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Анотація. У статті проаналізовано перспективи використання 

європейського досвіду запровадження автономного шкільного менеджменту в 

Україні через суспільно-політичні, соціально-економічні та педагогічні чинники. 

Автором окреслено нормативно-законодавчі засади розвитку автономного 

шкільного менеджменту в українському освітньому просторі. Розкрито 

головні напрями розбудови автономного шкільного менеджменту; здійснено 

порівняльний аналіз тенденцій розвитку автономного шкільного менеджменту 

в Україні; запропоновано підвищення рівня готовності керівників шкіл до ролі 

освітнього лідера, що є логічним кроком до впровадження автономного 

шкільного менеджменту. 
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Resume. The article deals with the analysis of European experience in school-

based management which is to be implemented in Ukrainian education system 

through the relationships between the components which were found in result of 

holistic analysis: educational, social and economic development sides. The author 

describes specific factors, mechanisms, advantages and disadvantages of SBM that 

European schools have, as well as reasonably possible uses of the most productive 



ideas in educational practice of our country. Based on proved SBM effectiveness in 

the investigated countries recommendations for application of this experience in 

Ukraine have been suggested. The recommendations have been given at the 

legislation, methodology, administrative, and school levels. If taken, the steps may 

contribute to raising the quality of school education in Ukraine. 
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У процесі інтеграції України до європейського та світового освітнього 

простору національна система шкільної освіти вимагає значної модернізації, що 

зумовлює необхідність розв’язання низки складних завдань. Згідно з 

Національною доктриною розвитку освіти (2002), до них належать, передусім, 

такі: підвищення якості освіти, здійснення моніторингу ефективності діяльності 

освітньої системи на національному рівні; децентралізація управління освітою 

шляхом розширення державно-громадського партнерства у соціальній сфері; 

структурна перебудова освітньої системи відповідно до потреб забезпечення 

автономії навчальних закладів; формування готовності вчителів та навчальних 

закладів до інноваційної діяльності; розвиток ринку освітніх послуг; 

розширення міжнародного співробітництва, моніторинг та використання 

інноваційних ідей зарубіжного досвіду у сфері освіти тощо. Серед пріоритетів 

розвитку освіти в Україні визначено реформування галузі у напрямі зростання 

автономності навчальних закладів. На жаль, стратегія автономізації шкіл не 

набула реального розвитку, доказом чого є невиконання розпорядження Кабінету 

Міністрів України КМ № 1564р від 08.12.2009 р. щодо відкриття у 

територіальних органах Державного казначейства для кожної школи 

реєстраційного рахунка, тобто надання загальноосвітнім навчальним закладам 

фінансової автономії. Зважаючи на монополію держави на розпорядження 

коштами шкіл, ситуація поки що суттєво не змінилася. 

Проблемам реформування шкільної освіти у напрямі децентралізації 

управління школою та впровадження автономного шкільного менеджменту 



присвячені праці багатьох зарубіжних дослідників. Значний міжнародний 

авторитет мають роботи таких науковців, як Е. Баллок, У. Бек, Е. Бекман, 

Д. Вітті, М. Епл, Р. Левасік, К. Манді, Д. Мерфі, П. Тейлор та ін. Прогресивні 

погляди на управління середніми навчальними закладами, роль і функції 

директора, педагогів, учнів, організаційну культуру школи висловили у своїх 

роботах такі європейські та американські вчені, як: Д. Андерсен, Л. Воєсман, 

А. Граув, Х. Даун, К. Еверард, Д. Епстайн, Б. Колдвел, К. Лейтвуд та Т. Мензіс, 

Г. Моріс, П. Чепмен та ін. 

Доробок українських науковців, які працюють над різними аспектами 

реформування європейської середньої освіти, є досить широким і 

різноплановим. Його складають дослідження Н. Вишневської, Л. Гриневич, 

О. Локшиної, О. Матвієнко, О. Огієнко, Л. Пуховської, А. Сбруєвої та ін. 

Окремі аспекти реформування шкільної освіти під впливом соціально-

економічних змін розглянуто у дослідженнях українських компаративістів. Так, 

співробітники лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН 

України (Г. Єгоров, Н. Лавриченко, Б. Мельниченко) у монографії «Тенденції 

реформування загальної середньої освіти в країнах Європейського Союзу» 

(2008) проаналізували цілі і зміст сучасних шкільних реформ у країнах 

Європейського Союзу в контексті розбудови європейського освітнього 

простору. 

Зважаючи на досвід розроблених положень та наукових досліджень з 

питань автономії школи метою нашого доробку ставимо - розглянути 

перспективи впровадження автономного шкільного менеджменту в Україні.  

Для впровадження змін важливо створити наукове підґрунтя, основою 

якого мають стати порівняльно-педагогічні дослідження перевірених позитивних 

зарубіжних здобутків. Досвідом виведення закладів середньої освіти на рівень 

децентралізації багаті високо розвинуті країни Європи, школи яких функціонують 

на засадах автономного шкільного менеджменту (school-based management (SBM) 

– шкільний менеджмент або школо-базований менеджмент). Децентралізаційні 

реформи шкільної освіти, що відбулися у цих країнах у другій половині ХХ – на 



початку ХХІ ст., привели до зміни пріоритетів розвитку галузі. Аргументом на 

користь упровадження автономного шкільного менеджменту (АШМ) стало те, що 

децентралізоване прийняття рішень розширює повноваження для батьків та 

громади, стимулюючи попит і гарантуючи, що школи здатні забезпечити ті 

соціальні та економічні переваги, які найкраще відображають пріоритети і 

цінності місцевих громад. 

Позитивними зрушеннями у напрямку реалізації стратегії автономізації 

шкіл є прийняття «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–

2021 роки» та обговорення проекту Концепції розвитку освіти України на 

період 2015–2025 років, які наголошують на необхідності децентралізації 

управління освітою, перерозподілу функцій і повноважень між центральними 

та регіональними органами управління освітою, органами місцевого 

самоврядування і навчальними закладами. Водночас, у цих документах 

визначено такі проблеми, що зумовлюють кризу управління закладами 

шкільництва: гальмування процесів демократизації управління шкільною 

освітою та одночасне посилення адміністративного тиску на керівників шкіл за 

рахунок збільшення бюрократичної звітності, недостатній розвиток органів 

самоврядування навчальних закладів, недостатнє залучення до управління 

громадських інституцій, бізнес-кіл та інших користувачів освітніх послуг. 

Нейтралізація гальмівного впливу надлишкової керованості школою є одним із 

ключових завдань розвитку системи освіти, зокрема подальшого просування 

ідей автономії навчального закладу та запровадження засад демократичного 

врядування в освіті. 

Отже, проведення реальних децентралізаційних реформ – на часі і є чи не 

єдиною можливістю вивести українську середню освіту на рівень світових 

стандартів. Для цього вважаємо за необхідне спрямувати національну політику 

на децентралізацію управління освітою, що може стати можливим завдяки 

узгодженим діям на кількох рівнях: 

• На національному рівні важливим є створення нормативно-законодавчої 

бази для децентралізації української середньої освіти. Важливим є урахування 



особливостей дії економічних, політичних і суспільних механізмів. Дія 

економічних механізмів має бути спрямованою на зміну джерел накопичення та 

шляхів розподілу шкільних ресурсів задля забезпечення усіх освітніх потреб 

навчального закладу. Політичні механізми повинні передбачити передачу 

політичних важелів управління на місцевий рівень влади та збільшення 

відповідальності муніципальних органів управління освітою за якість 

навчальних досягнень учнів. Суспільні механізми мають бути спрямовані на 

залучення зацікавлених представників громадськості до прийняття освітніх 

рішень, метою яких є організація навчального процесу відповідно до вимог і 

потреб громади. 

• На рівні громади надзвичайно важливим є усвідомлення переваг 

децентралізаційних процесів в освіті. З метою сформованості готовності 

громади нести відповідальність за освіту нового покоління громадян України 

важливою є реалізація проектів, спрямованих на формування громадських 

лідерів, високоосвічених, професійних і відповідальних. Переконані, що без 

належної підготовки її членів громада неспроможна здійснити компетентний 

вплив на управління освітою. 

• На рівні навчальних закладів істотним є усвідомлення переваг, які матиме 

школа від упровадження АШМ, і формування готовності до серйозних змін 

усієї структури управління освітою. Сформованість готовності до змін є 

результатом копіткої системної праці, яка може бути організована в рамках 

макро- і мікропроектів різних рівнів. Такі проекти можуть бути ініційовані як 

органами управління освітою різних рівнів (національного, регіонального, 

місцевого), так і окремими громадськими організаціями. 

Децентралізаційний вектор національної політики може передбачати такі 

етапи, через які пройшли проаналізовані нами країни з автономним шкільним 

менеджментом: (1) законодавче забезпечення децентралізаційних реформ; 

(2) створення автономних управлінських органів в школах; (3) перехід на 

формульне фінансування усіх державних шкіл. 



Друга група рекомендацій стосується організаційних процесів 

автономного шкільного менеджменту. Як довів проведений нами порівняльний 

аналіз, доцільним є регулювання організаційних процесів, спрямованих на 

проведення АШМ, шкільною радою. Ми усвідомлюємо той факт, що у сучасній 

українській середній освіті створено такі органи управління школою, як 

педагогічна рада школи і батьківський комітет, проте у такому вигляді, як вони 

існують сьогодні, не може йтися про їх реальну участь в управлінні шкільною 

освітою. Важливо, щоб шкільна рада об’єднувала виробників товарів і послуг, 

дистриб’юторів і споживачів освітніх послуг на засадах соціального 

партнерства, яке є рисою, що відрізняє шкільний менеджмент у країнах Європи 

від України, де освітній сектор як неприбутковий практично не викликає 

інтересу представників великого та малого бізнесу, громадських організацій, 

представників релігійних конфесій, коледжів та університетів. 

Досвідом, гідним наслідування на українському ґрунті, є партнерство 

виробників товарів і послуг з дистриб’юторами і споживачами освітніх послуг 

британських «академій», закладів середньої освіти з автономним органом 

управління. Якщо, подібно до них, українські заклади освіти зможуть залучити 

до фінансування таких партнерів, як приватні підприємці і компанії, 

неприбуткові організації, релігійні організації, професійно-технічні училища і 

коледжі, університети тощо, вони матимуть змогу: по-перше, покращити свій 

матеріальний і фінансовий стан; по-друге, здобути базу для практичної 

діяльності учнів, що, безперечно, матиме позитивний вплив на професійну 

соціалізацію учнів; по-третє, встановити міцні зв’язки з громадою і батьками; 

по-четверте, активізувати громадянську позицію учнів і розвинути їхні 

лідерські якості.  

Необхідно, щоб до шкільної ради не лише входили вищеназвані суб’єкти 

автономного шкільного менеджменту, а й щоб вони були об’єднані 

партнерськими засадами, і відповідали за прийняття рішень у таких сферах: 

кадрова політика, управління фінансами, організація навчального процесу, 

планування та розвиток освіти. Саме вони повинні відповідати за організацію 



навчального процесу, включаючи розподіл учнів за класами, за видами 

діяльності та вибір змісту навчання на додаткових заняттях. Звісно, будь-які 

рішення шкільної ради щодо планування та розвитку навчального закладу не 

повинні суперечити чинним освітнім стандартам, які визначаються на 

муніципальному / регіональному рівні чи рівні Міністерства освіти. Саме 

шкільна рада, як і в країнах Європи, повинна брати участь у розв’язанні питань 

професійного розвитку педагогічних кадрів та директора навчального закладу. 

На жаль, допоки на шкалі у континуумі від найслабших у праві прийняття 

рішення шкіл до найсильніших українські заклади середньої освіти досить 

слабкі, на відміну від західно- і північноєвропейських шкіл. Отже, наші 

рекомендації стосуються підвищення рівня автономії школи у прийнятті рішень 

щодо навчального процесу, планування і розвитку, управління шкільними 

ресурсами та кадрового забезпечення. 

Як і в країнах Європи, питання свободи шкільної ради у прийнятті низки 

важливих рішень прямо пов’язане з її відповідальністю за прийняті рішення. 

Згідно з Положенням про загальноосвітній навчальний заклад (2010 р., змінено 

в 2014 р.) [6], органом громадського самоврядування закладу є загальні збори 

(конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. 

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення 

керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, 

економічної і фінансово-господарської діяльності закладу (п. 99). У закладі за 

рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада 

закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також піклувальна рада, 

учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, 

асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОН. 

Подібно до вивченого нами досвіду організації автономного шкільного 

менеджменту, в українській середній освіті важливими чинниками ефективного 

впровадження АШМ є: професійна відповідальність представників 

педагогічного персоналу; нормативна відповідальність шкільної ради перед 

органами управління освітою і державними інститутами; суспільна 



відповідальність та ринкова ефективність. Дві останні позиції відіграють 

важливу роль на державному рівні, оскільки, як продемонстровано нами в 

попередньому параграфі, існує прямий зв'язок між навчальною успішністю 

учнів, ситуацією на ринку праці і економічною ситуацією в державі. Отож, 

рекомендації на організаційному рівні стосуються необхідності включення 

механізмів свободи школи у прийнятті рішень і відповідальність за них. 

Ці механізми можуть бути створені на трьох рівнях:  

• на державному рівні може йтися про відповідальність перед незалежною 

інституцією на зразок Агенцій забезпечення якості освіти, які діють у країнах 

Європи; 

• на місцевому рівні бачимо за необхідне забезпечити відповідальність 

школи перед місцевою громадою, представленою органами місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, батьками, 

самими дітьми як споживачами освітніх послуг;  

• на шкільному рівні йдеться, перш за все, про професійну відповідальність 

і професійний контроль з боку шкільної ради, адміністрації, вчителів, учнів, 

батьків; 

• на особистісному рівні йдеться про усвідомлення усіма суб’єктами АШМ 

важливості власних дій як частини автономного шкільного менеджменту; 

складність внутрішніх зв’язків у системі доводить настільки часті переходи з 

однієї категорії в іншу, що несумлінне виконання обов’язків у ролі 

дистриб’ютора освітніх послуг може вплинути на рівень життя цього ж 

суб’єкта як споживача освітніх послуг, громадянина держави, суб’єкта 

суспільних відносин тощо. 

Невід’ємною частиною впровадження автономного шкільного 

менеджменту є моніторинг, пов'язаний із процесами внутрішнього і 

зовнішнього оцінювання ефективності навчального закладу. Як стверджують 

українські освітяни, «…на сучасному етапі розвитку суспільства в цілому й 

освіти як соціально-педагогічної системи зокрема, є необхідність у системному, 

докладному, систематичному відстеженні фактичного рівня розвитку того чи 



іншого об’єкта освіти (рівня професійної компетентності педагогічних 

працівників та рівня навченості й вихованості учнів) за допомогою 

моніторингових технологій» [5]. 

Що ж відбувається в українській середній освіті насправді? Сьогодні 

українська школа підлягає усім моніторинговим механізмам, які діють у 

досліджених країнах Європи, зокрема йдеться як про зовнішнє оцінювання 

загальноосвітнього навчального закладу, так і його самооцінювання. У частині 

«Контроль за діяльністю закладу» Положення про загальнооствітню школу 

йдеться про те, що «Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу 

незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється з метою 

забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої 

освіти. Він здійснюється ДІНЗ та місцевими органами управління освітою. 

Основною формою державного контролю за діяльністю закладу будь-якого 

типу і форми власності є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше, 

ніж один раз на десять років у порядку, встановленому МОН. У період між 

атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов'язаних 

з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок 

визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як 

два рази на рік [2]. 

Маємо зазначити, що стандартизація цих процесів в Україні привернула 

увагу Світового банку і за його підтримки в рамках проекту «Рівний доступ до 

якісної освіти в Україні» було ініційоване масштабне дослідження «Розробка та 

технології впровадження базового національного стандарту діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу» (Договір № EAQE-CQ-3.1.1-6). Ним 

було передбачено виконання масштабних комплексних завдань, пов’язаних із 

розробленням стандартів діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та 

впровадженням їх у практику ЗНЗ. На сторінці проекту також знаходимо 

інформацію про амбітні плани, підтверджені контрактами на проведення 

досліджень, пов’язаних із розробкою та впровадженням моделі національного 



моніторингу якості освіти і розробкою та апробацією методики формульного 

фінансування загальної середньої освіти [1]. 

Як результат, Положення про атестацію загальноосвітнього навчального 

закладу, розроблене в рамках проекту (2010 р.), не вступило в силу і продовжує 

бути чинним Положення 2001 р. щодо комплексу критеріїв і показників 

ефективності діяльності загальноосвітнього навчального закладу. Наказ про їх 

затвердження було прийнято у 2013 р. (на основі Положення 2001 р.) [4]. На 

жаль, а ні методика визначення абсолютних показників ефективності діяльності 

навчальних закладів, ні технології запровадження цієї методики популяризовані 

не були і не зазнали широкого використання. Крім того, незважаючи на значну 

фінансову підтримку Світового банку, в українській середній освіті так і не 

відбулося значних реальних змін щодо моніторингу якості їхнього 

функціонування і зміщення акцентів в управлінні у бік автономії.  

Вважаємо, що на українському ґрунті самооцінювання може бути дієвим 

інструментом підвищення якості освіти лише за умови зацікавленості школи у 

виробленні шляхів підвищення власної ефективності. Переконані, що коли до 

складу комісії з внутрішнього моніторингу входитимуть, крім директора та 

адміністрації, учителі, допоміжний персонал, батьки, учні, члени місцевої 

громади, це сприятиме його об’єктивності. Проте, українські освітяни 

виявляють різний рівень об’єктивності під час внутрішнього моніторингу 

якості школи залежно від мети, з якою він проводиться [3]. Зважаючи на це, 

рекомендуємо провести роз’яснення у вигляді методичних матеріалів щодо 

застосування орієнтовних критеріїв для внутрішнього моніторингу у такий 

спосіб, щоб вони були прозорими і об’єктивними, а його результати – 

валідними і порівнюваними з результатами іншого навчального закладу. 

Нагадуємо, що такі матеріали було розроблено під час реалізації проекту 

Світового банку, проте вони поки що не набули практичного застосування.  

Припускаємо, що небажання подавати неупереджені й об’єктивні дані для 

внутрішнього моніторингу зумовлене тим, що він тісно пов'язаний із зовнішнім 

контролем якості шкільної освіти, який може призвести до несприятливих для 



навчального закладу наслідків. Отже, втрачається цей дієвий механізм 

підвищення ефективності української середньої освіти. Можливості подолання 

цієї проблеми знаходимо в упровадженні автономного шкільного менеджменту, 

який, поряд із відповідальністю, дає школі шляхи розв’язання внутрішніх 

проблем, а не лише пропонує маскувати труднощі, які не може подолати 

фінансово й адміністративно залежний від держави навчальний заклад. 

Одним із кроків, який уможливлює його впровадження, є належна 

підготовка шкільних лідерів. Зауважимо, що, як в Україні, такі і в країнах 

Європи керівники шкіл мають великий вплив на якість викладання, методи 

викладання, загальне середовище навчання, зокрема на мотивацію персоналу, 

його моральний стан, продуктивність діяльності, та, відповідно, на ставлення й 

мотивацію учнів і їхніх батьків до навчання. Як наслідок, підвищення рівня 

їхньої готовності до ролі освітнього лідера є логічним кроком до впровадження 

автономного шкільного менеджменту. Для цього рекомендуємо впровадження 

в українській освіті низки кроків, ефективність яких доведено у досліджених 

нами країнах із автономним шкільним менеджментом: 

• перш за все, дієвим механізмом є інвестування в освіту, результатом 

якого є підвищення зарплати працівникам школи, що створює умови для 

навчання упродовж життя (Education and Training, 2020) [8]; 

• іншим механізмом є участь шкільних лідерів у програмах мобільності з 

метою підвищення знань, навичок і компетентності працівників освіти, 

полегшення їх адміністративного навантаження та покращення роботи 

навчального закладу» [10, c. 8-9]; 

• дієвими шляхами підвищення ефективності функціонування шкільних 

лідерів є: (1) визначення і перегляд обов'язків керівників шкіл, (2) делегування 

відповідальності та повноважень щодо прийняття освітніх рішень органам 

управління школами; (3) сприяння початковій і неперервній підготовці 

керівних кадрів та їх адаптації до мінливих потреб суспільства; (4) підвищення 

привабливості професії очільника школи завдяки створенню умов професійного 



розвитку, можливостей для кар'єрного росту та гідної оплати праці відповідно 

до навантаження і відповідальності [9, c. 9-13]; 

• вироблення нових підходів до підготовки шкільних лідерів з урахуванням 

необхідності надання їм спеціальної підготовки у галузі  управління та 

моніторингу розроблення навчальних програм, приведення їх у відповідність до 

запитів і потреб учнів; контролю навчального процесу та результатів діяльності 

школи; комплектації персоналу та управління його продуктивністю; управління 

професійним розвитком; управління фінансами; встановлення надійних і 

постійних зв’язків із сім’ями та місцевими громадами; залучення інвестицій від 

громадських організацій і приватних підприємств; звітності і маркетингу 

діяльності школи тощо; 

• розроблення національних освітніх стандартів для директорів шкіл, у 

яких закладено вимоги, що висуваються до освітніх лідерів як нової генерації 

управлінського персоналу. При розробленні цього стандарту українськими 

фахівцями рекомендуємо взяти за основу Компетентнісний стандарт керівника 

школи, запропонований Європейським комітетом профспілок працівників 

освіти та робочою групою Європейської комісії з питань освіти [7]; 

• упровадження  контрактної форми працевлаштування шкільних лідерів з 

випробувальним періодом; 

• участь у програмах розвитку лідерських якостей, які мають своєю 

цільовою групою очільників шкіл. 

Висновки. Проведений аналіз дає підстави для прогностичних узагальнень 

щодо можливостей упровадження автономного шкільного менеджменту в 

Україні. Маємо зазначити, що в Україні помітними є такі тенденції щодо 

розвитку шкільної освіти: 

• Перша тенденція полягає у збільшенні розриву між законодавчими 

ініціативами і їхньою практичною реалізацією. Її можна логічно обґрунтувати 

суспільно-економічними і культурно-освітніми механізмами, які сьогодні діють 

в Україні. З одного боку, європейська зорієнтованість нашої держави і 

політичний намір продемонструвати задекларований курс на ЄС 



унеможливлюють відмову від реальних децентралізаційних реформ. З іншого – 

сукупність тих же механізмів не дає змоги надати школі реальну автономію на 

усіх рівнях.  

• Друга тенденція визначає збільшення внутрішньої потреби українських 

дистриб’юторів навчальних послуг до впровадження шкільної автономії, з якою 

пов’язані сподівання на значне підвищення якості середньої освіти. До появи 

цієї тенденції привели міжнародні проекти та академічні обміни, учасниками 

яких були і є українські освітяни. Робота в команді, імерсія в організаційні 

процеси європейських шкіл стали точкою неповернення для української 

псевдоцентралізованої і державо-контрольованої освіти. Отже, йдеться про 

зміну вектора запровадження реформ, які досі спускалися згори, що само собою 

суперечить ідеї автономного шкільного менеджменту. 

• Третьою тенденцією визначаємо можливість виокремлення шкіл, у яких 

адміністрація, вчителі, учні, а також місцева громада, з якою вони себе 

асоціюють, об’єднують власні зусилля з метою виведення навчального закладу 

на новий рівень якості освітніх послуг і перспектив для вихованців, що є 

неможливим без вищого рівня автономії школи. Йдеться, в першу чергу, про 

громадські ініціативи щодо впровадження автономного шкільного 

менеджменту, які згодом можуть стати експериментальними майданчиками для 

дослідження недоліків і переваг упровадження АШМ.  

Отже, переконані у реальних перспективах упровадження шкільного 

менеджменту в Україні, яке підвищить ефективність середньої освіти  на 

особистісному, міжособистісному, груповому та соціальному рівнях 

соціалізації усіх його суб’єктів, об’єднаних в рамках школи.  
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