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Розглянуто суспільно-географічні теоретичні питання формування і розвитку локальних
освітніх систем, застосовано загальні методологічні підходи до їхніх досліджень та отримано
результати організаційно-функціонального стану.

Обґрунтовано положення визначення локальних освітніх систем як низової ланки організації
навчально-виховного процесу в структурі національного освітнього комплексу. Зазначено, що
локальна освітня система має освітній потенціал, а також кілька аспектів його оцінки, зокрема,
визначення рівнів освіченості населення, формування структури і мережі закладів освіти щодо
кількості населення та ринку праці.
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елементарні локальні освітні системи, локальні освітні системи мінімально-нормативних послуг,
локальні освітні системи максимально-нормативних послуг.

Довготривалий постійний процес нагромадження суспільно-географічних науково-
теоретичних і прикладних знань з організації й розвитку освіти в світовому соціумі
став підставою започаткування дискусій щодо виділення в її структурі (суспільна
географія) нової дисципліни – географії освіти, тобто науки, яка, на нашу думку,
досліджує широке коло питань, пов’язаних із просторовими особливостями й
відмінностями формування змісту освіти, засвоєння знань і навичок населення,
становлення й розвитку форм та засобів здійснення безперервного навчально-
виховного процесу.

Особливість людини як суспільної і соціально-культурної істоти – постійний інте-
лектуальний розвиток. Її життя супроводжується безперервними процесами пізнання й
навчання нового, розвитку, вдосконалення й підвищення рівня практичних навиків.
Організація сучасної освіти передбачає виконання суспільством низки функцій.
Передусім це формування її змісту, організації і практичного впровадження цілісного
та безперервного навчально-виховного процесу, створення відповідних типів навчаль-
них закладів, формування їхньої мережі на підставі поєднання і концентрації освітніх
центрів, налагодження управління і господарської інфраструктури.

В українській науці теоретичні засади соціально-економічних територіальних сис-
тем обґрунтовували й одночасно проводили прикладні дослідження М. Паламарчук,
О. Паламарчук [7], М. Пістун [8], А. Голіков, А. Степаненко, Я. Олійник [3], О. Топчі-
єв [10], О. Шаблій [11], В. Юрківський [13]. Упродовж останнього десятиліття якісно
нові теоретичні розробки суспільних територіальних систем продовжили М. Мальсь-
ка [4], Л. Нємець, К. Нємець [6], Л. Шевчук [12] та інші вчені. Територіальні освітні
системи є складовою територіальних суспільних систем. Вони стали об’єктом дослі-
дження Т. Мельниченко [5], П. Вірченка [2], В. Стецького [9] та ін.
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Особливість організації системи розселення населення – проживання в будь-якому
поселенні всіх вікових груп населення, а отже, і різних його запитів на освітні послуги.
Молодші вікові групи їх отримують у родинному колі, закладах дошкільного вихован-
ня, загальноосвітніх шкільних і позашкільних закладах, населення молодого віку –
у закладах професійного навчання спеціалістів робітничих професій, спеціалістів із
середньою спеціальною й вищою освітою. Старші вікові групи населення поєднують
активну суспільну діяльність із постійним процесом засвоєння інформації, підвищення
професійно-освітнього рівня у закладах підвищення кваліфікації, самоосвіти.

Територіальні освітні системи – це науково означені просторові освітні утворен-
ня, у межах яких населення вирізняється освітньо-інтелектуальним потенціалом,
системою форм і засобів змістовної та функціональної організації навчально-
виховного процесу загальної й професійної освіти. Застосування підходу виділення
територіальних освітніх систем, визначення їхніх рівнів та аналізу функціонування дає
змогу на практиці підвищувати освітню ефективність навчально-виховних закладів та
освітній потенціал населення окремих територій, раціональніше фокусувати увагу на
динаміці потоків пізнавальної, відтворювальної і трансляційної енергії людини.

Результати суспільно-географічних досліджень територіальних освітніх систем
України дали змогу виділити такі їхні структурні рівні:

а) локальний;
б) адміністративно-районний;
в) багатоадміністративно-районний внутрішньообласний;
г) обласний;
д) регіональний багатообласний;
е) національний.
Локальні освітні системи (ЛОС) – найнижча організаційно-функціональна ланка

освітнього простору країни. У суспільній географії поняття “локальні системи”
тлумачать як “[…] розташування в межах контактної території мережі поселень,
об’єднаних між собою різними типами і формами (виділення наше. – С. В.) зв’яз-
ків […], і […] в локальній системі об’єктивно існують можливості щоденного особис-
того спілкування й обміну інформацією представників її активного населення” [1, с. 222].

Формуються ЛОС на основі тісних функціональних зв’язків суб’єктів освітньої
діяльності конкретної території, зона впливу яких може охоплювати кілька (не менше
двох) сільських поселень, невелике міське поселення або частину (мікрорайон)
великого міста. Основними оцінками їхньої діяльності є визначення рівня показників
освітнього потенціалу населення, наявність функціонально-компонентної структури
навчально-виховних закладів відповідно до потреб надання послуг.

На підставі суспільно-географічних досліджень систем розселення України ми
виявили таку взаємозалежність – зі збільшенням кількості населення поселень,
зростання їхнього рангу, економічної і соціально-культурної ролі та активності
населення відбувається розширення структури й кількості навчальних закладів,
збільшення спектра напрямів навчально-виховної діяльності (див. табл. 1).

Отже, у сільських поселеннях з кількістю до 300 жителів здебільшого функціонує
один тип навчальних закладів – ЗОНЗ І ступеня. Зрозуміло, що тут територіальної
системи організації освіти нема, а зазначений заклад є складовою територіальної
освітньої системи вищого організаційного і територіального рівня.

Рівень освіченості населення й освітнього потенціалу зазначеного типу поселень
є дуже низьким. Такий стан зумовлений найнижчими показниками проживання осіб із



Локальні освітні системи
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 47

267

вищою освітою (близько 100 осіб на 1 000 мешканців), переважанням населення
старших вікових груп, низьким рівнем отримання культурно-освітніх послуг.

Таблиця 1
Формування структури навчальних закладів у сільській місцевості

відповідно до кількості мешканців та дітей дошкільного і шкільного віку в поселенні

Кількість
мешканців

у сільському
поселенні, осіб

Кількість дітей
дошкільного і шкіль-
ного віку у сільському

поселенні, осіб

Типи і кількість
навчально-виховних

закладів

Вік осіб, які отриму-
ють загальну

і професійну освіту

До 300 25–40 ЗОНЗ* І ступеня 6–10

300–1 000 40–150 ДНВЗ**,
ЗОНЗ І–ІІ ступенів 3–15

1 000–2 000 150–300 ДНВЗ,
ЗОНЗ І–ІІІ ступенів 3–18

Понад 2 000 Понад 300

ДНВЗ,
ЗОНЗ І–ІІІ ступенів
ПНВЗ*** (окремі студії
та напрями навчання),
ОЗПН****

3–18

18–22

* Загальноосвітній навчальний заклад.
** Дошкільний навчально-виховний заклад.
*** Позашкільний навчально-виховний заклад.
**** Освітні заклади професійного навчання.

Первинні (елементарні) ЛОС сільської місцевості в переважній більшості сформо-
вані кількома (переважно двома–чотирма) поселеннями з кількістю населення до
1 000 мешканців, які створюють єдиний освітній простір на засадах поєднання
освітнього потенціалу населення території, системи навчально-освітніх закладів,
компонентно-функціональна структура яких представлена ДНВЗ і ЗОНЗ І й
І–ІІ ступенів з надання послуг дошкільного виховання, початкової і базової неповної
середньої освіти. Ядром і центром первинних ЛОС, зазвичай, є найбільше за кількістю
населення, освітнім та соціально-культурним потенціалом сільське поселен-
ня (див. рис. 1).

Основна частина територій, які перебувають у зоні формування й впливу первинних
ЛОС, вирізняється невисоким рівнем освіченості та освітнього потенціалу населення.
Близько 90 % його кількості має базову і закінчену середню освіту, частка осіб
з вищою освітою становить 8–10 %, що є найнижчими показниками порівняно
з ОС інших територіальних рівнів. На формування освітнього потенціалу первинних
ЛОС впливає наявність і діяльність соціально-культурних та релігійних закладів.

Значно вищий змістовний рівень організації навчально-виховного процесу і надання
загальноосвітніх послуг формують сільські поселення, кількість населення яких –
1 000 осіб і більше. Чисельність дітей дошкільного та шкільного віку в таких поселен-
нях становить 150 осіб і більше, що є основною умовою та підставою для розміщення
і функціонування ДНВЗ і ЗОНЗ І–ІІІ ступенів. Наявність ЗОНЗ І–ІІІ ступенів дає змогу
надавати середньоосвітні послуги, формувати територіальні навчально-виховні зв’язки
з елементарними ЛОС, рівень освітніх послуг яких нижчий. Роль місця і функції
ЗОНЗ І–ІІІ ступенів у системі розселення зазначених типів поселень дає нам підстави
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вважати їх формувальними центрами базових локальних мінімально нормативних
освітніх систем (Лмін-нОС). Середній радіус зони їхнього впливу сягає 3–5 км.

Рис. 1. Компонентна структура і територіально-функціональна організація елементарних
локальних освітніх систем: 1 – дошкільні заклади; 2 – ЗОНЗ І ступеня;

3 – ЗОНЗ І–ІІ ступенів; 4 – транспортне підвезення учнівської молоді до ЗОНЗ І–ІІ ступенів;
5 – пішохідне переміщення учнівської молоді до ЗОНЗ І–ІІ ступенів

Території надання послуг Лмін-нОС мають вищий освітній потенціал населення
порівняно з первинними ЛОС. Близько 80 % їхнього населення має базову і закінчену
середню освіту, частка осіб з вищою освітою становить 10–15 %, також зростає
професійно-фахова структура. Вагому роль у формуванні освітнього потенціалу
населення Лмін-нОС і надалі відіграють соціально-культурні та релігійні закла-
ди (рис. 2).

Рис. 2. Компонентна структура та територіально-функціональна організація базових локальних
мінімально нормативних освітніх систем: 1 – ЗОНЗ І ступеня; 2 – ЗОНЗ І–ІІ ступенів;
3 – ЗОНЗ І–ІІІ ступенів; 4 – дошкільні заклади; 5 – заклади позаурочного навчання;

6 – транспортне підвезення учнівської молоді до ЗОНЗ І–ІІІ ступенів; 7 – пішохідне переміщення
учнівської молоді до ЗОНЗ І–ІІІ ст.
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Протягом останнього десятиріччя в Україні впроваджено низку нових програм з
удосконалення територіальної організації навчально-виховного процесу. Це виявилось
в оптимізації мережі загальноосвітніх закладів сільської місцевості, організації
підвезення учнівської молоді до навчальних закладів, створенні мережі загальноосвіт-
ніх центрів сільської місцевості з оптимально розширеним спектром надання навчаль-
но-виховних послуг. Зазначені зміни стали причиною формування нової територіальної
форми організації освітнього навчально-виховного процесу – освітніх округів.

Уважаємо, що освітній округ сформувався як новий тип ЛОС. Його можна вважати
локальною максимально нормативною освітньою системою (Лмакс-нОС). Основними
аргументами виділення Лмакс-нОС є наявність організаційно-функціонального ядра.
Ядром головно є система закладів освіти великого сільського (понад 1,5 тис. меш-
канців) чи селищного поселення, міста-районного центру. У ньому на високому рівні
матеріально-технічного і методичного забезпечення організована діяльність усіх типів
навчальних загальноосвітніх закладів включно зі спеціалізованими чи нового типу
(гімназії, ліцеї), здатних надати найширший спектр якісних освітніх послуг зі здобуття
учнівською молоддю загальної середньої освіти, усебічного естетичного розвитку,
професійного навчання, налагодження навчально-методичної роботи педагогічних
працівників (рис. 3).

Рис. 3. Компонентна структура і територіально-функціональна організація базових локальних
максимально нормативних освітніх систем: 1 – ЗОНЗ І ступеня; 2 – ЗОНЗ І–ІІ ступенів;

3 – ЗОНЗ І–ІІІ ступенів; 4 – ЗОНЗ І–ІІІ ступенів максимально-нормативного рівня організації
навчально-виховного процесу; 5 – дошкільні заклади; 6 – заклади позаурочного навчання;

7 – будинки мистецтв, учнівської творчості, ДЮСШ та ін.; 8 – транспортне підвезення учнівської
молоді до ЗОНЗ І–ІІІ ст.; 9 – пішохідне переміщення учнівської молоді до ЗОНЗ І–ІІІ ст.

Важливою умовою організації і функціонування центру-ядра Лмакс-нОС є його
географічне положення щодо системи розселення округу, визначення оптимальної
моделі зони впливу і надання послуг на основі раціонального використання мереж
транспортних сполучень й організації обов’язкового доведення учнівської молоді до
місця надання послуг.

На нашу думку, Лмакс-нОС, що сформувались і функціонують на підставі виділен-
ня округів, можна вважати базовими низовими ланками формування складних
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територіально-функціональних утворень організації освіти. Наприклад, по-перше,
вони сформовані кількома (здебільшого дві–чотири ЛОС) системами, які утворюють
єдиний навчально-виховний функціональний простір; по-друге, кожний тип загально-
освітніх закладів освіти утворює мережу, тобто підсистему функціонально однорідних
закладів, між якими налагоджено організаційні й виробничі (навчально-освітні)
зв’язки; по-третє, кожна з підсистем (мереж типів навчально-виховних закладів) тісно
пов’язана між собою функціональними зв’язками, організовує повний і якісно
найвищий у територіальних межах цілісно-безперервний навчально-виховний процес;
по-четверте, ЛОС є підсистемою територіальної суспільної системи з обумовленими
й визначеними функціями та завданнями.

Як приклад, згідно з нашими дослідженнями, у Львівській обл. станом на початок
2012–2013 навчального року організаційно-правових форм практичного функціонуван-
ня набуло 132 Лмакс-нОС, а середньообласний показник становив 6,6 округу на
адміністративний район.

Система розселення населення у містах, на відміну від сільських поселень, має
низку суттєвих відмінностей. Важливою ознакою організації та функціонування міст
є територіальне зонування. Зони розселення формують з багатоповерхової або
комбінованої забудови, що значно збільшує кількість і, як наслідок, щільність населен-
ня. Міста також мають значно вищий соціально-культурний і економічний потенціал,
господарську активність.

Зазначені особливості функціонально-територіальної організації міст дають підста-
ви стверджувати про формування в їхніх межах конкретно окреслених зон житлової
забудови чи частин – мікрорайонів ЛОС. Форм і змісту системності (структурності)
вони досягають завдяки налагодженню стійких функціональних зв’язків її ядра –
ЗОНЗ І–ІІІ ступенів і ДНВЗ, ПНВЗ та ОЗПН (табл. 2).

Таблиця 2
Організація навчальних закладів міських поселень відповідно до кількості мешканців

та дітей дошкільного і шкільного віку

Кількість насе-
лення частини
міського посе-

лення чи мікро-
району, осіб

Кількість дітей
дошкільного і

шкільного віку
частини міста чи
мікрорайону, осіб

Типи і кількість
навчально-виховних

закладів

Вік осіб, які отри-
мують загальну і
професійну освіту

До 5 000 500–700

2–3 ДНВЗ;
ЗОНЗ І–ІІІ ступенів;
ПНВЗ (окремі студії і
напрями навчання);
ОЗПН (вибіркове розмі-
щення)

3–18

18–22

5 000 – 10 000 1 200 – 1 500

3–5 ДНВЗ;
2 ЗОНЗ І–ІІІ ступенів;
ПНВЗ (будинок школярів,
інші напрями навчання);
ОЗПН (вибіркове розмі-
щення)

3–18

18–22
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Якщо в межах ЛОС організовано діяльність ОЗПН (ПТУ, ВНЗ), то це дуже посилює
їхню функціональну ефективність і підносить до значно вищого рангу соціально-
культурного розвитку.

У мікрорайонах сучасної багатоповерхової забудови, де найвища щільність насе-
лення і, відповідно, кількість дітей дошкільного та шкільного віку, ЛОС можна
формувати поєднанням кількох однотипних навчальних закладів, за наявності ПНВЗ
і ОЗПН вони функціонуватимуть як найпростіші територіальні освітні комплекси.

Середній радіус формування зони впливу і надання освітніх послуг ЛОС у містах
може становити від 500 до 1 500 м.

Отже, первинні локальні освітні системи – найнижча територіальна ланка системної
організації надання освітніх послуг. Ми її розглядаємо як сукупність функціонально
взаємопов’язаних у межах певної (невеликої) території розселення населення закладів
освіти, основним завданням яких є організація і надання широкого спектра послуг
з отримання дітьми та учнівською молоддю загальної освіти. Чим ширша функціональ-
на структура типів освітніх закладів системи, тим більший спектр навчально-виховних
послуг вона здатна надати.
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The article deals with social and geographical theoretical questions of formation and development
of local educational systems (LESs), general methodological approaches of their studies and results
of organizational and functional development.

The determining position of local educational systems as lower element of educational process
organization in the structure of national educational complex is also described. It was remarked that
LESs possess certain educational potential, have several aspects of evaluation such as determining
the levels of population education and forming the structure and network of educational institutions
regarding the population multiplicity and labor market in particular.
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