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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність дослідження. Серед соціальних інститутів виховання й 
розвитку підростаючого покоління особлива роль належить позашкільній 
освіті, яка завжди мала важливе значення у системі освіти учнівської молоді і 
значною мірою сприяла формуванню її ціннісних, моральних та професійних 
орієнтацій.      

Позашкільна освіта в Україні на практиці забезпечується закладами 
позашкільної освіти, у яких залучення учнів до освітньої діяльності 
відбувається за вільного вибору ними не лише закладу, а й педагогів, 
відповідно до своїх уподобань, нахилів та інтересів. Потреба підвищення рівня 
морального, культурного, духовного, фізичного розвитку дітей та юнацтва 
висуває нові вимоги перед закладами позашкільної освіти, покликаними 
організувати їхнє змістовне дозвілля та сприяти всебічному гармонійному 
розвитку особистості.  

В умовах розбудови національної системи освіти та демократизації 
освітянської діяльності здійснюється координація зусиль центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
наукових, культурних установ, виробничих підприємств, громадських 
організацій та сім’ї для подальшого становлення та розвитку закладів 
позашкільної освіти всіх типів і форм власності за напрямами позашкільної 
освіти.  

Сутність державної політики України щодо організації позашкільної 
освіти зафіксовано в Конституції України, 1996 р. (ст. 53), Законах України 
«Про освіту» (1991, 1996, 2017), «Про позашкільну освіту» (2000), Програмі 
розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002–2008 рр. (2002), 
«Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на 
період до 2014 року» (2009), Національній стратегії розвитку освіти в Україні 
на період до 2021 року (2013), Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді (2015) та інших нормативних документах, реалізація 
яких сприяє збереженню мережі закладів позашкільної освіти, збагаченню їх 
змісту діяльності з метою розвитку соціальної активності й творчого 
потенціалу особистості, створення умов повної самореалізації дітей та 
підлітків. 

Переосмислення сутності, мети, завдань позашкільної освіти в 
сучасному суспільстві спричинено: посиленням реформаційних процесів у 
суспільно-політичному житті країни за останнє десятиріччя; особливостями 
адаптації громадян, зокрема дітей та молоді, до умов ринкової економіки 
(міграційні процеси сімей та молоді в пошуках покращення свого 
матеріального стану); інтеграцією України в європейський освітній простір; 
поглибленням деструктивних процесів у суспільстві, що зумовлюють 
збільшення розмежування верств населення, і як наслідок – не забезпечується 
рівний доступ до якісної позашкільної освіти (частина освітніх послуг є 
платними); послабленням уваги сім’ї до виховання, бездоглядністю дітей; 
низьким рівнем патріотичного виховання, національної самосвідомості дітей 
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та учнівської молоді; відсутністю інтересу значної частини молоді до участі в 
громадсько-політичному житті країни; спотвореністю моральних, культурних 
та духовних цінностей значної частини молоді; катастрофічними показниками 
здоров’я дітей, учнівської, студентської молоді та юнаків призивного віку. 

Значний потенціал для розв’язання окреслених проблем має досвід 
позашкільної освіти попередніх років, що є цінним джерелом для пошуку 
нових підходів до вдосконалення освітнього процесу в закладах позашкільної 
освіти. Об’єктивний історико-педагогічний аналіз теорії й практики розвитку 
позашкільної освіти України, теоретичне узагальнення цінного досвіду 
діяльності закладів позашкільної освіти, творче використання педагогічних 
ідей минулого з урахуванням сучасних вимог і можливостей держави, дають 
змогу якісно оновити й удосконалити зміст позашкільної освіти України.            

Аналіз наукової літератури з питань позашкільної освіти засвідчує 
наявність широкого спектра досліджень її різних аспектів.  

Вагомий внесок у розробку теоретичної бази позашкільної виховної 
роботи внесли наукові праці О. Биковської, Б. Кобзаря, В. Кременя, 
Р. Науменко, Р. Охрімчук, О. Плахотнік, Т. Сущенко, Т. Цвірової та інших.  

Розробці питань теорії позашкільного педагогічного процесу присвячено 
роботи дослідників Т. Дем’янюк, А. Денисенко, В. Кириченко, В. Паламарчук, 
Ю. Поліщук, К. Радіної, А. Сиротенка. 

Окремі питання сучасних методологічних засад позашкільної освіти 
представлено в працях українських учених І. Беха, В. Вербицького, Б. Кобзаря, 
В. Мадзігона, Г. Пустовіта, О. Сухомлинської, Т. Сущенко та ін.  

Проблеми організації вільного часу дітей та підлітків, їх дозвілля 
порушено в дослідженнях М. Арнарського, Л. Балясної, Н. Басова, В. Білоконь, 
В. Бочелюк, В. Бугрій, Р. Науменко, Н. Харінко, Т. Черніговець та ін. 

Певні аспекти історії теорії й практики позашкільної освіти 
розкриваються у публікаціях Б. Балахтар, В. Береки, С. Букрєєвої, О. Глух, 
В. Клімчук, Ю. Косило, Г. Німич,  І. Пархоменко,  Т. Цвірової, О. Цокур, 
А. Шепілової та ін.   

Однак вивчення наукової літератури дало змогу з’ясувати, що саме 
теорія і практика розвитку позашкільної освіти в Україні другої половини  
ХХ – початку ХХІ ст. не була раніше предметом спеціального дослідження. Це 
викликало необхідність аналізу розвитку її змісту залежно від соціально-
економічних умов, визначення основних напрямів, форм та методів. 

Доцільність нашого дослідження зумовлена також потребою розв’язання  
суперечностей між: 

 законодавчо визначеним статусом позашкільної освіти в Україні й 
недосконалістю механізмів реалізації державної політики, які б дозволили 
реалізувати завдання, проголошені державою в законодавчих та нормативно-
правових документах, що визначають освітню стратегію стосовно розвитку 
позашкільної освіти; 

  зростаючими запитами суспільства на здобуття учнями якісної 
освіти й виховання та застарілими підходами до відбору й компонування 
змісту навчальних програм закладів позашкільної освіти; 
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 соціальним замовленням на позашкільну освіту й невиправданим 
скороченням мережі закладів позашкільної освіти; 

– певним рівнем сформованих інтелектуальних умінь і навичок учнів 
яких вони набули та обмеженими можливостями їх практичного застосування 
в сучасному освітньому процесі закладів позашкільної освіти;  

– наявністю позитивного досвіду позашкільної освіти України в різні 
етапи її розвитку й відсутністю рекомендацій щодо окреслення актуалізації 
такого досвіду в сучасних закладах позашкільної освіти; 

 існує протиріччя пов’язане зі створенням мережі приватних закладів 
позашкільної освіти та розширенням платних послуг, що надаються 
позашкільними  закладами освіти комунальної форми власності;  

– визнання суспільством, педагогічною громадськістю значущості та 
актуальності освіти й виховання учнів у вільний від навчання час не 
забезпечується відповідною підготовкою педагогічних кадрів для 
позашкільної освіти, а також науковою і навчально-методичною літературою 
адаптованою до цих потреб.  

Отже, актуальність проблеми, недостатній ступінь дослідженості, а 
також розв’язання існуючих протиріч зумовили вибір теми дисертаційної 
роботи: «Теорія і практика розвитку позашкільної освіти України (друга 

половина ХХ – початок ХХІ століття)». 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до науково-дослідної теми 
кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
«Соціально-професійне становлення особистості» (реєстраційний 
№ 0116U003481). Тему дослідження затверджено на засіданні вченої ради 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка (Протокол № 6 від 13 грудня 2019 р.). 

Мета роботи: цілісно охарактеризувати теоретичні та організаційні 
засади розвитку позашкільної освіти як органічної частини освітньої системи 
держави та їх упровадження в практичну діяльність закладів позашкільної 
освіти, виявити тенденції формування змісту позашкільної освіти в різні 
історичні періоди в контексті суспільно-політичних та соціокультурних умов 
задля обґрунтування шляхів творчого використання прогресивних ідей цього 
історико-педагогічного досвіду в сучасних умовах.  

Відповідно до мети визначено  завдання дослідження: 
1. Обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження. 
2. Окреслити джерельну базу та історіографію дослідження. 
3. Визначити й охарактеризувати періоди державного регулювання 

розвитку позашкільної освіти, проаналізувати її нормативно-правове 
забезпечення. 

4. Обґрунтувати періодизацію розвитку позашкільної освіти означеного 
періоду. 

5. Розкрити розвиток мережі позашкільних закладів для учнівської 
молоді в Україні (1952–2014 рр.). 
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6. Здійснити аналіз змісту, напрямів, форм і методів організації 
позашкільної освіти на визначених періодах її розвитку. 

7. Актуалізувати перспективні можливості творчого використання 
прогресивних ідей національного досвіду діяльності позашкільних закладів, 
які сприяли б розвитку позашкільної освіти.  

Об’єкт дослідження – система позашкільної освіти в Україні.  
Предмет дослідження – розвиток теоретичних основ та практики 

системи позашкільної освіти в Україні (1952–2014 рр.). 
Хронологічні межі дослідження. Нижня хронологічна межа (1952 р.) 

збігається з ухвалою Постанови Ради Міністрів СРСР «Про впорядкування, 
введення типових штатів і встановлення посадових окладів працівникам 
позашкільних закладів», якою встановлювалася єдина номенклатура 
позашкільних закладів Міністерства освіти союзних республік, що сприяло 
активізації їх освітньо-виховної діяльності. Розпочалося відчутне посилення 
впливу позашкільних закладів на навчально-виховний процес 
загальноосвітньої школи через збільшення частки інструктивно-методичної 
роботи, постали завдання поліпшення керівництва роботою позашкільних 
закладів, закріплення за кожним позашкільним закладом шефів із 
комсомольських організацій, промислових підприємств, установ, колгоспів і 
радгоспів, залучення до їх роботи громадських і творчих організацій. 

Верхня хронологічна межа (2014 р.) обумовлена «Державною цільовою 
соціальною програмою розвитку позашкільної освіти на період до 2014 р.» 
(затвердженою постановою Кабінету Міністрів України № 785 від 27.08.2010 р.)  
та пояснюється прагненням простежити позитивні та негативні процеси, що 
відбувалися в системі позашкільної освіти України, спричинені цією 
програмою. 2014 р. характеризується зменшенням кількості закладів 
позашкільної освіти, що обумовлено соціально-економічною кризою в країні. 

Концептуальні засади дослідження. В основу дослідження покладено 
концептуальні положення, суть яких полягає в розумінні того, що розвиток і 
спрямованість позашкільної освіти визначається соціально-економічними 
чинниками, ієрархією ціннісних орієнтацій особистості, життям суспільства. 
При цьому взаємозв’язок системи позашкільної освіти із соціальним 
середовищем має відкритий характер і виявляється в змінах середовища та 
системи загалом.  

Провідною ідеєю нашого дослідження є те, що кожен історико-
педагогічний період розвитку позашкільної освіти вирізняли соціально-
педагогічні засади – вихідні положення, ідеї, принципи, вимоги, що 
зумовлювали її мету й завдання та впливали на структуру, зміст, напрями, 
форми й методи, особливості  розвитку позашкільних закладів, підготовку та 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, функціонування науково-
методичного забезпечення позашкільної освіти. 

   Розгляд теорії і практики розвитку позашкільної освіти другої половини 
ХХ – початку ХХІ ст. можливий за умови застосування системного підходу. 
Згідно із цим підходом позашкільна освіта розглядається як цілісна система із 
взаємопов’язаними компонентами: організаційними (нормативно-правові, 
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організаційно-управлінські, кадрові, фінансові та матеріально-технічні), 
змістовими (природа, суспільство, культура, техніка, спорт), методичними 
(мета, зміст, форми, методи), процесуальними (навчання, виховання, розвиток, 
соціалізація), функціональними (дозвілля, пізнання, творчість), діяльнісними 
(художньо-естетичний, науково-технічний, еколого-натуралістичний, 
туристсько-краєзнавчий, гуманітарний, спортивно-оздоровчий та інші 
напрями), інституціональними (позашкільні заклади, сім’я, організації). 

Розвиток позашкільної освіти в Україні в хронологічних межах 
дослідження розглядається як неперервний процес кількісних і якісних змін у 
контексті суспільних, соціально-політичних, економічних перетворень. 
Позашкільна освіта функціонує й розвивається, зберігаючи свою сутність за 
зміни змісту та структури.   

На підставі хронологічного підходу виокремлено два періоди розвитку 
позашкільної освіти в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст.:  
І період – (1952–1990 рр.) – радянський; ІІ період – (1991–2014 рр.) – 
незалежної України. 

Кожний із вищезазначених періодів має свої суттєві відмінності в змісті 
та напрямах позашкільної освіти України, які зумовлені соціально-
економічними, суспільно-політичними та соціально-культурними реаліями тих 
часів. 

В основу дослідження покладено концептуальні положення, суть яких 
полягає в розумінні позашкільної освіти в радянський період як самостійної 
ланки в системі комуністичного виховання дітей і підлітків, як системи різного 
роду заходів для організації змістовного дозвілля, задоволення запитів і потреб 
дітей із боку державних і громадських установ та організацій.  

Позашкільну освіту незалежної України розглядаємо як складову 
системи безперервної освіти, як цілеспрямований процес і результат навчання, 
виховання, розвитку та соціалізації підростаючого покоління, спрямовану на 
розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення 
їхніх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні у 
вільний час у позашкільних закладах й інших соціальних інституціях. 

Методологічну основу дисертації становить кількарівневий комплекс 
підходів, принципів, методів, які є методологічними орієнтирами та 
інструментами наукового пошуку. Це:  

1) загально-філософські знання про діалектичність процесу пізнання; 

взаємозумовленість педагогічних, соціально-економічних, культурних явищ і 
процесів та необхідність їхнього вивчення у зв’язку з конкретно-історичними 
умовами суспільного життя, що забезпечило розгляд теорії і практики 
розвитку освіти України в другій половині ХХ – початку XXІ ст. у просторі 
діалектичних законів та закономірностей, взаємозалежності та взаємовпливів 
явищ об’єктивної дійсності; 

2) сукупність загально-наукових методологічних підходів:  
– системний підхід уможливив розгляд позашкільної освіти України 

другої половини ХХ – початку ХХІ ст. як відкриту систему, що постійно 
розвивається й здатна оперативно реагувати на зміни соціокультурних та 
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освітніх потреб і мотивів дітей, батьків, суспільства, яка функціонувала 
всередині більш великої системи, зокрема освіти, а також політичного, 
економічного й соціального середовища, у якому вона постійно вступала в 
складні взаємодії та охоплювала цілісну множину елементів у сукупності 
відношень і зв’язків між ними; 

– хронологічний підхід дозволив у чіткій послідовності простежити зміни 
досліджуваного явища в різні історичні періоди й сприяв розробці періодизації 
його розвитку;  

– культурологічний підхід дав змогу розглянути теорію і практику 
розвитку позашкільної освіти України в окреслений хронологічними межами 
дослідження період як явище суспільної культури, як результат накопиченого 
суспільного досвіду; 

– антропологічний підхід забезпечив розгляд позашкільної освіти як 
антропологічного процесу, що відповідала природі людини, її особистісним 
якостям, задовольняла одночасно потреби людини – виховуватися й бути 
вихованою та  потреби суспільства – мати вихованих та соціалізованих його 
членів; 

– аксіологічний підхід дозволив виявити специфічні та соціальні цінності 
позашкільної освіти – особливого простору самовиявлення дитини в емоційно-
комфортній, особистісно-значущій і привабливій діяльності; 

3) конкретно-наукові підходи: 
– порівняльний підхід уможливив виявлення позитивних й негативних 

тенденції в розвитку позашкільної освіти, визначення соціально-педагогічних 
засад її організації;  

– історико-генетичний підхід сприяв урахуванню в дослідженні всієї 
сукупності об’єктивних (соціокультурних) і суб’єктивних (особистісних) 
чинників, дозволив здійснити просторово-часовий аналіз і сформувати 
адекватне уявлення про позашкільну освіту в другій половині ХХ – початку 
ХХІ ст. відповідно до соціально-економічних умов. 

Поєднання елементів різних підходів уможливило уникнення спрощених 
висновків і дозволило розкрити досліджувану проблему в її цілісності. 
Означені підходи ґрунтуються на загально-наукових принципах: історизму, 
єдності історичного й логічного, об’єктивності, усебічності й цілісності 
вивчення історико-педагогічних процесів і явищ. 

Для розв’язання дослідницьких завдань у дисертації використано 
комплекс методів:  

– загально-наукові – аналіз, синтез, індукція, дедукція, узагальнення, 
ретроспекція, порівняння – використано для аналітичної обробки джерел 
дослідження, формування категорійного апарату, висновків та узагальнень; 

– історико-педагогічні – наративний метод сприяв добиранню саме тієї 
інформації, яка дозволила множинність інтерпретацій позашкільної освіти 
другої половини ХХ – початку ХХІ ст. у певному соціокультурному контексті; 

– метод наукової класифікації використано для аналізу джерельної бази 
дослідження, причин становлення та розвитку позашкільної освіти; 
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– історико-структурний (структурно-системний) метод використано з 
метою забезпечення розробки структури дослідження, виокремлення 
складників позашкільної освіти, класифікації та систематизації наукових 
публікацій, джерел із різних аспектів позашкільної освіти;  

– історико-порівняльний (історико-компаративний) метод використано  
для виявлення тенденцій розвитку позашкільної освіти; порівняння виділених 
періодів у її розвитку; 

– метод періодизації (діахронний) сприяв виокремленню хронологічних 
меж періодів розвитку позашкільної освіти. 

Джерельну базу дослідження становлять:  
1) нормативно-правові документи вищих органів влади і управління. У 

ході наукового пошуку проаналізовано нормативні документи радянського 
періоду: закони, постанови, накази, інструкції, рішення партії та уряду; 
вивчено загальнодержавні документи, урядові постанови; матеріали з питань 
позашкільної освіти незалежної України (нормативні документи, закони, 
рекомендації урядових комісій); укази Президента України. 

2) документи Міністерства освіти і науки України. Проаналізовано 
законодавчі та нормативні документи щодо розвитку позашкільної освіти 
України: Постанова Ради Міністрів СРСР «Про впорядкування мережі, 
введення типових штатів і встановлення посадових окладів працівникам 
позашкільних закладів» (1952); Закони: «Об укреплении связи школи с 
жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в стране 
(1958), «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток 
системи народної освіти в Українській РСР» (1959), «Про дальший розвиток 
ініціативи і самодіяльності у Всесоюзній піонерській організації імені 
В. І. Леніна» (1960) , «Про освіту» (1991, 1996, 2017),  «Про позашкільну 
освіту» (2000); Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України: 
«Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів» (2001), 
«Перелік позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з 
дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання 
загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного 
бюджету» (2002), «Про затвердження Програми розвитку позашкільних 
навчальних закладів на 2002–2008 роки» (2002), «Про вдосконалення системи 
організації роботи з виховання дітей та молоді в позашкільних навчальних 
закладах» (2003), «Про схвалення Концепції Державної цільової програми 
розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року» (2009)  та ін.; 

3) документи партійних, молодіжних і дитячих організацій: збірки 
документів комсомолу про дитячий рух: «Директивы и документы по 
вопросам пионерского движения» (1959, 1962), «Всесоюзная пионерская 
организация имени В. И. Ленина: Документы и материалы» (1972, 1974, 1981); 
збірки документів комуністичної партії; ювілейні законодавчі збірки, 
систематизовані збірки документів і матеріалів, що стосувалися піонерської 
діяльності, до яких увійшли найбільш важливі документи і матеріали КПРС, 
Президії Верховної ради СРСР, ЦК ВЛКСМ та Центральної Ради Всесоюзної 
піонерської організації імені В. І. Леніна та ін.;  
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4) статистичні джерела. У роботі використано матеріали соціологічних 
досліджень, зокрема, до кожного комсомольського з’їзду додавався 
соціологічний зріз про стан дитячих організацій, гуртків, секцій, клубів: «От 
съезда к съезду» (1978), «Статистика детского движения» (1988); літературні 
видання, що містили статистичні матеріали з історії піонерської організації: 
«40 лет советской пионерии» (1961), «Этапы славного пути (очерк развития 
системы пионерской работы. Летопись пионерских дел)» (1973), «Год за годом… 
Из пионерской летописи» (1961, 1970, 1988). 

До наукового обігу включено інформаційно-аналітичні матеріали, звіти 
про роботу окремих позашкільних закладів і управління ними, про стан 
позашкільної освіти у 1955, 1958, 1961, 1969, 1975, 1983, 1997, 2002, 2004, 
2008, 2010 рр. та завдання щодо її подальшого розвитку. У роботі 
проаналізовано статистичні дані збірників «Преса Української РСР» (1950–
1985), «Народное образование, наука и культура в СССР» (1977), «Соціальні 
індикатори рівня життя населення» (1998), «Статистичний щорічник України 
за 1998 рік», «Позашкільна освіта в 2019 році» та довідників «Україна – 2002: 
підсумки року», «Україна у цифрах у 2004 році»; 

5) матеріали періодичної преси, які поділено на 3 групи.  
Першу групу склали педагогічні й суспільно-політичні журнали: 

«Народное просвещение» (1950–1958), «Внешкольное образование» (1950–
1955), «Позашкільник» (1950–1955), «Шлях виховання і навчання» (1950–
1956),  «Організуй дітвору» (1950–1954), «Радянська школа» (1950–1990), 
«Журнал для виховання» (1950–1953),  «Український історичний 
журнал» (1950–1957), «Советская педагогика» (1955–1989), «Народное 
образование» (1969–1988), «Воспитание школьников» (1966–2015), «Вопросы 
политической истории СССР» (1977), «Комуністична освіта» (1951–1961), 
«Народное образование» (1956–1996),  «Шлях освіти» (1997–2012), 
«Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика» 
(2006–2012), «Теория, история, методика детского движения» (1993–2002), 
«Начальная школа» (1953–2009), «Соціальна педагогіка: теорія та практика» 
(2003–2012), «Проблеми історії України: факти, судження, пошуки» (1999–
2002), «Історико-педагогічний альманах» (2004–2015), «Освіта і управління» 
(2006), «Рідна школа» (2004, 2013), «Научное обозрение. Педагогические 
науки» (2014), «Позашкільна освіта» (2000–2015), «Позашкілля» (2010–2012) 
та ін.; газети «Радянська освіта» (1960–1965), «Урядовий кур'єр» (1999–2014), 
«Освіта України» (1999–2014) та ін.  

Друга група – спеціальна дитяча періодика: журнали: «Дитячий рух» 
(1955–1980),  «Вожатый» (1954–1988),  «Червоні квіти» (1951), «Знання та 
праця» (1959–1961), «Весела бригада» (1960–1975), «Юний натураліст» (1951–
1980), «Школяр» (1961–1984), «Однокласник» (1990–2010), «Соняшник» 
(1999–2015), «Пластовий шлях» (2008–2011), «Паросток» (2005–2015) та ін.; 
газети: «Юный спартак» (1952–1954), «Юний технік» (1956), «Юний турист» 
(1956); «Червона зірочка» (1953–1954), «На зміну» (1955–1958), «Пионерская 
правда» (1955–1991), «Юний натураліст» (2016–2018) та ін. 
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Третя група – молодіжна та партійна періодика: журнали «Юные 
товарищи» (1950–1954), «Юношеское движение» (1953–1958), «Київський 
піонер» (1950–1959), «Комсомолець України» (1950–1959), «Вести  
ЦК ВЛКСМ», «Вести ЦК ВКП(б)» та ін. 

6) Інтернет-матеріали (сайти позашкільних установ).  
Основою для написання дисертації стали матеріали фондів Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського Національної академії 
педагогічних наук України, Державної науково-технічної бібліотеки України; 
документи архівів: Центрального державного архіву вищих органів влади та 
управління України, Київ (фонди №№ 1, 3, 5, 8, 166, 167, 5089, 5090, 5091); 
Центрального державного історичного архіву України, Київ (фонди №№ 1597, 
1609, 1625, 1711); Державного архіву Кіровоградської області, Кропивницький 
(фонд № 78). 

Джерельна база дослідження є достатньою для висвітлення теорії і 
практики розвитку позашкільної освіти України другої половини  
ХХ – початку ХХІ ст. та уможливлює всебічне, об’єктивне одержання 
наукової інформації та її  узагальнення. 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 
дослідження полягає в тому, що вперше: в історико-педагогічному 
дослідженні цілісно та всебічно охарактеризовано теорію і практику розвитку 
позашкільної освіти України другої половини ХХ – початку ХХІ ст., з’ясовано 
теоретичні, організаційні та змістові засади її розвитку;  

– визначено та обґрунтовано періоди розвитку позашкільної освіти в 
означених хронологічних межах (перший – період радянської доби (1952–1990 
рр.), у межах якого виділено чотири етапи: (1952–1959 рр.), (1960–1973 рр.), 
(1974–1984 рр.), (1985–1990 рр.); другий – період незалежної України (1991–
2014 рр.)); 

– охарактеризовано розвиток державного регулювання позашкільної 
освіти, у межах двох періодів: радянської доби (1952–1990 рр.) та незалежної 
України (1991– 2014 рр.); 

– проаналізовано нормативно-правове забезпечення та динаміку 
розвитку мережі позашкільних закладів; 

 – виявлено тенденції формування змісту позашкільної освіти в кожному 
з виокремлених періодів за напрямками роботи (політико-виховний; технічно-
виробничий; науково-дослідницький; художньо-естетичний; фізкультурно-
спортивний; екскурсійно-туристський; оздоровчий; патріотичний; 
дозвіллєвий; краєзнавчий; бібліотечно-бібліографічний тощо);  

– виокремлено та охарактеризовано форми (індивідуальні, групові, 
масові) та методи організації позашкільної освіти другої половини  
ХХ – початку ХХІ ст.;  

– розкрито науково-методичне забезпечення позашкільної освіти в 
Україні в окреслених хронологічних межах;  

– обґрунтовано перспективи творчого використання здобутків 
позашкільної освіти України другої половини ХХ – початку ХХІ ст. у 
сучасних умовах. 
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Уточнено:  
– провідні ідеї, положення, що складають теоретичні основи 

позашкільної освіти;  
– поняттєвий апарат дослідження через окреслення ключового поняття 

«позашкільна освіта», яка в другій половині ХХ ст. трактується як самостійна 
ланка в системі виховання дітей і підлітків, система різного роду заходів для 
організації змістовного дозвілля, задоволення запитів і потреб дітей з боку 
державних і громадських установ та організацій. Позашкільна освіта на 
початку ХХІ ст. розглядається як підсистема освітньої галузі, складова 
системи безперервної освіти, як цілеспрямований процес і результат навчання, 
виховання, розвитку та соціалізації підростаючого покоління, спрямована на 
розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення 
їхніх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні у 
вільний час у позашкільних закладах й інших соціальних інституціях. 

Подальшого розвитку в дослідженні набули:  
– історіографія та класифікація джерельної бази дослідження;  
– вивчення конкретно-історичних умов (соціальні, економічні, 

політичні) становлення та розвитку позашкільної освіти; зарубіжного досвіду 
розвитку позашкільної освіти; нормативно-законодавчої бази позашкільної 
освіти України другої  половини  ХХ – початку ХХІ ст.;  інформатизації  форм 
її  організації. 

До наукового обігу введено маловідомі та раніше невідомі архівні 
матеріали, які забезпечують усебічне дослідження теорії і практики розвитку 
позашкільної освіти України другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
одержана під час дослідження інформація частково реалізована в роботі з 
магістрантами Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка.    

Систематизовані та узагальнені положення, фактологічний матеріал, 
джерельна база дослідження можуть стати основою для подальших наукових 
розвідок з історії педагогіки; для розширення та оновлення змісту навчальних 
курсів з історії педагогіки, історії соціального виховання, теорії виховання, у 
процесі підготовки навчально-методичного забезпечення та укладанні 
підручників, посібників із цих дисциплін. 

Одержані емпіричні дані, їх систематизація й педагогічна інтерпретація 
можуть бути також використані в діяльності інститутів післядипломної 
педагогічної освіти, закладів позашкільної освіти, громадських товариств та 
об’єднань. 

Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні 
положення та результати дисертаційної роботи висвітлювалися на 
міжнародних наукових, науково-практичних конференціях: IV Міжнародній 
науково-практичній конференції «Fundamental and applied research in the 
modern world» (США, Бостон, 2020), Міжнародній конференції «Психологія та 
педагогіка: методика та проблеми практичного застосування» (Львів, 2020),  
ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Science and education: 
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problems, prospects and innovations» (Японія, Кіото, 2020), І Міжнародній 
науково-практичній конференції «European scientific discussions (Румунія, 
2020), VI Міжнародній науково-практичній конференції «Fundamental and 
applied research in the modern world» (США, Бостон, 2021), Міжнародній 
спеціалізованій науковій конференції «Сучасний педагог та теорія педагогіки, 
філологічні диспути та наука про мову» (Хмельницький,  2021), Міжнародній 
науково-практичній конференції «Роль і місце психології і педагогіки у 
формуванні сучасної особистості» (Харків, 2021), ІІІ Міжнародній науково-
практичній конференції «European scientific discussion» (Румунія, 2021),  
V Міжнародній науково-практичній конференції «Priority directions of science 
and technology development» (Kиїв, 2021), XXV Межнародній науково-
практичній конференції «Implementation of modern science and practice» 
(Болгарія, Варна, 2021); регіональній науково-практичній Інтернет-конференції 
«Український учитель: в контексті глобалізацій них процесів» 
(Кропивницький, 2021); методологічному семінарі кафедри педагогіки та 
менеджменту освіти, щорічних звітних наукових і науково-практичних 
конференціях професорсько-викладацького складу Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені  Володимира  Винниченка  
(Кропивницький, 2019–2021).  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка (№ 38-н від 13.05.2021), Криворізького державного 
педагогічного університету (№ 09/1–320/3 від 17.05.2021), КЗ «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (довідка  
№ 01-13/302 від 18.05.2021), Одеського  національного університету 
імені І. І. Мечникова (№ 06.05-01-867 від 21.05.2021), Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького  
(№ 01-28/648 від 25.05.2021). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено в 33 
наукових публікаціях (з них 30 – одноосібних), серед яких: 1 монографія,  
21 стаття, що відображає основні наукові результати дослідження (із них 
16 статей – у наукових фахових виданнях України, 5 статей – у зарубіжних 
наукових виданнях, у тому числі 1 стаття (у співавторстві) – включена до 
наукометричної бази Web of Science), 11 тез (2 – у співавторстві) – 
апробаційного характеру. 

Кандидатську дисертацію на тему «Диференційоване вивчення основ 
квантової фізики у середніх навчальних закладах різного профілю» за 
спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики захищено у 
лютому 2001 р. у Національному педагогічному університеті імені 
М. П. Драгоманова, її матеріали в тексті докторської дисертації не 
використовувалися.  

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, 
висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел  
(1200 найменувань),  15 додатків. Робота містить 14 рисунків. Загальний обсяг 
дисертації становить  567 с., основний текст –  383 с. 



 12 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність і ступінь розробленості проблеми 
дослідження, її зв’язок із науковими програмами; визначено мету, завдання, 
об’єкт, предмет, хронологічні межі дослідження; аргументовано концепцію, 
методологічні засади, методи дослідження; проаналізовано джерельну базу; 
розкрито наукову новизну, практичне значення одержаних результатів; подано 
відомості про апробацію та впровадження результатів наукового пошуку; 
окреслено структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні основи дослідження» 
–проаналізовано концептуальні засади, визначено основні поняття 
дослідження; систематизовано історіографію та джерельну базу проблеми; 
розкрито історико-педагогічний генезис позашкільної освіти. 

У розділі розкривається і трактується методологічна основа дисертації, 
тобто кількарівневий комплекс загально-наукових та конкретно-наукових 
підходів, принципів, методів: 1) загально-філософський рівень забезпечує 
вивчення теорії і практики розвитку позашкільної освіти в Україні другої 
половини ХХ – початку ХХІ ст. у просторі діалектичних законів та 
закономірностей; 2) загально-наукові підходи (системний, хронологічний, 
культурологічний, антропологічний, аксіологічний); 3) конкретно-наукові 
підходи, (порівняльний, історико-генетичний). 

Означені підходи ґрунтуються на сукупності методологічних принципів 
(історизму, єдності історичного і логічного, об’єктивності, усебічності й 
цілісності вивчення історико-педагогічних процесів і явищ) та методів 
(загально-наукових: аналіз, синтез, індукція, дедукція, узагальнення, 
ретроспекція, порівняння та специфічних: наративний, наукової класифікації, 
історико-структурний (структурно-системний), історико-порівняльний 
(історико-компаративний), періодизації (діахронний)). 

Визначено основні поняття та терміни дослідження: «позашкільна 
освіта», «система позашкільної освіти», «розвиток позашкільної освіти», 
«теорія позашкільної освіти», «практика позашкільної освіти», «позашкільне 
виховання», «позашкільне навчання», «позашкільна педагогіка», «позашкільна 
робота», «позашкільний заклад», «дозвілля», «дозвіллєва діяльність», «дитячі 
організації», «управління розвитком позашкільної освіти». Ключовим 
поняттям дисертації є «позашкільна освіта». Позашкільну освіту в другій 
половині ХХ ст. розглядаємо як самостійну ланку в системі виховання дітей і 
підлітків, систему заходів, спрямованих на організацію змістовного дозвілля 
дітей та молоді, задоволення їх запитів і потреб державними і громадськими 
установами та організаціями. Позашкільну освіту на початку ХХІ ст. 
розглядаємо як складову системи безперервної освіти, як цілеспрямований 
процес і результат навчання, виховання, розвитку та соціалізації 
підростаючого покоління, спрямовану на розвиток здібностей та обдарувань 
дітей та молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у 
професійному визначенні у вільний час у позашкільних закладах та інших 
соціальних інституціях. 
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Аналіз історіографії дослідження дозволив констатувати, що процес 
накопичення знань про розвиток позашкільної освіти відбувався у два етапи, 
що зумовлено суспільно-політичними умовами життя держави й відбивають 
найважливіші педагогічні явища, пов’язані з виконанням завдань виховання 
дітей і молоді: І етап – 50-ті – перша половина 80-х рр. ХХ ст. – етап 
активізації  вивчення позашкільної освіти, що спричинено, насамперед, 
соціальним (суспільно-державним) замовленням педагогічній науці на 
осмислення та обґрунтування ролі і місця позашкільної освіти в ідейно-
моральному, всебічному вихованні та розвитку радянських дітей. Праці цього 
етапу, в своїй більшості, мали характер простого коментування; історичні 
явища, факти в галузі освіти не мали глибокого наукового розкриття. 
Ідеологізований підхід до аналізу позашкільної освіти, принцип партійності 
історичної науки ставили дослідників у межі класового й партійного підходу 
до її вивчення. Публікації першого етапу за характером і змістовим 
наповненням поділено на історичні та історико-педагогічні видання; матеріали 
конференцій; загальні педагогічні праці (у яких частково відображено 
проблему розвитку позашкільної освіти); дисертаційні дослідження. 

ІІ етап – початок 90-х рр. ХХ ст. – до сьогодення – етап відновлення 
вивчення позашкільної освіти, що відбувалося в умовах звільнення від 
партійного диктату в питаннях ідеології, утвердження в галузі науки й 
мистецтва плюралізму ідей і теорій. Почала набувати виразності нова, сучасна 
концепція позашкільної освіти. Встановлено, що на цьому етапі в монографіях; 
узагальнюючих працях; навчальних посібниках; статтях та матеріалах 
конференцій; дисертаційних дослідженнях дослідники приділяють увагу 
вивченню процесу розвитку особистості у дитячих організаціях; організації 
дозвілля дітей та підлітків; розвитку діяльності закладів позашкільної освіти; 
організації позашкільної освіти та формування у дітей досвіду соціальної 
взаємодії. 

Історіографічний огляд публікацій із проблеми теорії і практики 
розвитку позашкільної освіти в Україні в досліджуваний період показав, що не 
зважаючи на їх значну кількість, більшість досліджень мають суто історичне 
спрямування, інші – опосередковано стосуються досліджуваної теми та мають 
фрагментарний характер. 

Джерельна база дослідження представлена: нормативно-правовими 
документами вищих органів влади й управління; документами Міністерства 
освіти і науки України, що визначали зміст, характер освітньо-педагогічного 
процесу в Україні в другій половині ХХ – початку ХХІ ст.; документами 
партійних, молодіжних і дитячих організацій; статистичними джерелами, що 
містять кількісні дані про різні гуртки, секції, організації та ін.; матеріалами 
періодичної преси, які містять значний фактичний матеріал, відображають та 
фіксують найважливіші події та поділені в роботі за трьома групами: 
педагогічні й суспільно-політичні журнали, спеціальна дитяча періодика, 
молодіжна та партійна періодика; Інтернет-матеріалами (сайти позашкільних 
установ). 
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Проаналізована історіографія та джерельна база уможливили адекватну 
оцінку подіям, фактам, явищам, що висвітлюють процес розвитку вітчизняної 
позашкільної освіти через повне та багатогранне вивчення предмету 
дослідження, використовуючи не лише джерела щодо теми, а й ті, що 
відображають окремі її аспекти.  

Для зрозуміння тенденцій і закономірностей виникнення та розвитку 
багатьох ідей, явищ і процесів у сфері позашкільної освіти в другій половині 
ХХ – початку ХХІ ст., об’єктивної оцінки та характеристики їх із погляду 
сучасності, у розділі здійснено аналіз історико-педагогічного генезису 
позашкільної освіти України. Це дозволило вийти за межі окресленого у 
роботі історичного часу й прослідкувати витоки проблем, які постали перед 
позашкільною освітою в досліджуваний у дисертації період.  

З’ясовано, що позашкільна освіта має давню історію – від створення 
передумов виникнення позашкільної освіти, спрямування її змісту на 
оволодіння елементарними трудовими вміннями й навичками (до Х ст.) до 
формування позашкільної освіти як системи (початок ХХ ст.). Характерною 
особливістю становлення і розвитку позашкільної освіти є постійне соціальне 
замовлення на неї з боку дітей та їхніх батьків, суспільства, держави, що 
обумовлене конкретно-історичними умовами (соціальними, економічними, 
політичними). 

У другому розділі – «Державне регулювання позашкільної освіти 
України у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття» – висвітлено 
тенденції розвитку державного регулювання позашкільної освіти; розкрито 
нормативно-правове забезпечення позашкільної освіти; проаналізовано 
державну фінансову підтримку позашкільної освіти. 

На основі ретроспективного аналізу архівних джерел, наукової 
літератури визначено періоди розвитку державного регулювання позашкільної 
освіти  України в другій половині ХХ – початку ХХІ ст.: радянський період 
(1952–1990 рр.), у межах якого виділено чотири етапи: (1952–1959 рр.), (1960–
1973 рр.), (1974–1984 рр.), (1985–1990 рр.) та період незалежної України 
(1991–2014 рр.). 

Відповідно до визначених періодів розвитку державного регулювання 
позашкільної освіти проаналізовано розвиток нормативно-правових основ 
регулювання позашкільної освіти України в означених хронологічних межах 
дослідження.  

Перший етап радянського періоду (1952–1959 рр.) – етап трансформації 
державного регулювання розвитку позашкільної освіти, пов’язаний із 
початком централізації державного управління. На цьому етапі здійснюється 
міжвідомче регулювання розвитку мережі позашкільних закладів, координація 
діяльності громадських дитячих, молодіжних організацій, творчих спілок. 
Регулююча функція центральних органів управління освітою зводилася до 
роботи з кадрами міст і сіл, міжвідомчого регулювання розвитку мережі 
позашкільних закладів, координації діяльності громадських дитячих, 
молодіжних організацій, творчих спілок та ін.  
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Перший етап визначається встановленням єдиної номенклатури 
позашкільних закладів Міністерства освіти союзних республік: визначено 
принципи побудови і перспективи розвитку сітки нових типів позашкільних 
закладів, здійснено перехід від проектування окремих будинків до 
проектування  центрів позашкільної освіти, удосконалено діючі, розроблено та 
запроваджено в дію проекти нових навчальних планів і програм, положень, 
методичної літератури з питань позашкільної роботи щодо поліпшення 
навчально-виховної роботи в закладах усіх типів, подолання відриву навчання 
від життя, вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду та 
впровадження його в практику роботи кожної установи. 

Прийняття нормативних документів сприяло вдосконаленню діяльності 
позашкільних закладів та спрямувало їх подальший розвиток у системі 
вітчизняної позашкільної освіти. 

Другий етап (1960–1973 рр.) – етап централізації державного управління 
позашкільною освітою. Регулююча функція центральних органів управління 
позашкільною освітою виявлялася в координації діяльності різного роду 
громадських організацій. 

На цьому етапі прийнято нормативні документи, які сприяли 
розширенню мережі позашкільних закладів, збільшенню асигнувань на їх 
утримання, здійсненню переходу від проєктування окремих будинків до 
проєктування  центрів позашкільної освіти, визначенню завдань, змісту і форм 
їх діяльності. Введення посади педагога-організатора в позашкільних закладах, 
будинкоуправліннях забезпечувало піднесення рівня навчально-виховної 
роботи, організацію змістовного дозвілля дітей та підлітків. 

Третій етап (1974–1984 рр.) – етап концептуалізації державного 
регулювання розвитку позашкільної освіти: відчутно прослідковувалася 
тенденція адміністративно-командного управління; регулююча функція 
органів управління освітою помітно активізувалася в таких напрямах, як 
розробка концептуальних підходів до розвитку системи позашкільної освіти, 
удосконалення її нормативно-правового регулювання, міжвідомча 
координація. Мережа позашкільних закладів була упорядкована, чітко 
окреслена та визначена, а її робота систематизована й регламентована 
партійними постановами й указами, власними статутами – спеціальними 
типовими положеннями, що чітко прописували всі напрями організації 
позашкільної освіти у позашкільних закладах, сприяли вирішенню завдань 
ідейно-політичного, морального, трудового, естетичного і фізичного 
виховання, здійснювалася переорієнтація позашкільних закладів на центри 
інструктивно-методичної та організаційно-масової роботи.  

Четвертий етап (1985–1990 рр.) – етап послаблення ідеологічного впливу 
Комуністичної партії та комсомолу на роботу з дітьми та молоддю. Хоча їхня 
роль в організації діяльності позашкільних закладів залишалась значною, 
розпочалася робота щодо законодавчого регулювання діяльності 
«неформальних» об’єднань.  

Звернення до опублікованих нормативних актів загальнодержавного 
значення радянського періоду (Законів Української РСР, Указів Президії 
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Верховної Ради УРСР, постанов уряду тощо) дало змогу встановити, що на 
практиці лише іноді окремі питання позашкільної освіти ставали предметом 
нормативного регулювання. Водночас питання позашкільної освіти постійно 
розглядалися Міністерством народної освіти УРСР, обговорювалися на з’їздах 
комсомолу, пленумах ЦК ВЛКСМ. Це спричинило те, що в позашкільній 
освіті визнавалося домінуюче становище комсомолу як «єдиного 
повноправного» керманича, тому державне регулювання роботи здебільшого 
замінювалося на своєрідну громадську регламентацію ЦК ВЛКСМ та  
ЦК ЛКСМУ. 

Другий період – період незалежної України (1991–2014 рр.) – 
характеризується модернізацією державного регулювання розвитку 
позашкільної освіти з позиції гуманізму, демократизації й самоврядування. 
Центральні органи влади активізували діяльність по збереженню мережі 
позашкільних закладів, упорядкуванню та удосконаленню їхньої діяльності. 
Провідною тенденцією розвитку державного регулювання позашкільної освіти 
стає посилення регулюючої функції центральних органів управління освітою, 
яке виявляється у формуванні законодавчої та удосконаленні нормативно-
правової бази; ресурсному, фінансово-економічному та організаційно-
інформаційному забезпеченні позашкільної освіти, впорядкуванні діяльності 
численних громадських організацій, приватних позашкільних закладів, 
системи Малої академії наук України, координації центральних і місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при 
формуванні довгострокових регіональних програм розвитку позашкільної 
освіти. Позашкільна робота стала важливою ланкою системи освіти, 
предметом постійної уваги не лише галузевого міністерства, а й інших 
міністерств, відомств, установ, організацій та широких кіл громадськості. 

Поєднання державного регулювання та індивідуальних суспільних 
ініціатив посилило утвердження принципів децентралізації управління 
позашкільною освітою й автономізації діяльності позашкільних закладів. 
Основним стратегічним орієнтиром державної освітньої політики в галузі 
позашкільної освіти стає створення умов для переходу від державно-
громадського до громадсько-державного управління освітою. 

У цей період розробляються й приймаються до виконання нормативно-
правові документи, що сприяли вільному розвитку особистості, здібностей та 
обдарувань вихованців, учнів і слухачів, забезпеченню задоволення їх 
інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні. 

Встановлено, що важливим чинником забезпечення сталого розвитку 
позашкільної освіти України є її фінансування, яке змінювалося залежно від  
економічного розвитку, наявності бюджетних ресурсів, адекватної державної 
політики у сфері освіти, форми власності закладу позашкільної освіти. 
Обмеженість обсягів бюджетного фінансування позашкільної освіти зумовила 
наявність платних послуг у позашкільних закладах. 

У третьому розділі – «Теорія та практика розвитку позашкільної 
освіти в радянський період (1952–1990 рр.)» – розкрито зміст та напрями 
позашкільної освіти; висвітлено діяльність позашкільних закладів різних 
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типів; методичне забезпечення та форми й методи організації позашкільної 
освіти. 

Розвиток державного регулювання, зміна організаційних та змістових 
засад позашкільної освіти в окреслених у роботі хронологічних межах стали 
підґрунтям для здійснення періодизації її розвитку, в основу якої покладено 
векторний напрям, задекларований у відповідних нормативних документах та 
реалізований у практичній діяльності закладів позашкільної освіти.  

Для реалізації мети дослідження в дисертації виокремлено два періоди в 
теорії та практиці розвитку позашкільної освіти України (друга половина ХХ – 
початок ХХІ ст.): перший – період радянської доби (1952–1990 рр.), у межах 
якого виділено чотири етапи: (1952–1959 рр.), (1960–1973 рр.), (1974–1984 рр.), 
(1985–1990 рр.); другий – період незалежної України (1991–2014 рр.). Їх 
відмінності детерміновані суспільно-політичним та соціально-економічним 
станом країни, оскільки у першому періоді Україна була республікою 
Радянського Союзу й освіта підпорядковувалася рішенням радянського уряду, 
а другий період відзначився становленням незалежності України і створенням 
власної нормативно-правової регулятивної бази.  

Доведено, що позашкільна освіта радянської доби мала чітко визначені 
зміст та мету, що відповідали задоволенню запитів дітей і підлітків у різних 
галузях знань, визначалися завданнями держави, завданнями політичного 
виховання, відповідали завданням, визначеним у постановах та рішеннях 
партійних та державних органів, органів управління освітою, постановам 
Центрального комітету Всесоюзного ленінського комуністичного союзу 
молоді. 

Визначено, що мета позашкільної освіти в радянський період полягала у 
наближенні школи до життя, до практики соціалістичного будівництва, в 
ідейно-політичному загартуванні учнів, розвитку їхньої ініціативи, активності. 

З’ясовано, що позашкільна освіта в радянський період мала певні 
особливості, що дозволяло зробити її зміст більш гнучким, творчим, 
самостійним:  

– добровільне залучення дітей до роботи в різних гуртках, власне 
бажання брати участь у масовій та індивідуальній роботі в позанавчальний 
час; 

 позашкільна освіта охоплювала учнів різного віку. Різновіковий склад 
гуртків, секцій, колективів об’єднував учнів із різних класів, із різних шкіл, що 
сприяло створенню умов для підтримки молодших старшими, для розвитку 
взаємодопомоги; 

 значна увага в роботі позашкільних закладів надавалася питанням 
профорієнтації учнів;  

 позашкільною роботою намагалися охопити всі регіони та всі населені 
пункти без виключення, навіть невеликі села; 

–  зміст позашкільної роботи відповідав інтересам і запитам 
школярів. 

Встановлено, що зміст позашкільної освіти радянського періоду 
поєднував  систему знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечувало 
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розвиток розумових і фізичних здібностей дітей та підлітків, формування в 
них основ комуністичного світогляду, моралі та відповідної поведінки, 
готувало до життя, до праці, сприяло розкриттю й розвитку талантів, вибору 
професії, та інтегрував такі напрями:  

– політико-виховний – спрямовувався на формування громадянина, 
члена нового суспільства, виховання його духовних якостей, свідомості, 
активної життєвої позиції; сприяв залученню дітей і молоді до участі в 
розв’язанні соціально-політичних, трудових та моральних проблем 
суспільства;  

– технічно-виробничий – забезпечував ознайомлення підростаючого 
покоління з різними виробничими процесами та їх зв’язками, з принципами 
побудови знарядь праці, організацією роботи на підприємствах, історією 
розвитку й досягненнями вітчизняної техніки; залучення дітей і підлітків до 
активної трудової діяльності в галузі техніки та виробництва; сприяв 
виробничій орієнтації й самовизначенню в професійній діяльності, підготовці 
молодого покоління до оволодіння майбутньою професією;  

– науково-дослідницький – передбачав формування в підростаючого 
покоління знань із різних галузей культури, науки та техніки; розширення 
загального світогляду; залучення дітей і молоді до пошукової та 
експериментально-дослідницької діяльності;  

– художньо-естетичний – забезпечував розвиток творчих здібностей, 
обдарувань та здобуття дітьми та підлітками практичних навичок; оволодіння 
знаннями в галузі культури та мистецтва; передбачав залучення до читання 
художньої літератури та періодичної преси, обговорення прочитаного, 
залучення до художньої самодіяльності, що межувала з агітаційною 
просвітницькою діяльністю; дитячої творчості;  

– фізкультурно-спортивний – забезпечував формування фізичного 
розвитку й фізичних здібностей вихованців, зміцнення їхнього здоров’я, 
загартування, змістовного відпочинку й дозвілля, вироблення навичок 
здорового способу життя; пропагував масові види фізкультури й спорту;  

– екскурсійно-туристський – передбачав залучення вихованців до 
діяльності в галузі туризму, до участі в різноманітних та різнопланових 
екскурсіях, походах, мандрівках, які допомагали набути життєво необхідних 
практичних навичок, безпосередньо ознайомитися з природою, соціально-
економічними умовами життя людей, культурою окремих регіонів, сприяли 
створенню колективу, зміцнювали здоров’я дітей, задовольняли інтерес до 
пізнання навколишнього середовища, розвивали активність, ініціативу;  

– туристсько-краєзнавчий – поєднував виховну й освітню роботу з 
учнями. Діти та підлітки досконало вивчали природні матеріали й культурні 
сили, місцеві звичаї, святкування, народну творчість, образотворче мистецтво, 
українські пісні;  

– оздоровчий – забезпечував необхідні умови для змістовного 
відпочинку та передбачав оволодіння дітьми знаннями про здоровий спосіб 
життя, організацію їх оздоровлення, зміцнення особистого здоров’я і 
формування гігієнічної культури;  
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– патріотичний – передбачав виховання патріота, відданого Батьківщині, 
розкриття значення братерської єдності всіх народів Радянського Союзу, 
виховання в дусі солідарності з усіма народами. Патріотичне виховання дітей і 
підлітків будувалося передусім на прикладах життя й боротьби кращих людей 
держави, її героїв, в дусі любові і поваги до Збройних сил Радянського Союзу і 
Радянської Армії;  

– дозвіллєвий – ґрунтувався на організації цікавого й змістовного 
дозвілля вихованців у вільний від шкільних занять час у різних формах 
діяльності; виконував соціально-профілактичну функцію;  

– бібліотечно-бібліографічний – спрямовувався на поглиблення 
пізнавальних інтересів дітей та підлітків. 

Організація позашкільної освіти в Україні радянського періоду 
характеризується розвитком мережі позашкільних закладів, появою нових їх  
типів, які сприяли розвитку творчого потенціалу дитини, розкривали їх 
здібності та нахили, залучали до світу мистецтва, науки, техніки, спорту, 
допомагали школам, суспільству активізувати діяльність з приводу дитячої 
бездоглядності, правопорушень, негативних проявів та ін. 

На першому етапі радянського періоду (1952–1959 рр.) чітко означено 
вимоги до ефективної організації діяльності позашкільних закладів, 
спрямовувався їх подальший розвиток у системі вітчизняної позашкільної 
освіти. Поширеними типами позашкільних закладів були спеціалізовані та 
комплексні (багатопрофільні), кожен з яких у своїй роботі керувався 
програмами, положеннями. До комплексних належали будинки та палаци 
піонерів й школярів, табори, парки, клуби; до спеціалізованих – дитячі 
спортивні школи, станції юних техніків, станції юних натуралістів, 
екскурсійно-туристичні станції, дитячі театри та ін. 

Другий етап (1960–1973 рр.), характеризувався подальшим розвитком 
вже існуючих позашкільних закладів та виникненням нових (дитячі автотраси, 
клуби моряків, річковиків, пожежників, дитячі астрономічні об’єднання; 
розвивалася мережа гуртків юних програмістів, електронних приладів, 
раціоналізаторів і винахідників, конструкторів). Проводилась значна робота 
щодо залучення учнівської молоді до позашкільних закладів.  

Встановлено, що 1974–1984 рр. третього етапу стали часом найвищого 
розвитку позашкільних закладів. Чітко визначалися завдання, основні напрями 
в змісті роботи, форми організації позашкільної освіти. Зміст основних видів 
діяльності вдалося зорієнтувати на вікові й особистісні особливості дітей та 
підлітків та сформувати своєрідну «індустрію» організації дозвіллєвої 
діяльності.  

Четвертий етап розвитку позашкільної освіти (1985–1990 рр.), 
зумовлювався процесами перебудови, які відкрили перед органами народної 
освіти, педагогічними колективами позашкільних закладів нові можливості, 
посилилася їх роль у поширенні педагогічних знань, у пропаганді форм 
виховного впливу за місцем проживання, в індивідуалізації роботи з 
неблагополучними дітьми. Розпочалася модернізація форм організації дозвілля 
дітей та підлітків з позиції гуманізму, демократизації й самоврядування, 
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відмова від централізованої регламентації відкрила можливості для творчих 
пошуків нетрадиційних форм організації дозвілля дітей та підлітків в 
позашкільних закладах республіки; з’явилися самостійні самодіяльні 
добровільні дитячі організації; позашкільні заклади визнано 
загальноосвітніми. 

Структура типів позашкільних закладів протягом визначених етапів 
постійно змінювалася, розширювалася, удосконалювалася, а їх робота була 
різноманітною й корисною. У позашкільних закладах відкривалися 
різноманітні гуртки, упроваджувались нові форми роботи, які розвивали їх 
пізнавальні інтереси, формували свідоме ставлення до знань, науки, 
видозмінювалися методи роботи з дітьми. Усі вони були спрямовані на 
допомогу школі реалізувати завдання виховання дітей і підлітків, досягти 
високого рівня знань, політехнізації, розвитку фізичної культури, правильно 
організувати їх дозвілля. Політико-виховна робота в багатьох випадках 
поєднувалася з розвагами та відпочинком, тому всі форми організації 
позашкільної освіти мали ідейний зміст. 

Позашкільній освіті сприяли проведення масових (екскурсії й 
експедиції; відвідування театру; перегляд кінофільмів, вистав; свята; вечори; 
ранки;  виставки; концерти; конкурси й змагання; колективний перегляд 
кінофільмів; зустрічі; конференції; «суди»; зльоти; вогнища; спартакіади; 
турніри; тощо) та групових (гуртки, хори, ансамблі тощо) форм її організації.  

Індивідуальні форми організації позашкільної освіти передбачали 
виконання дітьми та підлітками творчих індивідуальних завдань, заняття з 
різних видів навчання (гра на музичних інструментах, сольне виконання, 
образотворче мистецтво тощо), підготовку доповідей, повідомлень, виступів, 
написання рефератів, творчих робіт, фізкультурні заняття. 

У радянський період використовувалися такі методи організації 
позашкільної освіти: переконання, роз’яснення, бесіда, лекція, виховання на 
позитивному прикладі, громадські доручення, гра, метод паралельної дії, 
вимога, методи стимулювання творчої діяльності тощо. 

Обґрунтовано, що вибір форм та методів організації позашкільної освіти 
залежав від поставленої мети і змісту роботи, від кількості дітей і підлітків, 
охоплених позашкільною діяльністю. 

Встановлено, що позашкільні заклади діяли як методичні центри з 
організації позашкільної освіти, здійснювали узагальнення та поширення 
педагогічного досвіду, використовували різні форми усної, друкованої й 
наочної пропаганди досягнень педагогічних колективів, розробляли необхідні 
інструктивно-методичні матеріали. Упродовж досліджуваного періоду в усіх 
закладах позашкільної освіти проводилися педагогічні читання, кінолекторії, 
цикли лекцій, усні журнали тощо. Однак, спостерігалися недостатність 
наукових досліджень, відставання теорії від розвитку практичної організації 
позашкільної освіти. 

У четвертому розділі – «Позашкільна освіта в незалежній Україні 
(1991–2014 рр.)» – розкрито організаційне забезпечення позашкільної освіти, 
структуру змісту позашкільної освіти, оновлення та вдосконалення 
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організаційних форм і методів позашкільної освіти; здійснено порівняльний 
аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду розвитку позашкільної освіти. 

Визначено, що на початку другого періоду стан позашкільної освіти 
України визначався двома взаємозв'язаними чинниками: перехідним періодом, 
у якому знаходилося українське суспільство і системною кризою, яка охопила 
його. І якщо перший чинник спонукав до створення нових форм та методів, то 
другий, а насамперед фінансова скрута, гальмував упровадження нововведень 
у  позашкільній освіті. Подальша історія розвитку позашкільної освіти в 
незалежній Україні  пов’язана із юридичним оформленням, визначенням 
профілів діяльності позашкільних закладів різних типів. Постало питання про 
місце позашкільної освіти в єдиному освітньому просторі, визначення 
співвідношення її з іншими ланками освіти, перспектив функціонування 
позашкільних закладів на ринку освітніх послуг.  

  З’ясовано, що 1991–2014 рр. відзначилися розробкою нових підходів до 
організації позашкільної освіти. Це зумовлювалося тим, що по-перше, 
економічна і політична нестабільність соціокультурних систем, посилення 
негативної дії стихійних різновекторних чинників, залишковий принцип 
фінансування позашкільних закладів спричинили зниження їх ефективності та 
занепад навчально-матеріальної бази, що в результаті суттєво заважало 
повною мірою використати можливості системи позашкільної освіти України. 
По-друге, одноманітність організаційних форм, зайве регламентування, 
формалізм освітнього процесу, недостатнє врахування потреб і різнобічних 
інтересів молоді, а також ігнорування регіональних можливостей та 
національних особливостей, етнічної культури, негативно впливали на 
результати діяльності позашкільних закладів, знижували ефективність їхньої 
роботи. Окрім того, недостатня психолого-педагогічна і методична підготовка 
певної частини педагогічних представників переважної більшості 
позашкільних закладів спричинили кризову ситуацію в системі позашкільної 
освіти в Україні. 

Доведено, що складовими організаційного забезпечення позашкільної 
освіти у 1991–2014 рр. є: нормативно-правове забезпечення, що передбачало 
наявність необхідної нормативної бази; організаційно-управлінське 
забезпечення, яке спрямовувалося на створення, ефективне функціонування та 
розвиток багаторівневої структури й різноманітних за типами, видами, 
чисельністю позашкільних закладів та інших соціальних інституцій; кадрове 
забезпечення позашкільної освіти, що передбачало наявність необхідної 
кількості підготовлених педагогічних та інших працівників відповідної 
кваліфікації; науково-методичне забезпечення, яке спрямовувалося на 
підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного 
працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів 
позашкільних закладів, досягнення позитивних результатів навчально-
виховного процесу в процесі наукового обґрунтування та відповідного 
програмного й методичного забезпечення; матеріально-технічне забезпечення, 
що передбачало наявність необхідних для діяльності позашкільних закладів 
коштів та матеріально-технічної бази. 
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У 1991–2014 рр. позашкільний заклад за своїми організаційно-
правовими формами набуває державної, комунальної або приватної форм 
власності. Статус державного міг мати позашкільний заклад, заснований на 
державній формі власності; статус комунального – позашкільний заклад, 
заснований на комунальній формі власності; статус приватного – 
позашкільний заклад, заснований на приватній формі власності. Позашкільні 
заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності мали рівні 
права й однакові зобов’язання щодо дотримання вимог законодавства України.  

Позашкільні заклади поділялися на комплексні та профільні. До 
комплексних належали палаци, комплекси, центри, будинки дітей та юнацтва, 
дитячої та юнацької творчості, які стали найбільш вагомою часткою в системі 
позашкільних закладів. Профільні позашкільні заклади організовували роботу 
за певним напрямом позашкільної діяльності. До них належали: клуби 
туристсько-краєзнавчої, науково-технічної, еколого-натуралістичної, 
спортивно-оздоровчої, художньо-естетичної творчості, військово-
патріотичного спрямування, станції юних туристів, натуралістів, техніків, 
школи мистецтв, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, 
дитячо-юнацькі спортивні школи, оздоровчі заклади, туристські бази, 
фізкультурно-спортивні клуби за місцем проживання, фізкультурно-оздоровчі 
клуби інвалідів, дитячі бібліотеки, дитячі флотилії, галереї, бюро тощо. 

Метою позашкільної освіти дітей та молоді стає виховання дієвої, 
креативної особистості з розвиненою громадською свідомістю, почуттям 
національної гордості. 

Встановлено, що в системі позашкільної освіти України в 1991–2014 рр. 
визначення й формування її змісту стало найбільш важливим і складним 
питанням. У змісті позашкільної освіти цього періоду враховувався досвід 
радянського періоду та  умови організації діяльності позашкільних закладів 
такі, як добровільність, доступність, диференційованість та варіативність, 
гнучкість, динамічність, мобільність, систематичність тощо.  

У розділі визначено систему наукових вимог до формування змісту 
позашкільної освіти у 1991–2014 рр.: цілеспрямованість, гуманістична 
спрямованість, науковість, полікультурність, світський характер, 
інтегративність, усебічний розвиток особистості, відповідність основних 
компонентів позашкільної освіти структурі компетентностей особистості, 
послідовність, відповідність змісту позашкільної освіти віковим можливостям 
і рівню підготовки учнів, доступність змісту позашкільної освіти.  

Зміст позашкільної освіти 1991–2014 рр. спрямовувався на розвиток 
творчих здібностей дитини у:  

– художньо-естетичному напрямі – ґрунтувався на взаємозв’язку 
художньої культури суспільства й внутрішнього духовного світу особистості 
та включав різні компоненти, представлені спеціалізованими профілями 
навчання: хореографічний; музичний; театральний; художній. Необхідним 
постає розвиток в учнів художніх, творчих здібностей, виконавської та 
акторської майстерності, системного, просторового і логічного мислення, 
уяви, фантазії; збагачення  досвіду практичної мистецької діяльності, 
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формування спеціальних художніх умінь, навичок спілкування з питань 
мистецтва; розвитку умінь застосовувати отримані знання на практиці, 
змістовно організовувати дозвілля засобами художньої творчості; 

– науково-технічному напрямі – спрямовувався на отримання знань з 
початкового технічного моделювання, конструювання, електротехніки, 
технічного дизайну, авіамоделювання, автомоделювання, ракетомоделювання, 
судномоделювання, картингу, радіоелектроніки, приладобудування, 
технологій конструювання, винахідництва, комп’ютерної техніки, 
інформаційних технологій; ознайомлення учнів зі світом сучасної техніки, 
технологічними процесами, формування знань технічної термінології, 
графічної грамотності. Важливим стає розвиток в учнів уміння змістовно 
організовувати дозвілля засобами науково-технічної творчості; 

– бібліотечно-бібліографічному напрямі – передбачав поглиблення 
пізнавальних інтересів дітей та молоді, підвищення їх інформаційної культури; 
набуття навичок та вмінь орієнтуватися в зростаючому потоці інформації; 

– еколого-натуралістичному напрямі – спрямовувався на оволодіння 
учнями системи знань з основ природничих наук. Необхідним постає 
формування  поняття про цілісну картину світу, закономірності організації 
життя на Землі, самоорганізацію та саморозвиток природи; формування 
стійкого інтересу до екологічної освіти, потреби у творчій самореалізації та 
духовному самовдосконаленні; формування досвіду взаємодії людини з 
природою, умінь проведення самостійних наукових досліджень. Особлива 
увага приділялася розвитку дослідницьких, творчих здібностей, системного, 
просторового й логічного мислення, творчої уяви, фантазії; 

– туристсько-краєзнавчому напрямі – передбачав оволодіння поняттями, 
знаннями з краєзнавства, географії, археології, геології, етнології, 
народознавства тощо. Значна увага приділялася ознайомленню учнів з 
природними та культурними особливостями рідного краю, держави, світу; 

– фізкультурно-спортивному напрямі – забезпечував розвиток фізичних 
здібностей учнів, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, 
загартування, змістовного відпочинку й дозвілля, занять фізичною культурою і 
спортом; набуття навичок здорового способу життя, зміцнення особистого 
здоров’я і формування гігієнічної культури особистості; підготовку до 
активної професійної та громадської діяльності;   

– гуманітарному напрямі –  забезпечував оволодіння поняттями, 
знаннями із соціально-гуманітарних наук, мови та літератури, соціології, 
журналістики, психології, економіки; розвиток умінь і навичок громадської 
роботи та активності; розвиток правової культури тощо. Особлива увага 
приділялась ознайомленню учнів із творами української, світової класики, 
формуванню морально-психологічних якостей.  

Означені напрями позашкільної освіти ґрунтувалися на таких 
принципах: демократизації (співпраця) та гуманізації (повага до інтересів і 
потреб особистості); природовідповідності (урахування вікових особливостей) 
та культуровідповідності (забезпечення культурної спадкоємності поколінь); 
єдності навчання, виховання й розвитку особистості; гармонізації суспільних 
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(професійно-педагогічних) і родинних виховних впливів; ціліснісності, 
інтегративності позашкільної освіти. 

Доведено, що у період 1991–2014 рр. колективи позашкільних закладів 
вели пошуки нових та вдосконалювали існуючі форми та методи організації 
позашкільної освіти. Період незалежної України характеризується поєднанням 
традиційних та інноваційних форм організації позашкільної освіти. У розділі 
виокремлено традиційні масові форми організації позашкільної освіти: 
виставки, творчі звіти, змагання, конкурси, екскурсії, подорожі, походи, свята, 
вечори, фестивалі, карнавали, творчі звіти, вогнища, покази досягнень 
музичного, театрального, естрадного та інших видів мистецтв, тематичні та 
комплексні експедиції, зльоти, фестивалі, олімпіади, спартакіади, конкурси-
захисти науково-дослідницьких робіт тощо. З-поміж інноваційних масових 
форм виокремлено аукціони, тренінги; ініціюється проведення форумів, 
учнівських конференцій та акцій, які дозволяли залучити значну кількість 
учнів до обговорення глобальних проблем.   

Показано, що незмінними груповими формами організації позашкільної 
освіти залишалися гуртки, секції, клуби.  Встановлено, що основною груповою 
формою організації позашкільної освіти був гурток. У 1991–2014 рр. 
набувають популярності гуртки декоративно-прикладного мистецтва, 
художньої творчості, науково-технічні та туристично-краєзнавчі.  

Залучення до наукової діяльності творчої, талановитої молоді, яка 
виявила свої здібності, нахили в гуртковій роботі здійснювалося через систему 
Малої академії наук із впровадження інноваційних форм організації 
позашкільної освіти, зокрема таких: освітні проєкти Малої академії наук, 
проведення масових заходів із обдарованою молоддю, співпраця з 
навчальними закладами, науковими установами, громадськими організаціями 
всеукраїнського та міжнародного рівня. Мала академія наук у сфері своєї 
діяльності використовувала й такі форми роботи, як конкурс-захист науково-
дослідницьких робіт, навчальні сесії, індивідуальні консультації, виїздні 
лекторії, семінари тощо. 

Виокремлено основні функції форм організації позашкільної освіти:  
організаційна, полягає в тому, що будь-яка форма позашкільної освіти 
передбачає розв’язання організаторського завдання, оскільки організація 
справи відображає певну логіку дій, взаємодію учасників; регуляційна – 
дозволяє регулювати взаємодію всіх учасників освітнього процесу; 
інформативна – передбачає можливість інформування й охоплення 
позашкільною освітою значної кількості учнів на добровільній основі. 

Виявлено, що для організації позашкільної освіти використовувалися 
такі методи: розповіді, пояснення, бесіди, демонстрації; вправи, інструктажі, 
практичні роботи; колективні творчі справи, програми, ігри, проблемні 
ситуації; самостійна робота, самовиховання, самоконтроль, самоаналіз, 
самоспостереження, самооцінка, дебати, дискусії, диспути, різноманітні 
підсумкові заходи. 

Порівняльний аналіз позашкільної освіти в зарубіжних країнах й Україні 
дав змогу виокремити спільні тенденції у її розвитку: спрямування на потреби 
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особистості в соціалізації, життєвій компетентності, отриманні нових знань, 
набуття практичних умінь та навичок за інтересами, забезпечення потреб 
особистості у творчій самореалізації, організації її змістовного дозвілля. 

Визначено, що вітчизняний досвід розвитку позашкільної освіти зберіг 
свою унікальність у світовій практиці та ввібрав в себе передові традиції 
педагогічних ідей багатьох інших країн, став прикладом для реалізації 
практичного досвіду в інших країнах. 

У п’ятому розділі – «Удосконалення  організації позашкільної 
освіти» – здійснено актуалізацію досвіду організації позашкільної освіти 
означеної доби та окреслено шляхи його використання в сучасних умовах; 
розкрито інформатизацію форм організації позашкільної освіти.  

У розділі визначено, що освітній процес потребує не тільки істотних 
інноваційних змін у системі позашкільної освіти, а й врахування вітчизняних 
виховних традицій, досвіду її організації з урахуванням суспільно-
політичного, соціально-економічного, культурного розвитку держави. 

Творчого використання вимагають розроблені в радянські часи 
принципи організації позашкільної освіти, зокрема: масовість та 
загальнодоступність занять; розвиток ініціативи й самодіяльності дітей та 
підлітків; громадянсько-корисна спрямованість творчих об’єднань із 
урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів. 

Визначено прогресивні ідеї організації позашкільної освіти України в 
досліджуваний період, які заслуговують на переосмислення в контексті їх 
упровадження в сучасних закладах позашкільної освіти, а саме: 

– розробка нормативно-правової бази, яка забезпечила б сприятливі 
умови для регулювання позашкільної освіти. У сучасних умовах 
спостерігається неузгодженість законодавчої та нормативно-правової бази 
щодо бюджетного фінансування закладів позашкільної освіти та оплати праці 
в них педагогів, наукових кадрів, спеціалістів інших кваліфікацій. Вироблення 
та реалізація кадрової політики в позашкільній освіті потребує ефективної 
кадрової системи, що матиме відповідну інституціональну структуру та 
ресурсне забезпечення, а це передбачає, насамперед, наявність нормативно-
правової бази. Потребує подальшого удосконалення й механізм реалізації 
нормативно-правових документів щодо державного регулювання 
позашкільною освітою, що передбачає удосконалення чинного законодавства, 
адже Закону України «Про позашкільну освіту» вже понад двадцять років, 
тому сьогодні він потребує внесення поправок та конструктивних змін (про що 
зазначалося й на Партнерському форумі «Освіта України 2021: стратегічні цілі 
та пріоритетні напрями»). Окремі положення Концепції позашкільної освіти й 
виховання сьогодні також потребують перегляду й доопрацювання. А згідно з 
новим Законом України «Про освіту» (2017), позашкільна діяльність 
розглядається як складова неформальної освіти, що з часом може перевести її 
в суто комерційний сектор; 

– створення розгалуженої інфраструктури закладів позашкільної 
освіти. За період 2015–2020 рр. спостерігалося зменшення кількості таких 
закладів позашкільної освіти, як центри, будинки, клуби науково-технічної 
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творчості учнівської молоді, станції юних техніків, клубів еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді, станцій юних натуралістів. На 
початок 2015 р. скоротилася мережа й таких закладів позашкільної освіти, як 
клуби фізичної підготовки, дитячі флотилії моряків та річковиків. За даними 
Партнерського форуму «Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні 
напрями», проведеного Міністерством освіти і науки України 9 лютого 2021 р., 
за 2019– 2020 рр. кількість закладів позашкільної освіти зменшилась на 26. 

Сьогодні також існує проблема наближення освітньої послуги з 
позашкільної освіти до місця проживання кожної дитини. З метою доступності 
позашкільної освіти доцільно було б створити не лише філіали гуртків на базі 
сільських шкіл району, а й окремі філіали Будинку дитячої та юнацької 
творчості за профілями (технічний, еколого-натуралістичний, туристично-
краєзнавчий, декоративно-прикладного мистецтва та ін.); 

– державне фінансове забезпечення. Нині реальним стало використання 
не лише бюджетних коштів, а й грошових накопичень, що створюються 
завдяки добровільним внескам, спонсорській підтримці, комерційній, 
виробничій, видавничій і культурно-масовій діяльності. У сучасних умовах 
необхідна державна стратегія, яка сприятиме зміцненню та розширенню 
мережі державних закладів позашкільної освіти, територіальних відділень 
Малої академії наук України; 

– встановлення взаємозв’язків закладів позашкільної освіти з 
державними, приватними та громадськими організаціями. Проблема 
визначення механізму налагодження партнерської взаємодії закладу 
позашкільної освіти з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, громадськими організаціями постає нині перед кожним 
керівником і педагогічним колективом. Від її вирішення залежить фінансове 
забезпечення закладу, його життєздатність та конкурентоспроможність на 
сучасному ринку освітніх послуг. 

Аналіз практичного досвіду діяльності закладів позашкільної освіти  
підтверджує, що підвищенню рівня їхньої роботи сприяє творча співпраця з 
науково-дослідними, творчими організаціями, закладами вищої освіти, що 
дозволяє розвивати в школярів стійкі інтереси та сприяє самовизначенню в 
майбутній професії. Форми участі громадськості в прийнятті рішень щодо 
вдосконалення позашкільної освіти можуть бути різними. Вони можуть 
стосуватися як стратегічних програм, так і планів та програм регіонального й 
місцевого рівнів, навіть короткотермінових пілотних проєктів, до яких 
залучаються члени окремих громад чи об’єднань.  

З’ясовано, що взаємодія закладів позашкільної освіти з державними, 
приватними та громадськими організаціями може здійснюватися за такими 
напрямами: участь в освітніх та гуманітарних програмах; спільних проєктах із 
формування здорового способу життя; вітчизняних та міжнародних 
екологічних проєктах зі збереження довкілля; створення сприятливих умов для 
пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді, підтримки дітей і 
молоді з особливими потребами тощо; 
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– організація позашкільної освіти дітей та молоді з урахуванням їх 
інтересів, потреб та запитів. Сучасні заклади позашкільної освіти мають 
стати центрами соціалізації особистості, орієнтувати свою діяльність на 
створення умов щодо вибору дітьми життєвих цінностей, духовного, 
інтелектуального, фізичного розвитку та професійної орієнтації; 

Орієнтація на пріоритет вільного вибору дає дитині й педагогу змогу 
самостійного визначення необхідного напряму позашкільної освіти, виду 
діяльності для задоволення особистісних інтересів, потреб, реалізації власного 
життєвого призначення, досягнення цілей, розвитку здібностей, творчої 
самореалізації. Свобода і можливість вибору улюблених занять у закладі 
позашкільної освіти сприяють самовизначенню особистості, її професійній 
орієнтації, допомагають створити ідеальну модель майбутньої професії, 
реалізувати творчий потенціал; 

– формування культури дозвілля в учнівської молоді. У формуванні 
культури дозвілля в учнівської молоді важливе значення має співпраця із 
сім’єю. Спільна дозвільна діяльність збагачує родинні стосунки, дає змогу 
батькам краще пізнати своїх дітей, сприяє підвищенню психолого-педагогічної 
компетентності батьків, запобігає конфліктним ситуаціям і непорозумінням, 
що виникають у родині у зв’язку з обмеженим спілкуванням; 

– регулювання та вдосконалення системи професійної підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у системі позашкільної 
освіти. Особливого значення в сучасних умовах набуває процес підготовки 
фахівців із позашкільної роботи. При визначенні змісту їхньої професійної 
підготовки варто враховувати ті проблеми, з якими стикалися педагогічні 
кадри закладів позашкільної освіти на попередніх етапах розвитку суспільства. 
У практичній підготовці майбутніх педагогів закладів позашкільної освіти 
існують  проблеми,  пов’язані з підготовкою методистів із виховної роботи, з 
організацією й проведенням науково-дослідної роботи в Малій академії наук 
та наукових товариствах на базі закладів позашкільної освіти; оволодінням 
методиками та інноваційними технологіями роботи з обдарованою молоддю, із 
дітьми з особливими потребами, методиками проєктування особистості, 
діагностичними методиками інтелектуального розвитку дітей тощо. 

Епоха інноваційного освітнього розвитку підвищує вимоги не тільки до 
якості підготовки майбутнього педагога, а й подальшого вдосконалення його 
професійної майстерності протягом всього періоду роботи у закладі 
позашкільної освіти;  

– матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення закладів 
позашкільної освіти. Матеріально-технічне забезпечення сучасного закладу 
позашкільної освіти повинно вміщувати все необхідне обладнання, 
устаткування та інвентар для різних форм організації дозвілля дітей 
(гурткової, клубної, секційної та ін.).  

Для ґрунтовного оволодіння знаннями, уміннями та навичками з певних 
видів творчої діяльності необхідне забезпечення закладу позашкільної освіти 
спеціальними впорядкованими посібниками. 
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Доведено, що важливим для подальшого розвитку позашкільної освіти є 
робота органів управління освіти на місцях, керівників закладів позашкільної 
освіти з метою формування громадської думки про необхідність і актуальність 
позашкільної освіти через задоволення потреб особистості в додатковій освіті, 
її професійного самовизначення; зацікавлення батьків позашкільною 
життєдіяльностю дітей; організацію роботи творчих об’єднань на зразок 
бізнес-центрів, шкіл бізнесу, журналістів, раннього розвитку тощо, а також 
організацію робочих місць у різних фірмах, створення сімейних клубів 
туристського, спортивно-оздоровчого, фольклорно-етнографічного 
спрямування. 

З’ясовано, що одним із головних пріоритетів позашкільної освіти 
періоду незалежної України є впровадження в освітній процес новітніх 
освітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій, доступність технічних 
засобів навчання, інформаційних джерел, що супроводжується використанням 
мультимедійних екскурсій, інтернет-конференцій, 3D-квестів, бізнес-
симуляцій тощо. Однією із тенденцій стає зростання кількості освітніх 
закладів, які використовують ігри задля серйозних цілей – освітніх, 
тренінгових, управлінських тощо. Бізнес-симуляції в освіті дають змогу 
створити модель навчання, яка найкраще відображає запити сучасної молоді.  

У сучасних умовах актуальною стала дистанційна освіта, що створює 
необхідне емоційне-смислове поле для зворотного зв’язку всіх суб’єктів 
освітнього середовища та вможливлює комфортне залучення вихованців до 
реалій сучасного світу.  

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації цілісно та всебічно охарактеризовано теорію і практику 

розвитку позашкільної освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). 
Результати проведеного дослідження, реалізовані мета і завдання надали 
підстави сформулювати висновки, що мають теоретичне й практичне 
значення. 

1. Теорія і практика розвитку позашкільної освіти України другої 
половини ХХ – початку ХХІ ст. як окрема історико-педагогічна проблема не 
досліджувалася. У розв’язанні означеної проблеми основними 
методологічними підходами стали системний, хронологічний, 
культурологічний, аксіологічний, антропологічний. 

Спираючись на визначені в дисертації підходи, позашкільну освіту в 
другій половині ХХ ст. розглядаємо як самостійну ланку в системі виховання 
дітей і підлітків, систему різного роду заходів для організації змістовного 
дозвілля, задоволення запитів і потреб дітей з боку державних і громадських 
установ та організацій. Позашкільну освіту на початку ХХІ ст. розглядаємо як 
підсистему освітньої галузі, складову системи безперервної освіти, визначену 
Конституцією України, Законами України «Про освіту» та «Про позашкільну 
освіту», як цілеспрямований процес і результат навчання, виховання, розвитку 
та соціалізації підростаючого покоління, спрямовану на розвиток здібностей та 
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обдарувань вихованців, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у 
професійному визначенні у вільний час у позашкільних закладах й інших 
соціальних інституціях. 

На основі аналізу історико-педагогічного генезису теорії і практики 
позашкільної освіти України встановлено, що її розвиток обумовлений 
певними конкретно-історичними умовами (соціальними, економічними, 
політичними) та має давню історію – від створення передумов виникнення 
позашкільної освіти, спрямування її змісту на оволодіння елементарними 
трудовими вміннями і навичками (до Х ст.) до формування позашкільної 
освіти як системи (початок ХХ ст.) 

2. До побудови історіографічного огляду в дослідженні обрано як базові 

два принципи: хронологічний та проблемно-тематичний. 
Аналіз наукової літератури за хронологічним підходом дав змогу 

окреслити історіографію дослідження за двома етапами: І етап – 50-ті –  перша 
половина 80-х рр. ХХ ст. – етап активізації  вивчення позашкільної освіти. 
Наукові видання першого етапу згруповано за такими напрямами: історичні та 
історико-педагогічні видання; матеріали конференцій; загальні педагогічні 
праці (у яких частково відображено проблему розвитку позашкільної освіти); 
дисертаційні дослідження;  ІІ етап – початок 90-х рр. ХХ ст. – до сьогодення – 
етап відновлення вивчення  позашкільної освіти. З-поміж основних аспектів 
позашкільної освіти на цьому етапі, що одержали наукове осмислення у 
монографіях, узагальнювальних працях, навчальних посібниках, статтях та 
матеріалах конференцій, дисертаційних дослідженнях виокремлювались: 
процес розвитку особистості в дитячих організаціях; організація дозвілля дітей 
та підлітків; розвиток діяльності закладів позашкільної освіти; організація 
позашкільної освіти та формування у дітей досвіду соціальної взаємодії.  
Більшість досліджень мають суто історичне спрямування, інші – 
опосередковано стосуються досліджуваної теми та мають фрагментарний 
характер. 

Джерельну базу дослідження представлено: нормативно-правовими 
документами вищих органів влади й управління; документами Міністерства 
освіти і науки України; документами партійних, молодіжних і дитячих 
організацій; статистичними джерелами; матеріалами періодичної преси; 
Інтернет-матеріалами (сайти позашкільних установ). 

3. Обґрунтовано, що визначальним вектором теорії і практики розвитку 
позашкільної освіти є державне регулювання. У роботі визначено періоди 
розвитку державного регулювання позашкільної освіти в Україні в другій 
половині ХХ – початку ХХІ ст.: радянський період (1952–1990 рр.), у межах 
якого виокремлено чотири етапи: 1952–1959 рр. – етап трансформації 
державного регулювання розвитку позашкільної освіти, що пов’язаний з 
початком централізації державного управління; 1960–1973 рр. – етап 
централізації державного управління позашкільною освітою; 1974–1984 рр. – 
етап концептуалізації державного регулювання розвитку позашкільної освіти; 
1985–1990 рр. – етап послаблення ідеологічного впливу Комуністичної партії 
та комсомолу на роботу з дітьми та молоддю, та період незалежної України 
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(1991–2014 рр.), що характеризується модернізацією та демократизацією 
державного регулювання розвитку позашкільної освіти. 

Результати аналізу нормативно-правового забезпечення позашкільної 
освіти в УРСР (1952–1990 рр.) – законів, указів, розпоряджень, постанов, 
наказів, положень, програм, інструкцій, засвідчили визначення в наявних 
нормативно-правових документах законодавчих засад діяльності системи 
позашкільної освіти загалом і позашкільних закладів зокрема. Встановлено, 
що в цілому діючі в УРСР закони та положення дублювали нормативну базу 
СРСР стосовно освіти, зокрема й позашкільної, регламентували принципи 
побудови і перспективи розвитку мережі діючих типів позашкільних закладів; 
визначали нововведення, які були обов’язковими для впровадження задля 
вдосконалення їх діяльності. 

Вивчення нормативно-правових документів періоду незалежної України 
1991–2014 рр., дозволило зробити висновок, що позашкільна освіта стала 
важливою ланкою системи освіти, предметом постійної уваги не лише 
галузевого міністерства, а й інших міністерств, відомств, установ, організацій 
та громадськості. 

4.  У дисертації виокремлено два періоди в теорії та практиці розвитку 
позашкільної освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): перший – 
період радянської доби (1952–1990 рр.); другий – період незалежної України 
(1991–2014 рр.). 

У межах першого періоду – радянської доби виокремлено чотири етапи: 
(1952–1959 рр.), (1960–1973 рр.), (1974–1984 рр.), (1985–1990 рр.). 

На І етапі (1952–1959 рр.) – здійснювалося міжвідомче регулювання 
розвитку мережі позашкільних закладів, координація діяльності громадських 
дитячих, молодіжних організацій, творчих спілок; чітко означено вимоги до 
ефективної організації діяльності позашкільних закладів, спрямовано їх 
подальший розвиток у системі вітчизняної позашкільної освіти. 

ІІ етап (1960–1973 рр.) – зумовлений прийняттям нормативних 
документів, які сприяли розширенню мережі позашкільних закладів; 
збільшенню асигнувань на їх утримання; здійсненню переходу від 
проектування окремих будинків до проектування самих центрів позашкільної 
освіти;  визначенню завдань, змісту та означенню напрямів і форм організації 
позашкільної освіти. Введення посади педагога-організатора в позашкільних 
закладах забезпечувало піднесення рівня навчально-виховної роботи, 
організацію змістовного дозвілля дітей та підлітків. 

ІІІ етап (1974–1984 рр.) – етап найвищого рівня розвитку позашкільних 
закладів, якісних еволюційних змін у їх мережі та структурі; удосконалення 
напрямів, змісту, форм і методів їхньої діяльності. Робота позашкільних 
закладів систематизовувалася й регламентувалася не лише партійними 
постановами й указами, а й власними статутами – спеціальними типовими 
положеннями. Фактично відбулося виокремлення позашкілля в окрему ланку 
освітянської галузі, законодавчо визначено її діяльність, регламентовано 
відповідними державними нормативно-правовими актами й забезпечено 
цільовим державним фінансуванням. Здійснювалася переорієнтація 
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позашкільних закладів на центри інструктивно-методичної та організаційно-
масової роботи з дітьми. 

ІV етап (1985–1990 рр.) – позашкільні заклади визнано 
загальноосвітніми, розпочалася модернізація форм організації позашкільної 
освіти дітей та підлітків із позиції гуманізму, демократизації й 
самоврядування; з’явилися самостійні самодіяльні добровільні дитячі 
організації; відмова від централізованої регламентації відкрила можливості 
для творчих пошуків нетрадиційних форм організації позашкільної освіти в 
позашкільних закладах республіки. 

Визначено, що загальною тенденцією, яка прослідковується впродовж 
чотирьох етапів радянського періоду, була недостатня увага до підготовки 
педагогічних кадрів для позашкільних закладів. Тривалий час праця  педагогів 
цих закладів не прирівнювалася ні в правах, ні в оплаті до педагогічних 
працівників шкіл. Вищі педагогічні заклади підготовкою працівників цієї 
категорії не займалися і направлень на роботу в позашкільні заклади не 
видавали. 

У другий період розвитку позашкільної освіти – період незалежної 
України (1991–2014 рр.) прослідковується утвердження ідеї, що позашкільна 
робота є однією з найважливіших ланок виховання молодого покоління, у 
державі почала формуватися і втілюватися в життя власна політика в галузі 
позашкільної освіти. Розвиток в Україні варіативної освіти надав 
позашкільним закладам особливої актуальності. Вони стають осередками 
мотиваційного розвитку особистості, її самореалізації та професійного 
самовизначення. Цей період характеризувався формуванням багаторівневої 
системи позашкільної освіти, класифікацією гуртків, груп та інших творчих 
об’єднань позашкільного закладу за трьома рівнями (початковий, основний, 
вищий); розширенням мережі позашкільних закладів, створенням закладів 
нового типу, їх профілізацією; диверсифікацією джерел фінансування 
позашкільної освіти за рахунок додаткових джерел фінансування, не 
заборонених законодавством; розгортанням нових напрямів позашкільної 
освіти; модернізацією навчально-виховного процесу в позашкільних закладах; 
деідеологізацією позашкільної освіти. 

5. Встановлено, що основними типами позашкільних закладів у 
радянський період були спеціалізовані (дитячі спортивні школи, станції юних 
техніків і юних натуралістів, дитячі бібліотеки й театри, екскурсійно-
туристичні станції тощо) та комплексні (будинки та палаци піонерів й 
школярів, табори, парки, клуби тощо), їх структура постійно змінювалася, 
розширювалася. 

З’ясовано, що в незалежній Україні вдалося забезпечити збереження 
основної мережі позашкільних закладів, розробити й створити нові. 
Позашкільні заклади за своїми організаційно-правовими формами були 
державної, комунальної та приватної форм власності; поділялися на 
комплексні (палаци, комплекси, центри, будинки дітей та юнацтва, дитячої та 
юнацької творчості тощо) та профільні (клуби туристсько-краєзнавчої, 
науково-технічної, еколого-натуралістичної, спортивно-оздоровчої, художньо-
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естетичної творчості, військово-патріотичного спрямування, станції юних 
туристів, натуралістів, техніків, школи мистецтв, початкові спеціалізовані 
мистецькі навчальні заклади, дитячо-юнацькі спортивні школи, оздоровчі 
заклади, туристські бази, фізкультурно-спортивні клуби за місцем 
проживання, фізкультурно-оздоровчі клуби інвалідів, дитячі бібліотеки, дитячі 
флотилії, галереї, бюро, Мала академія наук учнівської молоді тощо). 

Встановлено, що у незалежній Україні існує тенденція до створення 
великих позашкільних закладів, їх концентрації, відкриття центрів 
позашкільного виховання. 

6. Обґрунтовано, що зміст позашкільної освіти радянського періоду 
поєднував систему знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечувало 
розвиток розумових і фізичних здібностей дітей та підлітків, формування в 
них основ комуністичного світогляду, моралі та відповідної поведінки, 
готувало до життя, до праці, сприяло розкриттю й розвитку талантів, вибору 
професії. Зміст позашкільної освіти інтегрував такі напрями: політико-
виховний; технічно-виробничий; науково-дослідницький; художньо-
естетичний; фізкультурно-спортивний; екскурсійно-туристський; туристсько-
краєзнавчий; оздоровчий; патріотичний; дозвіллєвий; бібліотечно-
бібліографічний. 

Доведено, що зміст позашкільної освіти незалежної України враховував 
досвід попереднього періоду, визначався умовами організації діяльності 
позашкільних закладів: добровільність, доступність, диференційованість та 
варіативність, гнучкість, динамічність, мобільність, систематичність; 
ґрунтувався на принципах науковості, наступності, полікультурності, 
системності, інтегративності, єдності освіти й виховання та на засадах 
загальнолюдських та національних цінностей, гуманізації й демократизації 
освіти, взаємоповаги між націями і народами, світського характеру освіти, 
індивідуалізації та диференціації позашкільної освіти, її профілізації, 
упровадження нових педагогічних методик і технологій навчання, виховання, 
розвитку та соціалізації особистості у вільний час в позашкільних закладах та 
інших соціальних інституціях; базувався на інформаційно-комунікаційних й 
інтерактивних навчально-виховних технологіях; структурувався й реалізувався 
в системі гуртків, навчальних дисциплін, предметів, курсів, представлений у 
відповідних навчальних планах, програмах, підручниках, посібниках, 
методичних матеріалах та включав такі основні напрями: художньо-
естетичний, науково-технічний, бібліотечно-бібліографічний, еколого-
натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, гуманітарний, фізкультурно-
спортивний. 

Встановлено, що характерним для першого етапу радянського періоду 
було відновлення та становлення системи форм роботи з дітьми різних вікових 
груп. Другий, третій та четвертий етапи характеризуються фактичною 
сталістю та уніфікацією форм організації позашкільної освіти й істотним 
підвищенням кількісних показників такої роботи. 

Протягом радянського періоду розвитку позашкільної освіти сприяли 

проведення масових (дитячі свята й ранки, масові співи, екскурсії й 
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прогулянки, відвідування театру, перегляд кінофільмів, вистав, свята, вечори, 

ранки,  виставки, концерти, конкурси, колективний перегляд кінофільмів, 

зустрічі, «суди», експедиції, екскурсії, зльоти, вогнища, спартакіади, турніри, 

змагання тощо); групових (гуртки, хори, ансамблі, секції, клуби, товариства 

тощо); індивідуальних (гра на музичних інструментах, сольне виконання, 

образотворче мистецтво, підготовка доповідей, повідомлень, виступів, 

написання рефератів, творчих робіт, фізкультурні заняття, робота в музеях, 

архівах, бібліотеках, листування та обмін літературою тощо) форм організації 

її роботи. 

Організації позашкільної освіти радянського періоду сприяли методи: 

переконання, роз’яснення, бесіда, лекція, виховання на позитивному прикладі, 

громадські доручення, гра, метод паралельної дії, вимога, стимулювання 

творчої діяльності тощо. 

З’ясовано, що позашкільні заклади УРСР діяли і як методичні центри з 

організації позашкільної освіти: здійснювали узагальнення та поширення 

педагогічного досвіду; використовували різні форми усної, друкованої й 

наочної пропаганди досягнень педагогічних колективів; розроблялися 

необхідні інструктивно-методичні матеріали; проводилися педагогічні 

читання, кінолекторії, цикли лекцій, усні журнали тощо. 

У ході дослідження встановлено, що в період 1991–2014 рр. для 

організації позашкільної освіти використовувалися традиційні (практичні 

заняття, виставки, творчі звіти, змагання, конкурси, екскурсії, подорожі, 

походи, свята, вечори, фестивалі, карнавали, творчі звіти, акції, вогнища, 

покази досягнень музичного, театрального, естрадного та інших видів 

мистецтв, тематичні та комплексні експедиції, польові практики, зльоти, 

фестивалі, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт тощо) та 

нетрадиційні форми (аукціони, тренінги, акції, учнівські конференції, форуми). 

Особливістю другого періоду розвитку позашкільної освіти є 

інформатизація форм організації позашкільної освіти, що супроводжуються 

використанням мультимедійних екскурсій, інтернет-конференцій, 3D-квестів, 

бізнес-симуляцій тощо. 

З’ясовано, що головною груповою формою позашкільної освіти в 1991–

2014 рр., як і в радянський період залишався гурток. Більш масовими стають 

гуртки декоративно-прикладного мистецтва, художньої творчості, науково-

технічні та туристично-краєзнавчі. 

До індивідуальних форм організації позашкільної освіти відносимо: 

самостійне читання літератури, колекціонування, філателія, нумізматика, гра 

на музичних інструментах, вишивання, малювання. 

Встановлено, що через систему Малої академії наук учнів здійснювалося 

залучення творчої, талановитої молоді до наукової діяльності з орієнтуванням 

на національні інтереси держави та впровадження інноваційних форм 

організації позашкільної освіти, зокрема таких: освітні проєкти Малої академії 

наук України, проведення масових заходів із обдарованою молоддю, співпраця 
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з навчальними закладами, науковими установами, громадськими організаціями 

всеукраїнського та міжнародного рівня, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт, навчальні сесії, індивідуальні консультації, виїзні 

лекторії, семінари тощо. 

Серед основних методів організації позашкільної освіти періоду 

незалежної України виокремлено: розповіді, пояснення, бесіди, лекції, 

екскурсії, демонстрації (для формування пізнавальної активності учнів, 

оволодіння та засвоєння ними понять, відомостей за напрямами позашкільної 

освіти); вправи, інструктажі, практичні роботи, семінари, репетиції (для 

формування практичних умінь і навичок); колективні творчі справи, проекти, 

програми, ігри, проблемні ситуації (для здійснення творчої діяльності учнів); 

самостійна робота, самовиховання, самоконтроль, самоаналіз, 

самоспостереження, самооцінка, дебати, дискусії, диспути, різноманітні 

підсумкові заходи, акції (для представлення результатів творчої діяльності 

дітей та підлітків, досягнення поставленої мети). 

7. У дисертації визначено прогресивні ідеї досвіду організації 

позашкільної освіти України (1952–2014 рр.), які заслуговують на осмислення 

в контексті їх упровадження в сучасних умовах: розробка нормативно-

правової бази та створення розгалуженої інфраструктури закладів 

позашкільної освіти; державне фінансове забезпечення; координація й 

встановлення взаємозв’язків закладів позашкільної освіти з державними, 

приватними та громадськими організаціями; організація позашкільної освіти з 

урахуванням інтересів, потреб і запитів дітей та підлітків; впровадження 

інноваційних технологій організації позашкільної освіти підростаючого 

покоління; формування культури дозвілля в учнівської молоді; регулювання та 

вдосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців у системі позашкільної освіти; створення матеріально-

технічного і навчально-методичного забезпечення організації діяльності 

закладів позашкільної освіти. 

Історико-педагогічний аналіз теорії і практики розвитку позашкільної 

освіти України (1952–2014 рр.) в Україні доводить, що попри всі суспільно-

політичні, історичні негаразди система позашкілля мала позитивні тенденції в 

становленні цього складника неперервної освіти та в безпосередньому 

впливові на особистість. 

Розв’язання поставлених завдань уможливило досягнення мети 

дисертації, що однак не вичерпує всіх аспектів вивчення означеної у роботі 

проблеми. На нашу думку, перспективними для подальшого вивчення є 

питання організації занять в позашкільних закладах, розвитку сучасної 

позашкільної освіти. Вивчення цих проблем може стати предметом окремих 

історико-педагогічних досліджень. 

   
 
 



 35 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

Монографія: 
1. Костенко Л. Д. Розвиток позашкільної освіти України у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ століття: монографія. Харків: Мачулін, 2021. 
444 с. 

 

Статті, які відображають основні наукові результати дослідження. 
Статті в наукових фахових виданнях України: 

2. Костенко Л. Д. Актуалізація досвіду організації позашкільної освіти в 
Україні (1952–1991 рр.) та його використання в сучасних умовах. Наукові 
записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 
192. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ  
ім. В. Винниченка, 2020. С. 84–88. 

3. Костенко Л. Д. Бізнес-симуляція в шкільній та позашкільній освіті як 
шлях формування інтелекту учня. Збірник наукових праць Уманського 
державного педагогічного університету. Випуск № 4. Умань, 2020. С. 78–83. 

4. Костенко Л. Д. Державна фінансова підтримка позашкільної освіти 
(1952 р. – початок ХХІ ст.). Інноваційна педагогіка. Причорноморський 
науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Одеса. Випуск 34. Т.1. 
Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 9–14. 

5. Костенко Л. Д. Діяльність Малої Академії Наук у 1994–2014 рр. 
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені  
М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 
№ 81. 2021. С. 154–158. 

6. Костенко Л. Д. Зміст позашкільної освіти України (1991–2014 рр.). 
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 
Випуск 2 . Умань: Візаві, 2021 С. 190–196. 

7. Костенко Л. Д. Історіографія проблеми розвитку теорії і практики 
позашкільної освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). 
Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут 
економіки та інновацій. Одеса. Випуск 31. Т. 1. Видавничий дім «Гельветика», 
2020. С. 29–32. 

8. Костенко Л. Д. Методичне забезпечення організації позашкільної 
освіти України (1952–1991 рр.). Людинознавчі студії. Серія Педагогічні науки. 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.  
Вип. 12(44). 2021. С. 105–111. 

9. Костенко Л. Д. Науково-методичне забезпечення позашкільної освіти 
України (1991–2014 рр.). Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, 
В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 196. Серія: Педагогічні науки. 
Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. С. 119–123. 

10. Костенко Л. Д. Позашкільна освіта України у другій половині  
ХХ століття. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 
загальноосвітній школах: збірник наукових праць. Класичний приватний 
університет. Запоріжжя. Випуск 74. Т. 1. Видавничий дім «Гельветика», 2021. 
С. 23–27. 



 36 

11. Костенко Л. Д. Порівняльний аналіз зарубіжного та вітчизняного 
досвіду розвитку позашкільної освіти. Наукові записки / 
Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 194. Серія: 
Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021.  
С. 134–139. 

12. Костенко Л. Д. Розвиток позашкільної освіти України у першій 
половині ХХ століття. Вісник Запорізького національного університету. Серія: 
Педагогічні науки. № 3 (36). Частина І. Видавничий дім «Гельветика», 2020. 
С. 26–31. 

13. Костенко Л. Д. Становлення та розвиток теорії позашкільної освіти в 
історії педагогіки. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Науковий 
часопис. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. 
Випуск 78. Серія 5. Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 125–128. 

14. Костенко Л. Д. Структура змісту позашкільної освіти України у 
1952–1990 роках. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський 
збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка. Випуск № 35. Т. 3. Дрогобич: 
Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 278–284. 

15. Костенко Л. Д. Структура змісту позашкільної освіти (1991–2014 рр.). 
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць 
молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка. Випуск № 37. Т. 2. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 
2021.  С. 205–209. 

16. Костенко Л. Д. Типи позашкільних закладів України в радянський 
період. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені  
М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи.  
Випуск № 80. Т. 1. 2021. С. 149–152. 

17. Костенко Л. Д. Цифрові технології у сучасній позашкільній освіті. 
Вісник Запорізького національного університету. Серія: Педагогічні науки.  
№ 1(37). Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 226–231. 

 
Статті в закордонних наукових виданнях: 

18. Костенко Л. Д. Державне управління позашкільними закладами 
України (друга половина XX – початок XXI століття)». Періоди його розвитку. 
Paradigm of knowledge. Multidisciplinary Scientific Journal. № 6 (44). Muscat, 
2020. Р. 73–85. 

19. Костенко Л. Д. Зміст, мета та напрями позашкільної освіти України в 
радянський період (1952–1990 рр.). Knowledge, Education, Law, Management. 
Lublinie, 2020. № 5 (33). Vol.2/2020. Р. 21–25. 

20. Костенко Л. Д. Періодизація розвитку позашкільної освіти України 
(друга половина XX – початок XXI століття. Рaradigm of knowledge. 
Multidisciplinary Scientific Journal. № 1 (45). Frankfurt, 2021. Р. 46–55. 

21. Костенко Л. Д. Розвиток мережі позашкільних закладів України в 
радянський період (1952–1990 рр.). Vzdelávanie a spoločnosť VI. Medzinárodný 



 37 

nekonferenčný zborník. Prešovská univerzita v Prešove. Pedagogická fakulta. 
Рrešov, 2021. С. 323–331. 

Стаття, включена до наукометричної бази Web of Science: 
22. Yurii Mielkov, Ivan Bakhov, Olha Bilyakovska, Larysa Kostenko, Tamara 

Nych. Higher education strategies for the 21st century: philosophical foundations 
and the humanist approach. Revista Tempose Espacos em Educacaov. Vol.14.  
No. 33. 2021. DOI: https://doi.org/10.20952/revtee.v14i33.15524 

 
Тези в матеріалах науково-практичних конференцій: 

23. Костенко Л. Д. Вимоги до формування змісту позашкільної освіти 
України у 1991–2014 рр. Іmplementation of modern science and practice. 
Abstracts of XXV International Scientific and Practical Conference. Varna, 
Bulgaria. May 11–14, 2021. С. 372–374. 

24. Костенко Л. Д. Зміст поняття «Розвиток позашкільної освіти» в 
Україні у другій половині ХХ – початку ХХІ століття. Fundamental and applied 
research in the modern world. Abstracts of VI international scientific and practical 
conference. January 20–22. Boston, 2021. Р. 588–592. 

25. Костенко Л. Д. Зміст та форми позашкільної освіти в незалежній 
Україні» Міжнародний центр наукових досліджень. Матеріали Міжнародної 
спеціалізованої наукової конференції «Сучасний педагог та теорія педагогіки, 
філологічні диспути та наука про мову». Хмельницький, 19 лютого 2021. 
С. 13–15. 

26. Костенко Л. Д. Історіографія проблеми розвитку теорії і практики 
позашкільної освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» 
Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної 
конференції «Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної 
особистості». Харків, 15–16 січня 2021 р. Східноукраїнська організація 
«Центр педагогічних досліджень». С. 24–26. 

27. Костенко Л. Д.   Окольнича Т. В.  Організаційне забезпечення 
позашкільної освіти України (1991–2014 рр.). European scientific discussions. 
Abstracts of III international scientific and practical conference. February 1–3. 
Rome, 2021. Р. 396–402. 

28. Костенко Л. Д. Організація позашкілля в умовах пандемії. 
Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of  
IV international scientific and practical conference. November 18–20. Boston, 
2020. Р. 638–647. 

29. Костенко Л. Д. Періодичні видання як основа джерельної бази 
вивчення теорії і практики розвитку позашкільної освіти України» (друга 
половина XX – початок XXI століття). Priority directions of science and 
technology development. Abstracts of V international scientific and practical 
conference. January 24–26. Kyiv, 2021. Р. 739–743. 

30. Костенко Л. Д. Позашкільна освіта у просторі цифрових технологій. 
Science and education: problems, prospects and innovations. Abstracts of  
II international scientific and practical conference. November 4–6. Kyoto, 2020. 
Р. 364–370. 



 38 

31. Костенко Л. Д.  Челідзе О. В. Профорієнтація, як ключовий 
компонент успішного майбутнього. European scientific discussions. Abstracts of 
I international scientific and practical conference. November 28–30. Rome, 2020. 
Р. 341–349. 

32. Костенко Л. Д. Розвиток творчої особистості у системі позашкільної 
освіти. Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної конференції 
«Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного 
застосування». Львів, 25–26 грудня, 2020. С. 76–78. 

33. Костенко Л. Д. Вимоги до формування змісту позашкільної освіти 
України у 1991–2014 рр. Іmplementation of modern science and practice Abstracts 
of XXV. International Scientific and Practical Conference. Varna, Bulgaria. May, 
11–14, 2021. C. 372–374. 
 

АНОТАЦІЇ 
 

Костенко Л. Д. – Теорія і практика розвитку позашкільної освіти в 
Україні  (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). – Кваліфікаційна 
наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2021.  

У дисертації цілісно охарактеризовано теоретичні та організаційні засади 
розвитку позашкільної освіти як органічної частини освітньої системи держави 
та їх упровадження у практичну діяльність закладів позашкільної освіти, 
виявлено тенденції формування змісту позашкільної освіти в різні історичні 
періоди в контексті суспільно-політичних та соціокультурних умов задля 
обґрунтування шляхів творчого використання прогресивних ідей цього 
історико-педагогічного досвіду в сучасних умовах. 

У роботі з’ясовано теоретичні, організаційні та змістові засади розвитку 
позашкільної освіти України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; визначено 
та обґрунтовано періоди розвитку позашкільної освіти в означених 
хронологічних межах (перший – період радянської доби (1952–1990 рр.), 
другий – період незалежної України (1991–2014 рр.)); охарактеризовано 
розвиток державного регулювання позашкільної освіти; проаналізовано 
нормативно-правове забезпечення та динаміку розвитку мережі позашкільних 
закладів; виявлено тенденції формування змісту позашкільної освіти в 
кожному з виокремлених періодів за напрямками роботи; виокремлено та 
охарактеризовано форми та методи організації позашкільної освіти; розкрито 
науково-методичне забезпечення позашкільної освіти; обґрунтовано 
перспективи творчого використання здобутків позашкільної освіти України 
другої половини ХХ – початку ХХІ ст. у сучасних умовах. 

Ключові слова: позашкільна освіта, розвиток позашкільної освіти, 
теорія позашкільної освіти, практика позашкільної освіти, позашкільне 
виховання, позашкільне навчання, позашкільний заклад, дозвілля, дозвіллєва 
діяльність, дитячі організації, управління розвитком позашкільної освіти.  
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Костенко Л. Д. – Теория и практика развития внешкольного 
образования в Украине (вторая половина ХХ – начало XXI века). – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук 

по специальности 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики. – 
Центральноукраинский  государственный педагогический университет имени 
Владимира Винниченко. – Кропивницкий, 2021. 

В диссертации целостно охарактеризованы теоретические и 
организационные основы развития внешкольного образования как 
органической  части образовательной системы государства и их внедрение в 
практическую деятельность учреждений внешкольного образования, 
обнаружено тенденции формирования содержания внешкольного образования 
в различные исторические периоды в контексте общественно-политических и 
социокультурных условий для обоснования путей творческого использования 
прогрессивных идей этого историко-педагогического опыта в современных 
условиях. 

В работе обозначены теоретические, организационные и 
содержательные основы развития внешкольного образования Украины второй 
половины ХХ – начала XXI в.; определены и обоснованы периоды развития 
внешкольного образования в указанных хронологических пределах (первый – 
период советской эпохи (1952–1990 гг.), в рамках которого выделено четыре 
этапа: (1952–1959 гг.), (1960–1973 гг.), (1974–1984 гг.), (1985–1990 гг.), второй 
– период независимой Украины (1991–2014 гг.)); охарактеризовано развитие 
государственного регулирования внешкольного образования  двух периодов: 
советской эпохи (1952–1990 гг.) и независимой Украины (1991–2014 гг.); 
проанализировано нормативно-правовое обеспечение и динамику развития 
сети внешкольных учреждений; выявлены тенденции формирования 
содержания внешкольного образования в каждом из обозначенных периодов 
по направлениям работы; выделены и охарактеризованы формы и методы 
организации внешкольного образования второй половины ХХ – начала XXI в.; 
раскрыто научно-методическое обеспечение внешкольного образования в 
Украине в указанных хронологических пределах; обоснованно перспективы 
творческого использования достижений внешкольного образования Украины 
второй половины ХХ – начала ХХI в. в современных условиях. 

Ключевые слова: внешкольное образование, развитие внешкольного 
образования, теория внешкольного образования, практика внешкольного 
образования, внешкольное воспитание, внешкольное обучение, внешкольное 
учреждение, досуг, досуговая деятельность, детские организации, управления 
развитием внешкольного образования. 

 
Kostenko L. D.  – Theory and practice of out-of -school education in 

Ukraine (the second half of the XX – the beginning of the XXI century). – 
Qualified scientific work on the rights of manuscript.  
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Dissertation for the Degree of Doctor of Pedagogical Sciences, specialty      

13.00.01 – general pedagogy and history of pedagogy. – Volodymyr Vynnychenko 
Central Ukrainian State Pedagogical University. – Kropyvnytskyi, 2021. 

The dissertation comprehensively describes theoretical and organizational 
foundations of out-of- school education as an integral part of the state educational 
system and their implementation in the practice of out-of- school educational 
institutions, trends in the content of out-of-school education in different historical 
periods, in the context of socio-political and socio-cultural conditions to substantiate 
the use of progressive ideas of this historical and pedagogical experience in modern 
conditions, are identified. 

In this research for the first time in historical and pedagogical investigations 
theory and practice of the development of out-of-school education in Ukraine of the 
second half of the XX – the beginning of the XXI century are holistically and 
comprehensively characterized, theoretical, organizational and meaningful 
principles of its development are clarified; periods of  the development of out-of-
school education within the specified time frame are identified and substantiated : 
(the first  period is   the Soviet time (1952-1990), within which there are four stages: 
(1952–1959), (1960–1973), (1974–1984), (1985–1990); the second period is the 
time of independent Ukraine (1991–2014)); the development of state regulation of 
out-of-school education is characterized, within two periods: the Soviet time (1952–
1990) and the time of independent Ukraine (1991–2014); the normative-legal 
provision and dynamics of the development of  the network of out-of-school 
institutions are analyzed; trends in the formation of  the content of out-of-school 
education in each of the mentioned periods according to the areas of work (political-
educational; technical-industrial; scientific research; artistic-aesthetic; physical 
culture-sports; excursion-touristic; health; patriotic; leisure; local studies, 
bibliography etc); forms (individual, group, mass) and methods of  the organization 
of out-of-school education of the second half of the XX – the beginning of the  
XXI century are singled out and characterized; scientific and methodological 
support of out-of-school education in Ukraine within the specified time frame is 
revealed; the prospects of creative use of the achievements of out-of-school 
education in Ukraine of the second half of the XX – the beginning of the XXI 
century in modern conditions are substantiated. 

The study is based on conceptual provisions, the essence of which is in 
understanding that the development and direction of out-of-school education is 
determined by socio-economic factors, the hierarchy of value orientations of the 
individual, the life of the society. At the same time, the relationship between the 
system of out-of-school education and the social environment is open and manifests 
itself in changes in both the environment and the system as a whole. 

Key words: out-of-school education, development of out-of-school education, 
theory of out-of -school education, practice of out-of-school education, out-of-
school upbringing, out-of-school studying, out-of-school institution, leisure, leisure 
activities, children's organizations, management of out-of-school education 
development. 
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