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Мелешко В.В., Мельник Ю.С., Лопухiвська А.В., Шевчук Л.М. та iн.
Функцiонування освiтнього округу в сiльськiй мiсцевостi: теорiя i практика : 
монографія. - К. : Педагогiчна думка, 2015.- 388 с.

У монографi"i розкрито методологiчнi засади функцiонування освiтнього округу 
як вiдкрито"i педагогiчно"i системи, поглиблено теорiю моделювання освiтнього 
округу, що �рунтуеться на принципах iнтеграцi"i та взаемодi"i. У представлених 
матерiалах розкрито тенденцi"i функцiонування освiтнiх округiв у мережi закладiв 
загально"i середньо"i освiти, визначено методологiчнi пiдходи до моделювання нових 
структур та представлено компонентний аналiз моделi освiтнього округу, включаючи 
органiзацiйний, управлiнський, дидактичний, методичний, цiннiсний та iн.; 
розроблено програму реалiзацi"i моделi освiтнього округу та iншi методичнi 
матерiали для практичного використання. Представлено детальний опис 
варiативних моделей освiтнiх округiв, що упровадженi в педагогiчну практику та 
представлено вiдповiднi результати, що пiдтверджують "ix ефективнiсть. 

Науковi теоретичнi напрацювання, прикладнi розробки, що викладенi в 
монографi"i адресованi науковцям, керiвникам вiддiлiв (управлiнь) освiти, 
директорам загальноосвiтнiх навчальних закладiв, практичним педагогам у 
здiйсненнi пошуку нових iдей, розробленнi теорiй, конструюваннi моделей i програм 
спрямованих на полiпшення умов функцiонування освiтнiх округiв, закладiв 
загально"i середньо"i освiти у сiльськiй мiсцевостi та "ix подальшого розвитку. 
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