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last. It is characterized by a combination of many kinds of raw materials which are among the leading iron ore and 
manganese deposits which are of inter-State importance and take first places for the degree of industrial development. 
Important place in the component band structure belongs to the brown coal deposits, rare and nonferrous metals, 
graphite, kaolin, building materials, etc. 

Kryvyi Rih, Nikopol-Tokmakovsk, Zvenygorod-Dnipropetrovsk macroregions and Pryazov district are allocated in 
the Prydniprovsk -Pryazov area. The following is the description of each of the selected structures.  Remaining mining 
areas and also territorial associations that are not included in the zones, because of its several separate provisions, are 
characterized by the same scheme. 

Keywords: mineral resources, economic and geographic regionalization, mining territory, deposits, mining sites, 
areas, macroregions, centers. 
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ФОРМУВАННЯ Й 
РОЗВИТКУ ОБЛАСНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ 

 

Розглядаються суспільно-географічні теоретичні питання формування і розвитку обласних освітньої 

системи, застосовано загальні методологічні підходи їх досліджень та отримані окремі результати 

організаційно-функціонального стану. В статі також обґрунтовується положення визначення обласних 

освітніх систем як координаційно-регулятивної ланки формування навчально-виховного процесу в структурі  

національного освітнього комплексу. Зазначається, що ООС володіє освітнім потенціалом, має кілька 

аспектів його оцінки, зокрема визначення рівнів освіченості населення, формування структури і мережі 

закладів освіти відносно чисельності населення та ринку праці.  

Ключові слова: освітні системи, обласні освітні системи, освітній потенціал населення, освітній 

потенціал освітніх закладів. 
 

Довготривалий постійний процес нагро-
мадження суспільно-географічних науково-
теоретичних і прикладних знань з організації й 
розвитку освіти в світовому соціумі, став підс-
тавою започаткування дискусій щодо виділен-
ня в її структурі (суспільна географія) нової 
дисципліни – географії освіти, тобто науки, 

яка на нашу думку, досліджує широке коло пи-

тань пов’язаних із просторовими особливос-

тями й відмінностями формування змісту 

освіти, засвоєння знань і навичок населення, 

становлення й розвитку форм та засобів 

здійснення безперервного навчально-виховного 

процесу. 

Постановка проблеми. Обласні освітні 
системи (ООС) – первинна регіональна ланка 
організації й функціонування національного 
освітнього простору нашої країни. Комплексні 
суспільно-географічні дослідження ООС спри-
яють отриманню детальної інформації та 
здійснення аналізу просторових особливостей 
організації і практичного провадження освіт-
нього процесу території визначеної області. Це 
стосується змістовного наповнення (в т.ч. мов 
навчання) освіти, формування освітнього по-
тенціалу населення району, економічно і прос-
торово обґрунтованої організації і функціону-
вання мережі закладів загальної і професійної 
освіти. 

Аналіз досліджень і публікацій. В україн-
ській науці теоретичні засади соціально-еконо-
мічні територіальні системи обґрунтовували і 
одночасно і проводили прикладні дослідження 
М. і О. Паламарчуки [7], М. Пістун [8], 
А.Голіков, А.Степаненко, Я.Олійник [2], 
О.Топчієв [11], О. Шаблій [13], В.Юрківський 
[15]. Впродовж останнього десятиліття якісно 
нові теоретичні розробки суспільних територі-
альних систем продовжили М. Мальська, 
Л.Нємєц, К.Немец [6], Л. Шевчук [14] та інші 
вчені. Територіальні освітні системи є складо-
вою територіальних суспільних систем. Вони 
стали об’єктом дослідження О.Хомри і Л.Мос-
каленка [12], Т.Мельниченко [5], П.Вірченка 
[1], І.Каленюк [4], В.Стецького [9] та ряду 
інших вчених.  

Мета дослідження. Обґрунтувати доціль-
ність виділення обласних освітніх систем як 
базової і ключової регіональної ланки освіт-
нього простору країни, визначити й проаналі-
зувати її структурні і функціонально-економіч-
ні особливості та відмінності організації. 

Результати дослідження. У попередніх 
працях ми торкались суспільно-географічних 
аспектів формування, розвитку і функціону-
вання локальних, адміністративно-районних і 
багато адміністративно-районних освітній сис-
тем (ЛОС, АРОС, БАРОС). Між ними існують 
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тісні організаційно-функціональні й територі-
альні зв’язки на основі яких здійснюються 
практична реалізація завдань освіти, зокрема, 
підготовка навчальних програм та формування 
змісту освіти, формування освітнього потенці-
алу населення, створення мережі різних типів 
навчальних закладів, установ організації й 
управління, господарської інфраструктури . 

ООС формуються й функціонують в те-

риторіальних межах АО. Рівню ООС в Укра-
їні, на нашу думку, відповідає ОС АР Крим.  

Структурними елементами ООС є уже зга-
дані підсистеми ЛОС, АРОС і БАРОС. Кожна 
із них є системно-освітнім утворенням відпо-
відного організаційно-функціонального і тери-
торіального рівня і у зазначеній послідовності, 
на основі функціонально-освітніх і територі-
альних зв’язків, входять до наступної і більш 
складної освітньої системи (ОС).  

Основу формування ООС складають об-
ласні системи розселення (ОСР). Міста-облас-
ні центри, столичний центр АР Крим виступа-
ють їх формуючими ядрами. Якісні і кількісні 
характеристики ОСР визначають сукупність і 
просторову впорядкованість типів поселень, 
розподіл та виконання функцій в межах облас-
них територіально-адміністративних утворень. 
Також ОСР вирізняються показниками демо-
графічного, праце ресурсного, освітньо-куль-
турного та ін. потенціалів, в історичному і су-
часному вимірах, різним рівнем політичної, со-
ціально-економічної та культурно-освітньої 
активності населення.  

ООС є складним функціонально-компонен-

тним і територіальним утворенням, тісно 
інтегрованим в соціально-культурний і еконо-
мічний простір обласних суспільних територі-
альних систем (ОСТС), різнофункціональні су-
спільні системи вищих регіональних та націо-
нального територіальних рівнів. 

Розглядаючи функціонально-компонентну 
структуру організації ООС ми вважаємо за до-
цільне виділити три базових структурних бло-
ки: 

а) підсистема суспільних інститутів форму-
вання змісту освіти; 

б) підсистема регулювання формування та 
практичного використання освітнього потенці-
алу населення; 

в) підсистема державного регулювання 
форм та засобів організації навчально-вихов-
ного процесу населення; 

У формуванні змісту освіти, на нашу дум-
ку, бере участь два суспільні інститути: 

а) населення території, зокрема його на-

родна педагогіка сформована на традиціях на-
ціональної культури та соціального досвіду;  

б) соціально організовані групи населення 
(наукові установи, громадські організації), 
окремі особистості, які здійснюють "констру-
ювання" змісту освіти залежно від науково-
освітніх, а також національно-культурних і со-
ціально-економічних вимог суспільства. 

Сучасний зміст освіти ООС формується на 
основі взаємопов’язаності світових, національ-
них (загальнодержавних) і регіональних ком-
понент наукових й загальнокультурних сус-
пільних цінностей. Національна компонента 
ґрунтується на кращих історико-культурних й 
освітніх досягненнях нації та світових тради-
цій, їхньому науковому осмисленні та змістов-
ній інтерпретації до рівня конструювання наці-
ональних освітніх програм, написання навча-
льних підручників і посібників. Базовим коор-
динуючим ядром формування змісту освіти на-
ціонального рівня в Україні є науково-педаго-
гічна діяльність вчених Академії Педагогічних 
наук і її підрозділів – науково-дослідних інсти-
тутів, професорсько-викладацького складу 
провідних ВНЗ країни, вчителів-методистів. 

Регіональна складова змісту освіти ґрунту-
ється на основі нагромадження й узагальнення 
досвіду, навичок і умінь різних напрямків ді-
яльності населення конкретної території, пос-
туповому перетворенні у систему знань. За 
суттю це складне, довготривале суспільно-
культурне явище. На початкових фазах воно 
формувалося у родинах і громадах, пізніше у 
школах народними вчителями, культурно-
просвітніми діячами, громадськими спілками. 
В сучасних умовах регіональна складова зміс-
ту освіти ООС має комплексний характер фор-
мування і реалізується завдяки тісній співпраці 
науковців, громадськості і педагогів-методис-
тів території області. Основу змісту складають 
конкретні матеріали сучасного стану різнобіч-
ного розвитку території регіону, особливості 
стану природного середовища, надбання куль-
тури, характерні, особливі й відмінні риси ор-
ганізації господарської діяльності обласного 
територіального утворення, події та відомі 
постаті історичного минулого і сучасності, їхні 
педагогічні доробки.  

Залучення до навчально-виховного проце-
су регіональної складової змісту сприяє більш 
повному розкриттю сутті ряду навчальних 
предметів, взаємодоповнення і збагачення ви-
ховної тематики національних освітніх прог-
рам закладів загальноосвітнього і професійно-
го навчання. Як приклад регіональної складо-
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вої формування змісту освіти й використання 
навчально-виховному процесі є зразки педаго-
гічної діяльності А.Макаренка, І.Блажкевич, 
В.Сухомлинського, інших педагогічних діячів, 
сучасних вчителів-методистів. 

Освітній потенціал ООС тісно взаємопо-
в’язаний і корелюються з якісно-освітнім поте-
нціалом населення АО. Із зазначеного, відпо-
відно, випливає, що чим вищий освітніх рівень 
населення, тим вищим є соціально-культурний 
і економічний потенціал АО. Також, на нашу 
думку, загальноосвітній потенціал населення 
має безпосередній вплив на рівень продуктив-
ності праці трудових ресурсів, є одним із клю-
чових чинників формування і розвитку галузей 
виробництва, соціальної сфери території. Крім 
цього спостерігається взаємозв’язок галузевої 
структури господарства і структури фахового 
навчання закладів професійної освіти АО.  

На нашу думку, суспільно-географічні дос-
лідження освітнього потенціалу населення кра-
їни, окремих територій-областей доцільно 
здійснювати на основі розрахунку індексів від-
носних величин за допомогою яких вивчається 
динаміка явища дослідження шляхом їхнього 
агрегування із більш складними процесами. 

Для розрахунків індексів освітнього потен-
ціалу населення України в розрізі АО ми вико-
ристали наступні показники: кількість охоп-
лення дошкільними навчально-виховними зак-
ладами дітей віком 3-5 років; охоплення зага-
льною середньою освітою дітей шкільного ві-
ку; частка осіб із освітою не нижче "базова ви-
ща" серед населення 25 і старші; Середня три-
валість навчання осіб 25 і старші; середній бал 
результатів ЗНО. 

Згідно наших розрахунків освітнього 
потенціалу населення України найвищих по-

казників освіти населення досягли області 
Дніпропетровська Донецька, Сумська і Харків-
ська розрахункових індекс яких відповідно 
становить 0,8356; 0,83420; 0,8330; 0,8300. 

До переліку регіонів із відносно високими 
рівнем освітнього потенціалу населення нале-
жать Черкаська, Одеська, Київська, Миколаїв-
ська і Луганська області індекс яких відповід-
но становить 0,8291; 0,82020; 0,8185; 0,8117; 
0,8112. 

Середні показники рівня освітнього потен-
ціалу населення мають області Запорізька, Він-
ницька, Полтавська, Кіровоградська і Хмель-
ницька індекс потенціалу яких відображається 
показниками 0,8080; 0,8076; 0,8045; 0.8027; 
0,8018. 

Рівень нижче середнього освітнього потен-

ціалу населення характерний для Херсонської, 
АР Крим, Львівської, Чернігівської і Тернопі-
льської областей. Їхній індекс відповідно скла-
дає 0,7931; 0,7927; 0.7891;0,7873; 0,7740. 

Низький рівень освітнього потенціалу насе-
лення у областях Рівненська, Чернівецька, 
Житомирська. Волинська, Івано-Франківська і 
Закарпатська. Їхній індекс нараховує відповід-
но 0,7630; 0,7588; 0,7586; 0,7547; 0,7412; 
0,6876 пунктів. 

Створені на основі отриманих розрахунків 
індекса освітнього потенціалу населення Укра-
їни картографічні матеріали (Рис.1), свідчать, 
що найвищі й високі показники розвитку яви-
ща дослідження мають східні і центральні регі-
они країни, середні і низькі – області частини 
півдня і півночі, а також західні регіони краї-
ни. Основними причинами таких територіаль-
них відмінностей є кількісні показники чисель-
ності й щільності населення, рівень урбанізації 
і особливо зайнятості у галузях високотехно-
логічних виробництв та запровадження новіт-
ніх технологій.  

Територіальна незбалансованість освітнь-
ого потенціалу населення країни має негатив-
ні риси і при тенденції до посилення у май-
бутньому може стати підставою для усклад-
нень збереження єдиних національних освітніх 
стандартів населення і відповідно рівня його 
життя. 

Важливим напрямком суспільно-геогра-
фічних досліджень ООС є вивчення функціо-
нально-компонентної структури і територіаль-
ної організації установ і закладів практичної 
реалізації навчально-виховного процесу насе-
лення. 

Також потрібно наголосити, що найвищого 
рівня функціонування і надання освітніх пос-
луг досягають ООС з повним спектром закла-
дів загальної освіти, закладів професійного 
навчання і особливо ВНЗ. Завдяки цьому ООС 
досягають найвищого економічного ефекту по-
в’язаного із досягнення оптимального рівні 
організації навчального процесу і зменшення 
фінансових витрат, формування оптимальних 
територіальних організаційно-функціональних 
моделей та вирішення проблем пішохідної й 
особливо транспортної доступності, залучення 
до навчального процесу педагогічних і науко-
во-педагогічних працівників найвищої кваліфі-
кації. Крім того, кожна ООС формує особливе 
соціально-культурне середовище, яке функціо-
нально і територіально активно інтегрується в 
соціум.  
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Рис 1. Індекс освітнього потенціалу населення України, 2012 р. 

 

Згідно національних стандартів й норм, 
ООС контролюють і забезпечують повний ба-
зовий спектр організації послуг загальноосвіт-
нього навчально-виховного процесу включно 
із програмами компенсуючого і реабілітацій-
ного розвитку дітей дошкільного і шкільного 
віку. На рівні обласних департаментів освіти 
координуються програми позашкільного нав-
чально-виховного процесу Центрів дитячої та 
юнацької творчості, Дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл, Малої академії наук та інших зак-
ладів, залучення обдарованої шкільної молоді 
області до пошуково-наукової роботи з нау-
ковцями ВНЗ. 

На рівні обласних рад і державних адмініс-
трацій АО корегуються питання будівництва, 
матеріально-технічного забезпечення і ефек-
тивності експлуатації господарської інфраст-
руктури, транспортного доведення школярів 
до навчальних закладів ЛОС. Державні обласні 
адміністрації здійснюють корекцію державних 
асигнувань поточного фінансування (нараху-
вання і виплата заробітної плати, господарські 
витрати) та контроль використання державних 
і приватних коштів.  

Закономірно, що економічний рівень роз-
витку території АО є основною умово стійкого 
розвитку й функціонування ООС. По-перше 
він є джерелом формування дохідної частини 
бюджетів і регулятором виділення коштів для 
фінансування основних витратних статей зак-
ладів освіти. По-друге, галузева структура гос-
подарства АО визначає потреби і впливає на 
формування професійної структури підготовки 

трудових ресурсі у закладах професійного нав-
чання ООС.  

Територіальна організація ООС є базовою 
основою їхнього формування, розвитку й фун-
кціонування. У наших дослідженнях ми розг-
лядаємо територію не як випадковий а безпо-
середній фактор впливу на розвитку освітніх 
процесів. Впливовими умовами, що впливають 
на організацію і функціонування ООС є особ-
ливість положення, кількісні показники  площі 
й конфігурації, розселення і щільності насе-
лення, історичні особливості та сучасний стан 
формування суспільно-політичних, соціально-
економічних відносин і процесів.  

Основним напрямком суспільно-геогра-
фічних досліджень територіальної організації і 
функціонування ООС є оцінка стану і обґрун-
тування напрямків покращення розміщення ос-
новних типів навчальних закладів освіти. Та-
кож завдяки широкому спектру типів поселень 
в Україні і концентрації в них різної функці-
ональної структури навчальних закладів осві-
ти, важливим напрямком вивчень є формуван-
ня інтегральних системно-функціональних ут-
ворень (різні рівні освітніх комплексів) й тери-
торіально-функціональних освітніх систем 
(ЛОК, АРОС, БАРОС). 

Кожна із ООС України володіє особливи-
ми рисами територіального організації, а та-
кож кількісним і якісними показниками роз-
витку основних напрямків освітніх процесів, а 
тому потребує окремих глибоких суспільно-
географічних досліджень.  

В наших суспільно-географічних дослід-
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женнях ми презентуємо результати тільки їх 
найбільш загальних напрямків. Зокрема, це 
стосується оцінки, на основі визначення індек-
сів розвитку, загальноосвітніх дошкільних, 

шкільних і позашкільних навчально-виховних 
закладів у взаємозв’язку із рівнем надання 
послуг.  

 
Рис. 2. Індекс потенціалу закладів загальної освіти і послуг ООС України, 2012 р. 

 

Показані на графіку (Рис.2.) результати 
розрахунків та ранжування ООС України за 
індексом локалізації (ІЛ) потенціалу закладів 
загальної освіти і послуг умовно можна виді-
лити у дві групи. Першу групу складають ООС 
з ІЛ (зонз) < 1,0. Вони характеризуються низь-
ким рівнем, формування мережі, організації 
функціонування і наданням послуг у відно-
шенні до середньо національного показника 
потенціалу зазначеного явища дослідження. 
Другу групу представляють ООС де ІЛ(зонз) ≥ 
1,0. Показники їхньої мережі, а також організа-
ції функціонування і наданням послуг потенці-
алу загальноосвітніх закладів та надання пос-

луг відповідають середнім і вищим від серед-
нього загальнонаціонального рівня.  

Організація й діяльність загальноосвітніх 
закладів, надання послуг й системи закладів 
професійного навчання та надання послуг 
ООС України має ряд відмінних рис. Головна 
із них – суттєва міжобласна різниця амплітуд 
показників розвитку зазначених явищ. Так 
ІЛ(зонз) складає 0,8 пункти, а ІЛ(зпн) – 1,8 
пункти Це, на нашу думку, свідчить про більш 
збалансований розвиток у структурі ООС 
організації загальноосвітніх закладів та послуг 
у порівнянні із закладами професійного 
навчання.  

 

 
Рис. 3. Індекс потенціалу закладів професійного навчання і послуг ООС України, 2012 р. 

 

Аналізуючи отримані результати (Рис. 3.) 
ІЛ(зпн) ООС, їх ранжування за рівнем розвит-
ку, функціонування та надання послуг можна 
зробити наступні висновки:  

а) тісна залежність структури господарсь-
кої системи і рівня соціально-економічного 
розвитку АО із професійними напрямками й 
кількістю підготовки трудових ресурсів ООС; 

б) значна різниця потенціалів закладів 
професійного навчання і надання послуг ООС 
(у 2,3, і навіть 4 рази) з відповідно низьким і 
високим рівнями розвитку; 

в) основний освітній потенціал закладів 

професійного навчання ООС більшості АО 
формують ОС міст-обласних центрів.  

Висновки. Результати досліджень свідчать 
про значну диференціацію показників освіт-
нього потенціалу навчальних закладів ООС 
України. Застосовуючи метод групування мо-
жемо зазначити, що перші два рівні (Рис.2.) 
формують 14 ООС потенціал навчальних зак-
ладів і рівень надання послуг яких є низьким і 
не перевищую середнього національного по-
казника (І(зо) < 1,0). Характерною особливіс-
тю є те, що них входять області як із високим 
так і низьким демографічним та виробничим 
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потенціалом (відповідно Донецька, Луганська 
та АР Крим, Волинська, Чернівецька та ін.). 
Третій і четвертий рівні складають ООС по-
тенціал навчальних закладів і надання послуг 
яких є вищим та високим відносно середнього 
національного показника (І(зо) > 1,0). Провідні 

місця в цих групах належить регіонам, де міс-
та-обласні центри є найбільшими економічни-
ми, історично-культурними і освітніми центра-
ми країни. Це Дніпропетровська, Запорізька, 
Львівська, Одеська, Харківська ООС. 

 
Рис. 4. Індекс потенціалу закладів освіти ООС України, 2012 р. 

 

Найвищі рівень потенціалу навчальних 
закладів і надання послуг має столичний ре-
гіон. Індекс зазначених досліджень Київської 

ООС становить більше 1,2, а потенціал підго-
товки професійних фахівців у закладах освіти  
м. Київ – 2,3. 
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Резюме: 
Василий Стецкий. ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ФОРМИРОВА-

НИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЛАСТНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ.  
В статье рассматриваются отдельные аспекты общественно-географических исследований областных 

систем образования (ОСО) Украины. Отмечается, что ОСО является сложным компонентно-функциональными 
и территориальным образованием, тесно интегрированными в социально-культурное и экономическое прост-
ранство областных общественных территориальных систем (ООТС), разнофункциональных общественные 
системы региональных и национального территориальных уровней. Компонентно-функциональную структуру 
ОСО составляет три блока: а) подсистема общественных институтов формирования содержания образования; б) 
подсистема регулирования формирования и практического применения образовательного потенциала населе-
ния; в) подсистема государственного регулирования форм и средств организации учебно-воспитательного 
процесса и населения. 

Структурно-территориальными звеньями ОСО являются подсистемы локальных СО, административно-
районных СО и много административно-районных СО, каждая из которых является системно-образовательным 
образованием соответствующего организационно-функционального территориального уровня и, в указанной 
последовательности, на основании функционально-образовательных и территориальных связей, которые входят 
в следующей и более сложной СО. Формирующим ядром ОСО является СО города- областного центра. 

Определены и представлены у картографических и графических материалах территориальные различия 
уровней развития потенциала образования населения и учебных заведений ОСО Украины. Также отмечается, 
что образовательный потенциал ОСО тесно взаимосвязан и сопоставляются с качественно-образовательным 
потенциалом населения АО, активно влияет на уровень социально-культурного и экономического потенциала 
АО, производительности труда трудовых ресурсов, формирования и развития отраслей материального 
производства и социальной сферы территории. Кроме этого наблюдается взаимосвязь отраслевой структуры 
хозяйства и структуры профессионального обучения учащихся учреждений профессионального образования 
АО. 

Ключевые слова: Системы образования, Областные системы образования, потенциал образования 
населения,  потенциал учреждений образования. 
 

Summary: 
Vasyl Stetskyi. SOCIO-GEOGRAPHICAL APPROACHES STUDIES THE FORMATION AND DEVELOP-

MENT OF REGIONAL EDUCATION SYSTEMS. 
This article discusses some aspects of socio-geographical studies of regional education systems (RES) of Ukraine. 

It is noted that RES is a complex component-functional and territorial entity, closely integrated into the socio-cultural 
and economic space of regional public territorial systems (RPTS) different functional public system of regional national 
and regional levels. Component-functional structure of the RES is three blocks: a) subsystem public institutions shaping 
the content of education, b) the subsystem control the formation and practical application of the educational potential of 
the population, and c) subsystem state regulation forms and organization of the educational process and the public. 

Structural-territorial units of the RES subsystem are local ES, ES administrative district and many administrative 
areas with, each of which is a system-educational formation of the corresponding organizational and functional and 
territorial level, in that order, on the basis of functional educational and territorial cohesion, are included in the next and 
more challenging SB. Forming the core of the RES is ES regional center of the city. 

Identified and presented in graphic and cartographic materials territorial differences levels of capacity development 
and public education institutions of Ukraine RES. Also notes that the educational potential of the AR are closely 
correlated and compared with qualitative educational potential population AR actively influences the level of socio-
cultural and economic potential of the stock, and productivity of labor resources, the formation and development of 
material production and social territory. In addition there is the relationship sectoral structure of the economy and the 
structure of vocational training of students of vocational education institutions AR. 

Key words: educational system, regional educational system, the educational potential of the population, the 
educational potential of educational institutions. 
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