удосконаленні розви-
ваючих програм, розробленні іннова-
ційних технологій, які сприятимуть 
формуванню та розвитку духовності 
особистості в аксіологічному аспекті.
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AXIOLOGICAL ASPECT OF SPIRITUAL DEVELOPMENT  
OF PEDAGOGICAL STAFF

Abstract. The article reflects an axiological aspect of the development of the spirituality of 
participants in pedagogical interaction. Scientific works are analyzed on the study of 
objective factors that actualize the problem of the development of values and spirituality. 
The purpose of the article is to study the level of spirituality, potential and values of teachers, 
to determine the psychological characteristics of the formation of spiritual and moral values 
of teachers, and to determine the axiological aspect of personal development. According to 
the purpose of our study, we used a system of valid psychodiagnostic techniques (observations, 
interviews, questionnaires, test methods, sociometric data of fellow teachers), as well as a 
group of data processing methods (qualitative and quantitative analysis, determination of 
correlations). It’s concluded that the initial level of the development of teachers’ spiritual 
values is 21,8 %, the spirituality of teachers is 193 %, and the spiritual potential of teachers 
is 17,5 %. It means that almost a quarter of teachers with an initial level of spiritual 
development often focus on individualistic values. They are characterized by weak self-
control, impulsiveness, low level of empathy and moral norms, unmotivated sense of rivalry, 
increased antisocial activity (intrigue, rebellion), violation of the hierarchy of motives and 
values and spiritual regulation, and inability to higher spiritual qualities. They want to 
deepen the theoretical and practical levels of spirituality, but, unfortunately, do not make 
adequate efforts for self-development. Educators with an average level of development of 
spiritual values, spirituality and spiritual potential do not always possess the stability and 
consistency of the value system of personality, but they adequately assess their qualities of 
character, level of development of culture and values, and can identify their shortcomings, 
etc. Teachers with sufficient and higher levels of development of spiritual values, spirituality 
and spiritual potential can effectively solve spiritual and moral problems and professional 
tasks of the educational process. They consciously try to acquire spiritual and moral 
knowledge and update professional values in their own activities. According to the results of 
statistical processing, the development of teachers' values correlates directly with the focus 
on altruism. Having a willingness to give up their interests for the good of others, and 
developed self-awareness, and responsibility, teachers work on the development of spirituality. 
We see the prospect of further research in the in-depth study of the interaction of participants 
in pedagogical interaction, modification and improvement of development programs, and 
development of innovative technologies that would contribute to the formation and develop-
ment of axiological aspects of a person’s spirituality.
Keywords: axiology, spirituality, spiritual and moral values of teachers.
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FINANCING EDUCATION SECTOR DURING THE MARTIAL LAW: 
BEST PRACTICES

Abstract. Adequate financing of education is necessary to maintain an efficient system and 
provide high quality education. The armed conflicts have a negative impact on economic 
development, as a result, the available resources become limited. Usually, the education 
sector is not a priority for financing, but educating the population remains important. The 
purpose of our article is to determine the best practices of funding the education sector 
during wars and armed conflicts. Our analysis of the impact of the wars and armed conflicts 
on the economic development of the parties involved showed that the lack of funds leads to 
the reallocation of the government expenditures towards military and defense sectors, 
usually at the expense of others, including education. It has been established that the impact 
of armed conflicts on the financing of the education sector is determined by several factors, 
in particular, the drop in economic growth rates, the disruption of trade relations, and the 
reallocation of expenditures from other sectors to defense and the army. This means that the 
state requires external help to finance educational sector. Globalization caused the growing 
interdependence of the national economies, so the neighbor countries are particularly 
interested in resolving that conflict and supporting the afflicted party. As such the interna
tional community created a program to support education development in emergencies 
(including natural disasters, wars, armed conflicts etc.) and practical recommendations for 
their implementation. There are several parts of the program for different scenarios including 
creating temporary facilities to provide preschool and school education, and relocation of 
the children (including abroad) for the purposes of subsequent repatriation or integration. 
As a result, the external support includes official development aid (financing the education 
sector of the recipient) and providing aid to the refugees. It has been established that at the 
moment only 29 countries are donors of the official development assistance in the field of 
education, and most of it is provided by 5 countries. On the other hand, most of developed 
countries have established practices to provide help for education of the migrants and 
refugees. 
Keywords: financing education, martial law, education for all, armed conflict, official 
development aid, humanitarian aid.
JEL classification: I21, I23.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-3-104-118.

Wars and armed conflicts are costly 
in several ways, most of which are 
obvious and easy to assess. Less evident 
disruption is the educational process, as 
the population of school age faces issues 
while trying to achieve the desired 

level of education. This issue is likely to 
impact not only the tertiary education 
students forced to join the army but 
also the students of school age. During 
wars, the civilian population is severely 
hit, so physical access to schools may 
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be impeded by bombings, fighting, 
army requisitions, and transportation 
difficulties. In addition, casualties and 
the loss of income for the families 
may prevent a transition into tertiary 
education even when the war is over.

More so, the armed conflicts tend to 
change the spending priorities of the 
governments, leaving the education 
sector without sufficient resources for 
efficient and successful performance. 
The military aggression by Russia left 
the education sector of Ukraine in a 
precarious position. While it was one 
of the top priorities during the time of 
peace, it is not possible to maintain the 
same level of financing during the war. 
As such, it is important to determine the 
possible ways to provide comprehensive 
and high quality education under the 
constraint of reduced funding.

Recently, the topic of the impact 
of military conflicts on the education 
sector and its financing became more 
widespread. It was caused by the 
fact that empirical studies confirmed 
that wars and armed conflicts greatly 
impact the accessibility and quality of 
education due to several factors. 

The purpose of our article is to 
determine the best practices of funding 
the education sector during wars and 
armed conflicts.

A history of conflicts has been 
shown to impose large economic and 
social costs for all the parties involved. 
The consequences vary from the loss 
of human life, human capital, and 
destruction of infrastructure, to political 
instability and further uncertainty that 
prevents investment and economic 
growth. Another issue stemming from 
the conflicts is the shortage in public 
finances, as a part of the tax base is 
destroyed lowering revenue while 

raising military expenditures. As a 
result, fiscal deficits and public debt 
increase, but it happens while resources 
are diverted away from social spending. 
It needs to be noted that the last time 
as many developed countries were 
involved in the conflict was during 
World War II because recent local armed 
conflicts and civil wars were mostly 
focused in the developing countries 
while the developed countries were 
not involved and could offer swift and 
substantial help. More so, the education 
systems of the involved countries were 
not very developed so the required 
expenditures were not high.

The empirical research showed that 
during the 1980s there was a visible 
decline in primary school enrolment 
rates, and most of them happened in 
the countries afflicted by armed conflict. 
Furthermore, it was proved that armed 
conflict became one of the major 
obstacles to achieving the Education 
for All goals, established in 1990 by the 
international community. The loss of 
schooling for children and young people 
was caused mostly by the destruction or 
closing of schools, and the displacement 
of the population and the teachers. 
Schools and teachers became deliberate 
targets in wartime [1]. 

Another empirical evidence of the 
impact of armed conflicts on education 
is the situation in sub-Saharan Africa. 
Overall, in recent years, about a third of 
the countries in the region experiences 
some form of conflict.

Such conflicts may pose an additional 
challenge at the regional level, due to 
their potential spillover effects (Fig. 1). 
There are several possibilities such 
as a direct spillover effect (attracting 
neighbors) and indirect spillover effects 
(economic activity or social strains). It 
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was determined that conflicts in sub-
Saharan Africa are usually persistent, 
although the duration of conflicts varies 
considerably across the region. The 
displacement of the population is one 
of the major consequences of conflicts 
in sub-Saharan Africa. The region 
involved in the conflict has significant 
economic, fiscal, and social costs, but 
the nearby regions are forced to shelter 
the displaced people. Another result of 
the conflicts is that real GDP growth is, 
on average, about 2,5 percentage points 
lower where there is conflict.

The empirical analysis confirmed that 
the causes of the decline in productivity, 
investment, and export growth include 
greater security concerns; displacement 
of skilled labor; disruption of trade; 
destruction of human capital and physical 
infrastructure; a rise in economic and 
political uncertainty; disruption and 
weakening of institutions.

The destruction of human capital 
can be measured by the impact on 
the education and health sectors. For 
example, primary school enrollment 
rates for girls and boys on average 
dropped by 13 and 9 percentage points 
respectively.

The most important issue is the 
impact of the conflict on the public 

budget revenues and expenditures. 
This significantly limits the ability of 
the respective government to respond 
to conflicts efficiently, leading to the 
aggravation of their economic and 
social costs. It was determined that the 
revenues are reduced by destroying the 
tax base, disrupting economic activities, 
and decreasing tax administration. 
The expenditures include reallocation 
towards higher military spending 
even if total public spending does not 
increase significantly [2]. We can make 
a conclusion that the reduction of the 
expenditures for education during 
the armed conflict is unavoidable and 
can be offset only by international 
financial aid. To lessen the harmful long-
term economic effects of the conflict 
it is necessary to protect social and 
development spending and maintain 
efficient institutions.

To assess the consequences for 
the education sector of Russia’s 
armed aggression against Ukraine 
we should study the results of World 
War II. It was determined that World 
War II caused a significant decrease in 
educational attainment for those who 
were of elementary school age during 
or immediately after the conflict. The 
empirical evidence presented by the 

Figure 1. Potential spillover effects of the armed conflicts
Created by the author. 
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researchers [3] who compared the 
facts for four countries, including two 
directly involved (Austria and Germany) 
and two with the spillover (Sweden 
and Switzerland), demonstrates that 
the magnitude of this educational loss 
was about 20 % of a year of schooling. 
The authors estimated the effect for 
those being born during the thirties, 
compared to those being born in the 
previous or subsequent decades in 
the above-mentioned two German-
speaking countries.

Until recently, the majority of ongoing 
armed conflicts were concentrated in 
the developing and the least developed 
countries that had no possibility to 
support their education systems. The 
understanding of the importance 
of education by the international 
community led to the creation of the 
international program Education for All 
(EFA), and its revision in 2000 caused 
the adoption of the Dakar Framework 
for Action, which identified conflict 
as «a major barrier towards attaining 
Education for All» [4, p. 19]. 

During conflicts, the key issue to 
reaching EFA goals is the lack of an 
effective, widely accepted policy or 
strategy to address the dual problems of 
weakened governments and the lack of 

clear mandates and coordinated action 
plans for an international response. 
International agencies have mandates 
for refugees to provide assistance for 
education using international funding. 
But the responsibility for education in 
countries undergoing conflict belongs to 
national and local education authorities.

Such a situation created the concept 
of emergency education and its support 
by the international community. The 
issue is that it consists of a range of 
initiatives without detailed practical 
solutions. The general complaint is that 
the commitment of governments to 
education is rather questionable. For 
example, teachers are fortunate to be 
paid. Schools are lucky if they are not 
attacked and looted. Education is often 
not a priority during conflict situations.

The major humanitarian NGOs and 
UN agencies proposed a simplified 
emergency education model that 
addresses the challenge of establishing 
an education system under duress. 
Sadly, it is applicable mostly in refugee 
camp settings. There are three phases of 
the Framework for Education Programs 
in Emergencies: safe spaces and 
recreational activities (Phase I); non-
formal education (Phase II); and formal 
education (Phase III) (Fig. 2) [5].

Figure 2. Phases of the Framework for Education Programs in Emergencies
Created by the author based on the Framework for Education Programs in Emergencies [5].
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The aim of Phase I is to establish 
areas of safety for children, to register 
children for organized recreational and 
expressive activities like sports, art 
and drama. Another part is the teacher 
training and developing a primary 
school structure. The purpose of Phase 
II is to «promote social reintegration and 
development of cognitive/social skills 
by affected children and youth through 
structured non-formal education activi-
ties» [6, p. 14].

The UNHCR’s Guidelines for Educa-
tional Assistance to Refugees propose to 
divide Phase III into Phase 3A (the period 
of the refugees’ exile will be short) and 
Phase 3B (or «Adjustment to Extended 
Stay»). Phase 3A focuses on the «normal» 
curriculum (from the home country), to 
help prepare for repatriation.

The issue with Phase 3B is to 
determine the ultimate purpose of 
education for that period. There is 
a choice between repatriation or 
integration. The best possibility is to 
«mix» it to accommodate both outcomes. 

The effective emergency education 
approach includes pre-school for 
young children. It aims to stabilize 
young children and provide them with 

structure. Among the most important 
components in all of this work is 
successfully meeting the challenge of 
addressing the psychosocial needs 
of war-affected students (and, where 
possible, their parents or guardians), as 
well as their teachers.

There are two approaches to this 
issue that are most widespread. The 
first one is to continue providing formal 
education to children. It is based on the 
concept that schools provide structure, 
an environment of normalcy, intellectual 
stimulation and, give parents time for 
work. It also provides a replacement for 
idle time. The second approach supports 
expanded curricula as to engage children 
to the full extent.

Thus, it becomes obvious that 
countries involved in the armed conflict 
are not able to finance education on their 
own. They require external financial aid. 
There are several frameworks to fund 
the gap for education in emergencies 
(Fig. 3).

The financing frameworks are used to 
fund all educational levels and are com-
plementary rather than exclu sive [7]. 

1. Humanitarian aid in the form of 
consolidated requests for funding. It was 

Figure 3. Key frameworks for financing education gaps in emergencies
Created by author based on [7].
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noticed that education in this context is 
consistently underfunded. For example, 
in 2013, only 34 % of education funding 
requests got financing (2,4 % of total 
aid), and a gap of US$239 million was 
not funded. Over the period 2006-
2013, education made up an average 
of 4 % of requests but received only 
2,3 % on average of funding received. 
Humanitarian funding includes only UN 
and international NGOs.

2. Development assistance plays a 
dominant role in aid to education as 
donor funding is a large proportion 
of public expenditure on education in 
some countries. There are 25 countries 
in which more than 10 % of public 
expenditure on education is from donor 
spending and in Liberia and Afghanistan, 
this figure is more than 40 %. 

3. Domestic Resources are the single 
largest source of funding for education 
across all types of countries. Data on 
overall government expenditure on 
education is available but generally 
does not include a specific breakdown 
of domestic government expenditure on 
education during and after emergencies.

4. Household Expenditure contri-
butes to education when money is 
available. And that the poor may do so 
disproportionately compared to the 
better off.

For a long time, international 
financial aid for the countries involved 
in armed conflicts remain unsystematic 
and unorganized. It was a reaction to 
requests and it was usually insufficient. 
Adopted in 2000, the Dakar Framework 
for Action gave a start to significant 
improvements in the field of education 
in emergencies. There are 5 key 
factors, contributing to it, such as the 
development of common standards, 
gathering a literature and evidence base, 

establishing professional networks, 
growing recognition of the issue, and 
mainstreaming of education response. 
For example, as a result, the Inter-Agency 
Network on Education in Emergencies 
(INEE) was created to include several 
international organizations that already 
are engaged in financial aid in cases 
of emergencies. The researchers [8] 
consider that the reason for the INEE 
efficiency includes 3 features, such as it 
is non-operational, meaning that it’s a 
framework for collaboration and sharing 
of experience; it is virtual in nature; the 
main part of the network is formed by 
institutional members. 

As a result of the INEE efforts the 
standards were created and divided into 
5 parts (the INEE Minimum Standards 
for Education: Preparedness, Response 
and Recovery) [9]: 

1. Foundational Standards;
2. Access and Learning Environment;
3. Teaching and Learning;
4. Teachers and other Education 

Personnel;
5. Education Policy.
As international financial aid 

depends on the situation and is not in any 
way periodical and guaranteed, there 
are no steady publications to reflect 
this topic. The most comprehensive 
source of statistics is the UNESCO Global 
Education Monitoring Report which is 
dedicated to this topic. Up to date, there 
were two issues:

 – The 2011 EFA Global Monitoring 
Report «The hidden crisis: Armed conflict 
and education» examine the damaging 
consequences of conflict for the EFA goals. 
The main purpose of the research was 
to assess the armed conflicts and their 
impact on education, to determine what 
to consider an armed conflict, to create 
an agenda to protect children during 
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conflicts, and their right for education 
and to aid in restoring education systems 
after the conflict is over. It became 
the first comprehensive report about 
international support towards the parties 
of the conflict.

 – The «Global Education Monitoring 
Report 2019: Migration, Displacement 
and Education – Building Bridges, 
not Walls» focuses on the theme of 
migration and displacement. It was the 
first comprehensive try to distinguish 
different types of displaced persons. 
It was a reaction to the migration and 
refugees crisis in Europe and the USA 
as there are a lot of migrants who are 
trying to bring their families with them. 
It was shown that it was necessary to 
adjust education curricula as newcomers 
were rather behind in many aspects 
of education. As a result, the schools 
accepting migrants required additional 
funding to perform efficiently [10–12]. 

The source for the data on the official 
development aid is OECD Database.

The dynamics of the national 
expenditures on education across the 
world since 1999 were somewhat 
uneven (Fig. 4).

The period from 1999 to 2008 was 
marked by strong economic growth in 

developing regions. Rising wealth, in 
turn, increased government revenue 
and boosted education spending. 
Financial and economic crisis, 
intensification of the armed conflicts, 
and natural disasters led to a decrease 
in expenditures by 2017.

Development assistance is a key 
ele ment in the EFA financing archi-
tecture. This is especially true for low-
income countries facing large financing 
gaps. In 2005, donors made a series 
of commitments to increase aid. For 
example, at the Gleneagles summit, 8 
principal donors from the EU countries 
promised to donate up to 50 billion 
USD (in 2004 prices) more by 2010, 
intending to allocate more than half 
of that increase to Africa. Sadly, that 
promise was not kept. According to the 
EFA Global Moni toring Report 2011, 
the official de velop ment aid (ODA) 
allocation was mostly for the countries 
with low income (Table).

To support the least developed 
countries, the United Nations tried 
to establish the aid target for donors 
depending on their GNI (gross national 
income). The goal was to donate 0,7 % 
of the GNI. By 2010 only five countries-
donors achieved this target. Most others 

Figure 4. Public education expenditure by country income group as a share of GDP, %
Created by author based on: [10; 12].
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adopted the goal for 2005 as their target. 
The EU countries as a whole established 
as a goal to allocate 0,56 % of collective 
GNI but no less than 0,51 % per country. 
But it is doubtful that most European 
countries will be able to achieve and 
maintain this goal. For example, for 
some years several European countries 
including Sweden, the Netherlands and 
the United Kingdom, managed to donate 
up to the target amount but it was not 
constant. Germany and France donate a 
lot but are still below their commitment. 
Italy is among the least involved donors 
at 0,16 % of GNI. Japan and the USA are 
not even trying to declare and achieve 
their targets, the aid depends on the 
economic situation and is not a priority. 

The financial crisis is weakening 
some donors’ commitment to the 
international aid targets. Uncertainties 
over future aid levels have worrying 
implications for financing in edu-
cation and other areas. With many 
low-income countries facing acute 
fiscal pressures, aid has a vital role 
to play in protecting basic service 
provisions. The danger is that cuts 
in development assistance will slow 
progress or even trigger setbacks in 
human development as governments 
are forced to cut spending (Fig. 5). 

Recent aid data points in a worrying 
direction for the EFA agenda. After five 
years of gradual increase, aid to basic 
education stagnated in 2008. In the 

T a b l e
Total disbursements of aid to education, millions USD 

Groups of countries
Total aid to education disbursements

2002–2003 2007 2008
World 7257 11697 11410
Low-income countries 2308 3802 3662
Lower middle-income countries 3078 4622 4605
Upper middle-income countries 1094 1618 1622
High-income countries 30 57 30
Unallocated by income 747 1599 1490

Source: [12, p. 107].

Figure 5. Total official development aid for education at 2000 constant prices,  
millions USD

Created by the author based on: [13].
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case of sub-Saharan Africa, the region 
with the largest EFA financing gaps, 
disbursements fell by 4 % between 
2007 and 2008. Factoring in the growth 
of the school-age population, this 
translates into a 6 % decline in aid per 
child. This outcome calls into question 
the level of donor commitment to the 
pledges made at Dakar in 2000. While 
aid commitments showed a slight rise in 
2008, commitment levels often provide 
a weak guide to disbursements.

The levelling-off of aid in one year 
does not necessarily signal a new trend, 
but it does reinforce three long-standing 
concerns over development assistance 
for education: a narrow base of major 
donors, the low weight attached to 
basic education and the level of the aid-
financing gap. The narrow donor base is 
a source of potential instability in EFA 
financing (Fig. 6).

For the period 1999-2020, more 
than 60 % of ODA for education was 

Figure 6. Official development aid for education by donor countries, millions USD 
Created by the author based on: [13].
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from 5 main donors and even then their 
contribution varied greatly. An obvious 
corollary is that even small shifts in 
priority by one or two of these donors 
can have very large aggregate effects 
on aid flows. From 2007 to 2008, aid 
to basic education from the United 
Kingdom declined by 39 % and from 
the Netherlands by 30 %. Without 
countervailing increases from Spain and 
the United States, overall disbursements 
to basic education would have fallen 
further. There is some logic to donors 
specializing in aid to particular sectors 
since this can reduce transaction costs 
and strengthen impact. But there is little 
evidence to suggest that major donors 
are coordinating their efforts in the light 
of global aid financing requirements 
for education. Expanding the pool of 
major donors would help contain these 
risks and address the twin challenges 
of increasing overall aid and reducing 
volatility. The entry of emerging donors 
could play a vital role in diversifying aid 
to education.

As of 2020, 29 countries offered 
their resources for the ODA in the 
educational sector. For example, in 
2020 five major donors provided 78 % 
of the ODA for education meaning that 

Germany provided more funds than the 
24 donors combined (Fig. 7).

International aid can be efficient 
support in conflict-affected countries. It 
can aid the efforts of local communities 
to keep access to education, offer the 
finance needed to facilitate peace and 
reconstruction efforts, and support the 
development of education institutions' 
capacity. There is a reason to increase 
aid to countries involved in cycles of 
violent conflicts. But the aid donors 
prefer to exercise caution while offering 
development assistance to affected 
countries. The general purpose of aid 
should be focused on reducing poverty 
and extending opportunities in several 
areas including education. Achieving 
that purpose under the armed conflict 
is inevitably difficult, it may require the 
development of innovative strategies.

To support the education sector of the 
affected country, international aid may 
take the form of admitting refugees and 
providing them with education. As it was 
discovered, for the host state refugees 
tend to cost more than immigrants, as 
the latter are mostly adults looking for 
gainful employment. Sizeable inflows of 
the refugee include children and young 
adults so it may require considerable 

Figure 7. Official development aid for education by donor countries in 2020, %
Created by author based on: [13].
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short-term expenditure on their basic 
needs, language training and other 
integration measures. The empirical 
research on the economic impact of the 
massive influx of refugees in Germany 
demonstrated that there were short-
term costs of 0,5 % up to 1,5 % of GDP, 
but it was forecasted that within 3 to 
10 years the positive effects will be 
able to offset the costs. The authors 
calculated that it will be so, even if their 
unemployment would be above 50 % 
for 10 years and never drop below 35 
% and the productivity being two-thirds 
of the average productivity of German 
workers [14].

In many cases, budget expenditures 
depend on the number of students 
enrolled. This allocation criterion may 
be simple and transparent, but it ignores 
other measures and school features. 

Schools enrolling high numbers 
of refugee students are more likely to 
require more funds. These students 
need to overcome language barriers and 
usually have a poorer socio-economic 
background. They also often have lower 
learning achievement, even considering 
their socio-economic background, so 
are more likely to repeat or drop out. 

Additional funding for schools with 
migrants would support measures ad-
dres sing language barriers and other 
challenges in order to improve their 
academic performance. There are a few 
examples of programs that incorporate 
migrants as an explicit factor in school 
funding. In Lithuania, schools receive an 
additional 20 % for each national minority 
student and 30 % for each immigrant 
student in their first school year in 
the country. The extra funds support 
integration classes, bilingual education, 
Lithuanian as a second language and 
mother tongue instruction [15]. 

In the United States, the Department 
of Education has allocated funds to the 
Migrant Education Program since 1966. 
A formula determining states’ access to 
the funds is based on migrant student 
count and per-student expenditure.

The support of migrant and refugee 
education is not only based on the 
funding formula as its amount is 
rather insignificant. It was determined 
that such students require additional 
financial support to receive the same 
level of education as the locals. As 
a result, European countries offer 
different additional frameworks to 
provide more support to refugees and 
migrants. For example, several countries 
offer the municipalities a lump sum 
grant to be allocated for students 
adhering to specific criteria. Denmark 
uses a socio-economic structure of the 
students and Norway prefers to depend 
on the share of immigrant children in 
the school. After receiving the funding 
the local government can allocate those 
resources at their discretion. Denmark 
tries to establish allocation on an 
individual basis by engaging special 
counsellors to work with immigrant 
families. Switzerland allocated addi-
tional funding to schools that have 
the most migrants for special learning 
programs, including languages.

Additional support targets teachers, 
who may have trouble connecting 
with immigrant students and families 
and respond by lowering education 
and disciplinary standards, or not 
responding at all. Germany funds 
programs to recruit and mentor teachers 
with immigrant backgrounds who can 
then support immigrant students and 
be cultural intermediaries with staff. 
The main problem with the efficient use 
of the allocated aid is that the schools 
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involved are not the best regard for 
learning programs offered, pedagogical 
and administrative staff involved. That 
means that efficient usage of the funds 
received is limited. For those schools 
increased demand for language teachers 
and social-emotional support staff is 
difficult to meet in the short term. They 
require additional measures, including 
better working conditions, and better 
pay for the staff which is difficult to 
achieve as the government is not ready 
to provide that much money to them [16]. 

As a result, formula-based funding 
is a means of helping schools carry the 
higher cost of educating students from 
disadvantaged groups. It needs to be 
said that to save costs, most high income 
countries do not include migration 
status as a factor for allocation, be it 
as part of the formula or otherwise. 
The only criteria used to receive the 
additional funding is the socio-economic 
status of the migrants and refugees. 

Conclusions. Governments during 
armed conflicts usually reallocate 
available resources towards military 
expenses. The education sector loses 
national financing and requires external 
help. The local household expenditures 
and private donations are among the 
possible sources, but they can’t be 
a steady way of incoming funding. 
Another possible source is international 
aid in the forms of humanitarian aid 
and development aid. Humanitarian 
aid is situational as well and is usually 
rather limited. So the main focus of 
incoming resources is the development 

aid offered by international donors 
for different purposes. Its limitation is 
that it depends on the will to help the 
donors as they decide the amount and 
the recipient. 

The other way to provide financial 
aid is to offer education to the refugees 
and migrants. The developed countries 
recognize that it’s necessary so they 
allocate additional financial resources for 
those purposes. Depending on the nature 
of the conflict the donors offer aid with 
different aims: to repatriate refugees in 
the future (for those planning to return 
after the conflict is over) or to integrate 
them (in cases where it is obvious that 
the situation is not about to improve 
any time soon). As the refugee crisis is 
not a new phenomenon in developed 
countries there was an evolution of the 
approaches to aiding the education of the 
refugees. At the beginning, the refugees 
and migrants usually were established as 
separate groups with their own finan cing. 
Recently, the approach has changed and 
the amount of help available de pends on 
the socio-economic status of the applicant 
(parents’ education, income etc.). 

The armed aggression against Ukraine 
showed that the existing framework for 
international aid is not enough. Before 
now, most countries involved were 
among the least developed, as such any 
amount of aid was of huge help and led 
to the significant improvement of their 
education sector. Unlike them, Ukraine 
has a highly developed and advanced edu-
cation system so maintaining that stan-
dard requires substantial financial aid.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ ОСВІТИ  
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Анотація. Належне фінансування освіти є передумовою її ефективності. Військові 
дії та воєнний стан створюють загрозу для подальшого функціонування й розвитку 
системи освіти. Метою статті є комплексний аналіз світового досвіду фінансуван
ня освіти в умовах воєнного стану. Розглянуто питання впливу збройного конфлік
ту на економічний розвиток і стан системи освіти в країні. У процесі дослідження 
використано загальнонаукові методи, зокрема синтезу, аналізу, дедукції. Проаналі
зовано основні підходи до програми розвитку освіти в надзвичайних ситуа ціях і 
вплив збройного конфлікту на втягнуті в нього країни та їхніх сусідів. З'ясовано, що 
вплив збройних конфліктів на фінансування галузі освіти визначається декількома 
факторами, зокрема падінням темпів економічного зростання, порушенням торго
вельних зв’язків, переорієнтацією витрат з інших галузей на оборону й армію. Визна
чено, що протягом останнього часу активно розроблялися підходи до створення 
концепції освіти в умовах надзвичайних ситуацій та було сформовано практичні ре
комендації для їх упровадження. Обґрунтовано, що країни, які беруть безпосередню 
участь у збройному конфлікті, не можуть самостійно забезпечити ефективне фі
нансування системи освіти, тому потребують міжнародної фінансової допомоги. 
Розглянуто світову практику фінансування освіти та основні напрями надання 
міжнародної фінансової допомоги. Встановлено, що наразі лише 29 країн є донорами 
офіційної допомоги для розвитку у сфері освіти, причому більшу її частину надають 
п'ять країн.
Ключові слова: фінансування освіти, воєнний стан, освіта для всіх, збройний конфлікт, 
офіційна допомога для розвитку, гуманітарна допомога.
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РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ  
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ У ФОРМУВАННІ МОЛОДОЇ 

ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ
Анотація. Метою статті є дослідження організації діяльності органів студент-
ського самоврядування у двох європейських країнах – Франції та Великій Британії. 
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю вивчення й використання досвіду 
провідних університетів країн Західної Європи з організації роботи студентських спі-
лок. Для досягнення поставленої мети використано метод системного аналізу. За-
значено, що сфера діяльності органів студентського самоуправління не повинна об-
межуватися стінами університету, вона має поширювати свою діяльність на гро-
маду, район, область і цілу країну. Підкреслено, що здобувачі вищої освіти, які беруть 
участь у роботі студентських спілок, окрім набутих знань, отримують первинний 
управлінський досвід, вчаться організовувати роботу у виборчих кампаніях, залуча-
ються до співпраці з політичними партіями, мають вплив на прийняття рішень із 
питань реформування освітньої діяльності. Встановлено, що студентське самовря-
дування університетів Франції й Великої Британії не однотипне та має певні відмін-
ності, які є як відбитком організації навчального процесу в цих країнах, так і особ
ливостями суспільнополітичного устрою. Проведено ґрунтовний аналіз організації 
виборів до студентських рад університетів Франції та діяльності численних об’єд-
нань студентських спілок, які охоплюють різноманітні сфери суспільного життя. 
Зазначено, що студентське самоуправління в закладах вищої освіти Великої Британії 
має виражену політичну спрямованість. Наголошено на важливості використання 
досвіду цих країн в організації роботи студентських спілок в Україні. 
Ключові слова: студентське самоврядування, управлінський досвід, студентські 
спілки, синдикати, асоціації, соціальна активність, політична спрямованість.
JEL classіfіcatіon: І21, І23.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-3-119-127.

Управління закладами вищої 
освіти можна умовно поділити на 
декілька векторів. Найбільш повно-
важними є: адміністративне управ-
ління, вчена рада, наглядова рада, 

профспілка викладачів і студентське 
самоуправління. Кожна з цих форм 
управління має певні повноваження 
й можливості, які виключають підпо-
рядкування однієї форми управлін-
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ня іншій. Вони узгоджують свої дії в 
певних напрямках, але адміністрація 
закладу вищої освіти не може керу-
вати діяльністю органу студентсько-
го самоврядування. Діяльність таких 
органів не повинна обмежуватися 
стінами навчального закладу. У краї-
нах Західної Європи подібні органі-
зації не тільки беруть участь у житті 
університету, а й активно працюють 
на територіях громад, міст, районів 
та й країни в цілому. Дедалі частіше 
студенти відчувають потребу в об’єд-
нанні для вирішення різноманітних 
питань університетського життя, в 
участі студентських спільнот у робо-
ті на загальнодержавному рівні. 

Із прийняттям Закону України 
«Про вищу освіту» вітчизняні за-
клади вищої освіти (ЗВО) отримали 
досить потужний інструмент з упро-
вадження університетської автоно-
мії. Крім того, ЗВО спрямовують 
свої зусилля на підвищення якості 
освітніх послуг, що забезпечуватиме 
конкурентоспроможність закладу 
не лише всередині держави, а й на 
міжнародному рівні. Тому вивчення 
й запозичення передового досвіду 
європейської освітянської спільноти 
належать до пріоритетів у реформу-
ванні освітньої діяльності вітчизня-
них закладів освіти. 

Зауважимо, що в західних країнах 
ставлення адміністрації, викладачів і 
самих здобувачів вищої освіти до сту-
дентського самоврядування істотно 
відрізняється від того, яке властиве 
українським ЗВО. Діяльність студент-
ського самоврядування в європей-
ських ЗВО спрямована переважно на 
створення можливостей для здобу-
вачів вищої освіти не лише отримати 
якісну освіту, а й провадити активну 
суспільну діяльність в інте ресах гро-

мади та всієї країни. Адже, вирішую-
чи питання внутрішнього управлін-
ня на рівні групи, факультету, курсу, 
студенти набуватимуть певного 
управлінського досвіду, який із часом 
зможуть використати у своїй профе-
сійній діяльності. Студенти, які пра-
цюють у вказаних спільнотах, набу-
вають таких умінь і навичок: участь 
у виборах як кандидатів до тих чи ін-
ших структур; організація виборчого 
процесу; уміння управляти майном 
й розпоряджатися коштами спільно-
ти; отримання певного політично-
го досвіду, що надалі може сприяти 
побудові політичної кар’єри; уміння 
організовувати роботу студентської 
спільноти подібно до державних за-
конотворчих та управлінських орга-
нів; досвід особистої й партнерської 
участі в громадському житті.

Прагнення впроваджувати досвід 
європейських ЗВО в частині органі-
зації роботи студентських спілок, що 
сприятиме підвищенню якості освіти 
загалом, викликає великий інтерес у 
наших науковців. Зокрема, досліджен-
ня організації роботи студентських 
спілок у Великій Британії і Франції та 
їх представлення на різних інститу-
ційних рівнях проводила О. В. Свєтли-
кова [1]. Досвід реалізації молодіжної 
політики в зазначених країнах і мож-
ливість запозичення його вітчизня-
ними ЗВО вивчала Н. В. Подобєд [2]. 
Порівняльне дослідження становлен-
ня органів студентського самовряду-
вання в Україні й країнах Європи ви-
конала М. В. Бірюкова [3]. Діяльність 
студентських профспілок Франції ви-
вчала Г. Л. Сухова [4].

При дослідженні особливостей 
роботи органів студентського само-
врядування у Франції авторів статті 
зацікавила сама форма організації 
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виборів до різних студентських спі-
лок. Студентське самоврядування в 
цій країні має досить розгалужену 
систему, а отже, й складну, з елемен-
тами ієрархії виборчу схему. Переду-
сім студенти французьких універси-
тетів можуть обиратися та працюва-
ти в центральних (адміністративна, 
з питань навчання й життя універ-
ситету, наукова) і студентських (фа-
культетів, об’єднань факультетів, у 
гуртожитках) радах. 

Під час виборчого процесу універ-
ситет готує окремі списки кандида-
тів до всіх рад, і вибори відбуваються 
одночасно. Працюють студенти в та-
ких радах протягом двох років та ма-
ють право бути представниками різ-
них університетських комісій. Таке 
представлення студентства на рівні 
університетів є найбільш впливовим. 
Можливість брати участь у виборах 
до центральних рад має кожен здо-
бувач вищої освіти. Частка студентів 
у таких спільнотах є досить вагомою. 
Так, в адміністративних радах вона 
сягає 20–25 %, а найбільшою вона є 
в університетських радах із питань 
навчання та університетського жит-
тя – 40–50 %. А от до наукової ради 
входить лише 7–12 % студентів. 

До Національної ради з вищої 
освіти Франції обираються представ-
ники тільки зазначених вище рад. 
Варто зауважити, що в цій країні на 
рівні навчальних округів є ще така 
спільнота, як Адміністративна рада 
Регіонального центру університет-
ських і навчальних справ. Студенти 
також активно залучаються до ро-
боти в таких організаціях. Виборча 
кампанія тут проводиться паралель-
но з виборами до Національної ради 
з вищої освіти. На відміну від Украї-
ни, де студенти можуть утворити 

досить обмежену кількість спільнот, 
у яких вони беруть участь, у Франції 
функціонує близько 1400 асоціацій, 
об’єднаних у різноманітні федерації. 
Поряд із Федерацією студентських 
асоціацій у країні на загальнонаціо-
нальному рівні діє ще декілька сту-
дентських об’єднань і синдикатів, а 
саме:

 • Федерація загальних студент-
ських організацій;

 • Організація сприяння та захисту 
студентів;

 • Національна спілка студентів 
Франції (профспілкова студентська 
організація);

 • Національна міжуніверситетська 
спілка (молодіжна організація).

Діяльність профспілкової сту-
дентської організації Франції дещо 
відрізняється від звичної для вітчиз-
няних студентських профспілок [4]. 
В Україні такі структури сприйма-
ються як опозиція адміністрації ЗВО 
та покликані передусім відстежува-
ти повноту та якість виконання нею 
своїх зобов’язань перед студентами, 
захисту їхніх прав із питань відраху-
вання, забезпечення належного по-
буту, поселення в гуртожиток тощо. 
Натомість у Франції профспілкові 
студентські організації не ставлять 
за мету захист інтересів своїх членів, 
а зорієнтовані на політичну діяль-
ність. Вони формують і відстоюють 
власне бачення системи організа-
ції вищої освіти, часто саме шляхом 
проведення протестних кампаній. 
Студент, який свідомо обирає робо-
ту в таких профспілках, уже має пев-
ні політичні вподобання, що надалі 
може впливати на розвиток його 
політичної кар’єри. Отже, участь у ді-
яльності таких організацій дає мож-
ливість студентам набути певного 
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первинного політичного досвіду, 
але без відкритої підтримки тієї чи 
іншої політичної сили: усім освітнім 
закладам Франції суворо заборонено 
використовувати символіку чи здійс-
нювати пропаганду будь-якої полі-
тичної партії.

Крім того, у Франції діє неполітич-
на спільнота – Федерація загальних 
студентських асоціацій, чия діяль-
ність регулюється Хартією студент-
ських асоціацій [5]. Практично в усіх 
містах, де є заклади вищої освіти, іс-
нує міська студентська асоціація, до 
складу якої входять представники 
різних закладів, незалежно від їхньої 
спрямованості. Водночас студенти 
організовуються в асоціації певно-
го напряму, куди входять особи, які 
здобувають однопрофільну освіту. 
Діяльність таких асоціацій націлена 
на забезпечення прав студентів на 
однакові умови вступу до ЗВО, ство-
рення необхідних умов проживання 
в студентських помешканнях, заохо-
чення студентів до участі у виборчих 
процесах, спонукання їх до прояву іні-
ціативи й активної діяльності з вирі-
шення різноманітних питань універ-
ситетського життя. Працюючи в та-
ких асоціаціях, студенти можуть про-
являти ініціативу й висловити власне 
бачення розвитку освітнього процесу 
не тільки в межах свого закладу, а й 
на національному та міжнародному 
рівнях за посередництва Федерації за-
гальних студентських асоціацій. 

Ще однією неполітичною студент-
ською структурою Франції є Органі-
зація сприяння та захисту студентів 
(ОСЗС). Її було створено представни-
ками однопрофільних студентських 
асоціацій передусім із метою відсто-
ювання їхніх профільних інтересів на 
національному рівні. Відповідно до 

статуту ОСЗС і Закону про асоціації, 
представники цієї спільноти делегу-
ються до різноманітних державних 
структур та вповноважені приймати 
рішення з питань вищої освіти. Для 
забезпечення зворотного зв’язку й 
інформування здобувачів вищої осві-
ти різних закладів про найважливіші 
події студентського життя, першо-
чергові завдання з удосконалення 
освітнього процесу, ОСЗС проводить 
семінари в найбільших містах краї-
ни. Окрім того, керівництво ОСЗС 
регулярно влаштовує тренінги для 
керівників асоціацій і студентських 
лідерів, що сприяє посиленню впли-
ву організації на прийняття тих чи 
інших рішень, які стосуються сту-
дентського життя. 

Ще одним видом студентських 
об’єднань, досить поширеним у Фран-
ції, є організація студентів у так звані 
синдикати. Найбільш популярними 
та дієвими синдикатами є: Федерація 
студентських синдикатів, Синдикат 
солідарних, унітарних і демократич-
них студентів, Федерація дітей Рес-
публіки, Національна конфедерація 
праці, Конфедерація студентів [3]. 
Такі об’єднання утворюються на уні-
верситетському, регіональному та на-
ціональному рівнях. 

Огляд різноманітних форм орга-
нізації студентського самоврядуван-
ня у Франції дає підстави стверджу-
вати, що діяльність таких спільнот 
не обмежується стінами закладу 
вищої освіти. Держава приділяє їм 
належну увагу, тож виникає велика 
зацікавленість в участі в роботі різ-
номанітних студентських об’єднань. 
Тут молодь справді набуває первин-
ного управлінського, виборчого, лі-
дерського досвіду, який вона може 
використати в майбутньому, зокре-
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ма при побудові власної політичної 
кар’єри. 

Студентське самоврядування у 
Великій Британії має дуже давню іс-
торію й зароджувалося практично 
разом із утворенням провідних уні-
верситетів. Органи студентського 
самоврядування в цій країні пред-
ставлені в таких спільнотах, як сту-
дентська спілка, студентська рада чи 
студентський уряд. Щоб одразу зро-
зуміти, наскільки велика увага приді-
ляється розвитку студентського руху 
у Великій Британії, слід наголосити, 
що такі спільноти мають якщо не 
власну будівлю на території універ-
ситету, то хоча б власне приміщення. 
Наявність, так би мовити, власно-
го простору позбавляє студентські 
об’єднання необхідності щоразу шу-
кати вільне приміщення для прове-
дення засідань і масових заходів та 
просто кабінети для роботи. Стосов-
но останніх варто зауважити, що, з 
огляду на модель побудови роботи 
студентської спілки, власні будівлі чи 
приміщення для роботи органів сту-
дентського самоврядування повинні 
бути в кожному університеті. 

У чому полягає основна різниця 
між студентськими спілками Франції 
та Великої Британії? Першою відмін-
ністю є надмірна заполітизованість 
британських студентських спілок. На 
відміну від французьких, їм не забо-
роняється використовувати політич-
ну символіку різноманітних партій. 
Студенти, що беруть активну участь 
у роботі таких об’єднань, ставлять 
собі за мету надалі будувати полі-
тичну кар’єру, незалежно від обраної 
ними спеціальності. Для них це своє-
рідний навчальний осередок, де од-
ним із напрямів роботи є підготовка 
політиків [6]. 

Можливо, це пов’язано з тим, що 
першою студентською організацією 
в одному з найстаріших університе-
тів – Оксфордському – в 1823 р. було 
створено Оксфордську раду, по суті 
університетський клуб, де студенти 
набували навичок організації гро-
мадської й соціальної діяльності, різ-
номанітних дебатів. Багато британ-
ських політичних діячів свого часу 
були членами цієї спільноти й потім 
змогли зробити досить успішну полі-
тичну кар’єру. Та й для більшості сту-
дентів абсолютно зрозуміло, що їхня 
активна участь у діяльності студент-
ських спілок сприятиме майбутній 
професійній кар’єрі. Робота студент-
ських спілок координується та має 
тісний зв’язок із політичним життям 
країни. Процеси, що відбуваються в 
суспільстві, знаходять своє відобра-
ження в діяльності таких спільнот. 
Найвпливовіші студентські молодіж-
ні організації мають уже досить дов-
гу історію.

Крім Національної спілки студен-
тів, до якої входять студентські об’єд-
нання провідних ЗВО, таких як Кемб-
риджський університет, Університет 
Бірмінгем, Лондонський королів-
ський коледж, у країні існують і ак-
тивно розвиваються інші різноспря-
мовані молодіжні політичні студент-
ські організації. Серед них найбільш 
численними й дієвими є:

 • Організація молодих консерва-
торів (ОМК);

 • Молоді соціал-демократи (МСД);
 • Британська рада молоді (БРМ);
 • Національна організація студен-

тів-лейбористів (НОСЛ);
 • Національна ліга молодих лібе-

ралів (НЛМЛ).
З огляду на значну заполітизо-

ваність діяльності британських сту-
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дентських спілок, наведемо короткий 
опис цих молодіжних організацій. 

ОМК. Започаткована в 1946 р., має 
у своєму складі понад 700 осередків, 
робота яких контролюється курато-
рами від консервативної партії. 

НОЛС. Створена в 1971 р., діяль-
ність спрямована на допомогу в ро-
боті при організації різноманітних 
заходів, а також передвиборчих кам-
паній лейбористської партії. 

НЛМЛ. Найстаріша організація, 
створена в 1902 р.; донедавна пов-
ністю підтримувала стратегію лібе-
ральної партії. Проте останнім часом 
провідники ліги мають власне бачен-
ня вирішення деяких питань, через 
що їхня позиція зазнає змін.

МСД. Малочисельна організація, 
діяльність якої спрямована пере-
важно на допомогу при проведенні 
виборів.

БРМ. Створена в 1976 р., не контро-
люється жодною політичною парті-
єю. Діяльність спілки спрямована на 
залучення якомога більше молоді до 
участі в житті суспільства. Для цього 
влаштовуються семінари, конферен-
ції, друкуються різні посібники та 
впроваджуються всілякі програми.

Другою відмінністю англійських 
студентських об’єднань від фран-
цузьких є наявність у Великій Бри-
танії потужного фінансування сту-
дентських рад, що здійснюється з 
рахунків як університетів, так і ін-
ших установ, громадських органі-
зацій та спонсорів. Обсяг такого фі-
нансування є досить великим, тому 
доцільність і обґрунтованість вико-
ристання коштів постійно контро-
люються з боку членів правління із 
числа обраних студентів та експер-
тів, які раніше мали можливість пра-
цювати в таких спілках. Оскільки в 

країні є нормою фінансувати робо-
ту студентських спілок, більшість 
членів студентських рад, обраних 
за конкурсом, отримують заробітну 
плату. Це стосується не тільки керів-
ників правління, а й інших активних 
учасників студентської спільноти, 
хоча й не є правилом. У багатьох сту-
дентських спілках працюють керів-
ники, які не одержують платню за 
свою роботу [2]. 

Форма роботи студентських спі-
лок у Великій Британії істотно від-
різняється від звичної для нас. При 
згадці самого терміна «студентська 
рада» на думку спадає організація 
дозвілля студентів, різноманітні ве-
чори, походи, конкурси, дні факуль-
тетів тощо. У тій чи іншій формі все 
зазначене існує в цій країні, але по-
слуги з організації та проведення та-
ких заходів надають різні компанії на 
замовлення університету.

Вибори студентських представ-
ників проходять щорічно. Право 
брати в них участь і голосувати має 
кожен студент. Виборча кампанія у 
ЗВО відбувається на зразок виборів 
до політичних партій та включає всі 
їх обов’язкові атрибути – активну 
агітацію за голосування, багато ре-
кламної продукції, створення сайтів 
тощо.

Підсумовуючи викладене, можна 
зробити висновок про надзвичайну 
важливість і корисність для наших 
ЗВО досвіду студентського самовря-
дування в розглянутих країнах. Осві-
та там позиціонується не лише як 
надання освітніх послуг, а й як роз-
виток студентської демократії. Усві-
домлення важливості цього процесу 
та підтримка державою, передусім 
фінансова, сприятиме зміцненню на-
ціональної безпеки країни. 



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 3 (19)

МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

125

В університетах Франції й Великої 
Британії паралельно з наданням фун-
даментальної освіти створюються 
своєрідні тренінгові майданчики, по-
кликані підготувати молодих людей 
до активного громадського й політич-
ного життя як у своїй громаді, так і в 
межах держави. Тут студенти здобу-
вають первинний досвід створення 
різноманітних об’єднань на засадах 
демократії, провадження будь-якої 
діяльності із чітким дотриманням 
норм законів та права. Безперечно, 
ефективною й результативною така 
робота може бути тільки за умови вра-
хування потреб і можливостей інших 
учасників, у разі усвідомлення необ-
хідності колегіального розв’язання 
будь-яких проблем. Завдяки потужній 
економічній підтримці з боку держави 
студентські спілки цих країн мають 
змогу вирішувати велику кількість 
питань у межах їхньої компетентності. 

Цікавим та дуже важливим досві-
дом для України є співпраця студент-
ських молодіжних спілок із органами 
самоуправління громад. Імплемен-
тація такого досвіду в нашій державі 
сприятиме більшому залученню мо-
лоді до громадського життя, підви-
щенню її соціальної активності та по-
силенню відповідальності за прий-
няті рішення.

Як показали результати прове-
деного дослідження, з огляду на 

прогресивний європейський досвід 
органів студентського самовря-
дування, Україна має приділяти 
належну увагу діяльності студент-
ських спілок [7]. Такі сфери, як ор-
ганізація роботи студентського са-
моврядування, вибори до студент-
ських органів, фінансування їхньої 
діяльності, мають зазнати значних 
змін із урахуванням ключових по-
зицій, якими є:

 – розширення повноважень орга-
нів студентського самоврядування, 
співпраця з місцевими громадами та 
державними організаціями;

 –  належне фінансування за раху-
нок як коштів ЗВО, так і громадських 
організацій та інших джерел;

 – забезпечення студентських спі-
лок приміщеннями або окремими 
будівлями, необхідною технікою й 
засобами зв’язку;

 – створення умов для проведення 
виборчих кампаній до органів сту-
дентського самоврядування;

 – забезпечення партнерського 
ставлення до вказаних органів із боку 
адміністрації ЗВО. 

Одним із напрямків подальших 
досліджень є аналіз впливу діяльно-
сті органів студентського самовря-
дування ЗВО України, спрямованої 
на формування громадянської пози-
ції молоді та нової політичної еліти 
країни.
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THE ROLE OF EUROPEAN PRACTICES OF THE YOUTH POLICY 
IMPLEMENTATION IN THE FORMATION OF YOUNG POLITICAL 

ELITE IN UKRAINE
Abstract. The article is devoted to the study of the organization of student selfgovernment 
in two European countries, such as France and England. The relevance of the study is due to 
the need to analyze and thus introduce the best experience of leading universities in Western 
Europe on the functioning of student unions. Student activity in European HEIs is aimed not 
only at obtaining highquality higher education but also at active social and public activities. 
As a result, in various unions, students acquire primary skills in organizing election companies 
and acquire the basics of management and political experience. The article reveals that the 
activities of student selfgovernment in France are mainly reflected in the work of the various 
student unions. Students should be elected and work in councils of students and, therefore, 
gain experience in electoral campaigns. Student unions are politically oriented, and their 
members have certain political preferences, but they do not openly support any political 
party. Student union activity in England is characterized by excessive politicization, which is 
a consequence of the history of its establishment. Hence, all forms of political life in England 
are reflected in the activities of student unions. Through their activities, student unions seek 
to involve more young people in public life. For this, seminars and conferences are held, 
various manuals are printed and different projects are implemented. Financial support for 
the work of student councils not only creates good conditions for their activities but also 
requires justification for the use of funds and is constantly monitored. Thus, students acquire 
the skills of correct and balanced use of finance and timely reporting on expenditures. 
According to the results of the study, the authors found that the experience of student 
government in France and England is essential for the development of student democracy in 
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Ukraine, as well as for determining the form of youth involvement in social and political life 
(both within their community and within the state). Prospects for further research include 
an analysis of the impact of the activities of student selfgovernment bodies of Ukrainian HEIs 
on the formation of the civic position of youth, as well as the development of a new political 
elite of the country.
Keywords: student selfgovernment, managerial experience, student unions, syndicates, 
associations, social activity, political orientation.
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