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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 в 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 вперше  в історико-педагогічному дослідженні 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.), 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 у кожному з виокремлених періодів за напрямками роботи 

(політико-виховний; технічно-виробничий; науково-дослідницький; художньо-

естетичний; фізкультурно-спортивний; екскурсійно-туристський; оздоровчий; 
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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 

означених хронологічних межах; обґрунтовано перспективи творчого 

використання здобутків позашкільної освіти України другої половини  

ХХ – початку ХХІ ст. в сучасних умовах. 

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 із 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 всебічне дослідження теорії і практики розвитку 

позашкільної освіти України другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 
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Хронологічні межі дослідження обмежуються 1952–2014 рр. Нижня 

хронологічна межа (1952 р.), збігається із ухвалою Постанови Ради Міністрів 

СРСР «Про впорядкування, введення типових штатів і встановлення посадових 

окладів працівникам позашкільних закладів», якою установлювалася 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 за рахунок збільшення частки інструктивно-

методичної роботи, постали завдання поліпшення керівництва роботою 

позашкільних закладів, закріплення за кожним позашкільним закладом шефів із 

числа 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, спричиненні 

цією програмою. 2014 р. характеризується зменшенням кількості закладів 

позашкільної освіти, що обумовлено соціально-економічною кризою в країні. 

В основу дослідження покладені концептуальні положення, суть яких 

полягає в розумінні, що розвиток і спрямованість позашкільної освіти 

визначається соціально-економічними чинниками, ієрархією ціннісних 

орієнтацій особистості, життя суспільства. При цьому взаємозв’язок системи 

позашкільної освіти із соціальним середовищем має відкритий характер і 

проявляється у змінах як середовища, так і системи загалом.  

Провідною ідеєю дослідження є те, що кожен історико-педагогічний 

період розвитку позашкільної освіти вирізняли соціально-педагогічні засади – 

вихідні положення, ідеї, принципи, вимоги, що визначали її мету й завдання та 

впливали на структуру, зміст, напрями, форми і методи, особливості  розвитку 
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позашкільних закладів, підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів, функціонування науково-методичного забезпечення позашкільної 

освіти. 

Джерельну базу дослідження становлять: 1) нормативно-правові 

документи вищих органів влади і управління. 2) документи Міністерства освіти 

і науки України. 3) документи партійних, молодіжних і дитячих організацій.           

4) статистичні джерела. 5) матеріали періодичної преси. 6) Інтернет-матеріали 

(сайти позашкільних установ).  

Робота має практичне значення, яке 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 у діяльності інститутів післядипломної 

педагогічної освіти, закладів позашкільної освіти, громадських товариств та 

об’єднань. 

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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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.  

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 holistically and 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 
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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. 

Specified are: the main ideas and provisions that form the theoretical 

background of out-of-school education; conceptual framework of the research 

through the definition of the key concept «out-of-school education», which in the 

second half of the twentieth century is interpreted as an independent link in the 

system of continuous education, as a purposeful process and result of learning, 

education, development and socialization of the younger generation, aimed at the 

development of  abilities and talents of pupils, students and listeners, meeting their 

interests, spiritual needs in their professional orientation during free time in out-of-

school and other social institutions. 

The following aspects got further development in the reserach: historiography 

and classification of the source base of the study; investigation of specific historical 

conditions (social, economic, political) of the formation and development of out- of- 

school education; foreign experience in the development of out-of-school education; 

normative-legislative base of out-of-school education of  Ukraine of the second half 

of the XX – beginning of the XXI century; informatization of forms of its 

organization. 

Little-known and previously unknown archival materials have been introduced 

into scientific circulation, which provide a comprehensive study of the theory and 

practice of the development of out-of-school education in Ukraine in the second half 

of the XX – beginning of the XXI century. 

The time frame of the study is limited by 1952–2014. The lower chronological 

border (1952) coincides with the adoption of the Resolution of the Council of  

Ministers of the USSR "On streamlining, introduction of standard staff and salaries 

for employees of out-of-school institutions" according to which a unified 

nomenclature of out-of-school institutions of the Ministries of union republics was 



 8 

introduced, which contributed to the intensification of their educational activities. 

The influence of out-of-school establishments on the educational process of the 

secondary school began to increase significantly due to the increase of part of 

instructional and methodological work, the task of improving the management of out-

of-school establishments was set, the problem of patronizing of out-of- school 

institutions by komsomol organizations, industrial enterprises, collective and state 

farms, involvement of public and creative organizations in their work, was also 

raised. 

The upper chronological border (2014) is determined by the State Target Social 

Program for the Development of out-of-school Education for the period up to 2014 

and is explained by the desire to trace positive and negative processes that took place 

in the out-of-school educational system of Ukraine caused by this program. 2014 is 

characterized by a decrease in the number of out-of-school educational institutions, 

which is due to the socio-economic crisis in the country. 

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. 

The leading idea of the study is that each historical and pedagogical period of 

out-of-school  education was distinguished by socio-pedagogical principles – starting 

points, ideas, principles, requirements that determined its purpose and objectives and 

influenced upon the structure, content, directions, forms and methods, peculiarities of 

out-of-school institutions development, training and advanced training of pedagogical 

staff, functioning of scientific and methodological support of out-of-school education. 

The source base of the study are: 1) legal documents of higher organs of power 

and management. 2) documents of the Ministry of  Education and Science of  

Ukraine. 3) documents of party, youth and children's organizations. 4) statistical 
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sources. 5) materials of periodicals. 6) Internet materials (sites of out-of-school 

institutions). 

The research has a practical significance, which lies in the fact  that the 

information obtained during the investigation  is partially implemented in the work 

with students working for master’s degree at the Central Ukrainian State Pedagogical 

University named after Volodymyr Vynnychenko. 

Systematized and generalized provisions, factual material, source base of the 

research can become the background for further scientific research on the history of 

pedagogy; to expand and update the content of training courses on the history of 

pedagogy, the history of social education, the theory of education, in the process of 

preparing educational and methodological support and compiling textbooks, manuals 

in these subjects. 

The obtained empirical data, their systematization and pedagogical 

interpretation can also be used in the activities of institutes of postgraduate 

pedagogical education, out-of-school educational  institutions, public societies and 

associations. 

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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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Серед соціальних інститутів виховання й 

розвитку підростаючих поколінь особлива роль належить позашкільній освіті, 

яка завжди відігравала важливу роль 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 виклики 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 на подальше становлення та розвиток закладів позашкільної 

освіти усіх типів і форм власності за напрямами позашкільної освіти.  

Сутність державної політики України щодо організації позашкільної 

освіти зафіксовано у Конституції України, 1996 р. (ст. 53) [151], Законах 

України «Про освіту» (1991, 1996, 2017) [111, 112], «Про позашкільну освіту» 

(2000) [113], Програмі розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002–

2008 рр. (2002) [229], «Концепції Державної цільової програми розвитку 

позашкільної освіти на період до 2014 року» (2009) [153], Національній 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013) [204], 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (2015) [152] та 

інших нормативних документах, реалізація яких сприяє збереженню мережі 

закладів позашкільної освіти, збагаченню їх змісту діяльності з метою розвитку 
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соціальної активності і творчого потенціалу особистості, створення умов повної 

самореалізації дітей та підлітків. 

Переосмислення сутності, мети, завдань позашкільної освіти у сучасному 

суспільстві викликано: 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 у пошуках покращення свого матеріального стану); 

інтеграцією України у європейський освітній простір; поглибленням 

деструктивних процесів у суспільстві, що обумовлюють 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 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 означених 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 і 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 [29–32], Б. Кобзаря [138; 139], 



 19 

В. Кременя [166], Р. Науменко [201], Р. Охрімчук [211–213], О. Плахотнік [227], 

Т. Сущенко [275–277], Т. Цвірової [290] та інших.  

Розробці питань теорії позашкільного педагогічного процесу присвячені 

роботи дослідників Т. Дем’янюк [92], А. Денисенко [93], В. Кириченко [132], 

В. Паламарчук [215], Ю. Поліщук [233; 234], К. Радіної [246; 247],                             

А. Сиротенка [259]. 

Окремі питання сучасних методологічних засад позашкільної освіти 

представлені в працях українських учених І. Беха [26; 27], В. Вербицького [56–

60], Б. Кобзаря [140], В. Мадзігона [184], Г. Пустовіта [242–244], 

О. Сухомлинської [270–273], Т. Сущенко [278] та ін.  

Проблеми організації вільного часу дітей та підлітків, їх дозвілля 

порушено у дослідженнях М. Арнарського [10], Л. Балясної [13; 14], Н. Басова 

[17; 18], В. Білоконь [33], В. Бочелюк [43], В. Бугрій [45; 46], Р. Науменко [202],                           

Н. Харінко [287], Т. Черніговець [294] та ін. 

Окремі аспекти історії теорії і практики позашкільної освіти 

розкриваються у публікаціях Б. Балахтар [11; 12], В. Береки [23; 24],                           

С. Букрєєвої [47], О. Глух [72], В. Клімчук [137], Ю. Косило [158], Г. Німич 

[205],  І. Пархоменко [217],  Т. Цвірової [290], О. Цокур [291], А. Шепілової 

[302] 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 в залежності 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 
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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; 

 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 
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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.). 

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 
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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 
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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, 

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.  
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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 

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 
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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; 
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– 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; 

– 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) , 
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«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.;  

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 
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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–
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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. 

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–
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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. 

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, 
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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 
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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: 

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 
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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. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Концептуальні засади дослідження 

Удосконалення сучасного історико-педагогічного зання в умовах нових 

реалій є нагальною необхідністю. Потрібні нові підходи до вирішення історико-

педагогічних проблем, які повинні націлити дослідника на розкриття фактів, 

виявлення тих аспектів проблем, які раніше не досліджувалися.  

Недостатня вивченість питань теорії і практики розвитку позашкільної 

освіти України у другій половини ХХ – початку ХХІ ст. висуває обрану тему в 

число актуальних наукових проблем.  

Успіх будь-якого історико-педагогічного дослідження багато в чому 

залежить від забезпеченості його належним науковим інструментарієм,  

методологічною базою. Оскільки обрана тема наукового пошуку – теорія і 

практика розвитку позашкільної освіти у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. 

є складним, багатоаспектним явищем, тому її вивчення вимагає чіткого 

визначення методологічних основ. 

Для досягнення поставленої у дисертації мети потрібно, насамперед, 

визначити, які методологічні підходи стануть її основою, обрати принципи і 

методи наукового пізнання, що нададуть змогу достатньо чітко окреслити 

концепцію нашого дослідження. Крім того, одним із важливих аспектів 

методології наукового дослідження будь-якого історико-педагогічного явища є 

обґрунтування категоріального апарату проблеми. Відповідно до визначених 

напрямів методології дослідження і побудовано зміст підрозділу 1.1 

 

1.1.1. Методологічні засади вивчення проблеми теорії і практики 

розвитку позашкільної освіти у другій половині ХХ – початку ХХІ століття 

Дослідження розвитку будь-якого історико-педагогічного явища має своє 

пошукове поле, свій, притаманний саме йому дослідницький простір, свою 

методологію. Тому першим кроком в обґрунтуванні теоретико-методологічних 
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основ нашої дисертації стало обґрунтування методології дослідження теорії і 

практики розвитку позашкільної освіти.               

Вивчення проблеми теорії і практики розвитку позашкільної освіти 

України у другій половини ХХ – початку ХХІ ст. не може бути зведеним до 

опису та простого відтворення фактів і подій історичного минулого; воно 

передбачає концептуальне й теоретичне їх осмислення, що вимагає 

використання фундаментальних принципів та методів, загальнонаукових 

методів та сукупність методів та технологій, що застосовуються для вирішення 

конкретних спеціальних дослідницьких завдань.  

У науці існують різні підходи до структури методології дослідження. Так, 

дослідники С. Гончаренко [74; 75], Г. Корнетов [154], В. Краєвський [163] 

виокремлюють такі рівні методології дослідження: І рівень – філософські 

положення теорії пізнання суспільних явищ і фундаментальні теоретичні 

висновки самої історико-педагогічної науки; II рівень – загальнонаукова 

методологія; III рівень – конкретно-наукова методологія. 

Водносчас Т. Ільїна теоретико-методологічні основи осмислення 

історико-педагогічного процесу структурує за такими блоками: категоріальний 

апарат дослідження; загально-методологічні та специфічні підходи історико-

педагогічного дослідження проблеми; соціальні та економічні передумови 

вивчення процесу, що досліджується. При цьому найбільш значущими для 

дослідження елементами дослідниця називає такі категорії, як «принцип», 

«підхід», «метод» [122]. 

Методологію дослідження теорії і практики розвитку позашкільної освіти 

в Україні у хронологічних межах дослідження представляємо у вигляді 

послідовної сукупності таких основних складників: підходи, принципи та 

методи дослідження. При цьому зрозуміло, що не можна в ході дослідження 

використовувати послідовно той чи той підхід, потім визначати принципи і 

методи, оскільки всі ці методологічні інструменти взаємопов’язуються і 

взаємопроникають у дослідницькій роботі. Обґрунтуємо їх використання у 

нашому дослідженні.  
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Основою дослідження є комплексна методологія, що передбачає 

застосування методологічних досягнень філософії, педагогіки, історії 

педагогіки. 

Враховуючи сказане вище, структурно методологію вивчення теорії і 

практики розвитку позашкільної освіти в Україні у хронологічних межах нашої 

дисертації будуємо на таких рівнях:  

1) загально-філософському, який забезпечує вивчення теорії і практики 

розвитку позашкільної освіти в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

у просторі діалектичних законів та закономірностей;  

2) загально-науковому – аналіз досліджуваної проблеми забезпечують 

системний, хронологічний, культурологічний, антропологічний, аксіологічний 

підходи, на яких ґрунтується наше дослідження;  

3) конкретно-науковому, який передбачає вивчення теорії і практики 

розвитку позашкільної освіти означеного періоду з урахуванням порівняльного 

та історико-генетичного підходів, які сприяють відтворенню об’єктивної 

картини науково-педагогічного знання про минуле, дають можливість 

проникнення в сутність педагогічних феноменів, різноманітних їх аспектів.  

І.  Загально-філософський рівень.  

Традиційно методологічною основою історико-педагогічних досліджень 

значною мірою залишається філософія. Філософські положення є базовими для 

забезпечення реконструкції історико-педагогічного процесу в конкретну 

історичну епоху, визначають світоглядну спрямованість досліджень і 

забезпечують послідовність накопичення наукових знань [39, с. 10]. Дисертація 

ґрунтується на загальних філософських знаннях про діалектичність процесу 

пізнання, про буття, природу, людину, світ повсякденності; взаємозумовленість 

педагогічних, соціально-економічних, культурних явищ і процесів та 

необхідність їхнього вивчення у зв’язку з конкретно-історичними умовами 

суспільного життя; про єдність історичного і логічного, про об’єктивний та 

історичний підхід до аналізу процесів ґенези позашкільної освіти у другій 

половині ХХ – початку XXІ ст.  
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У дисертації значне місце займають ідеї об’єктивного позитивізму, 

основна мета якого полягає в осмисленні фактів історико-педагогічного 

процесу як сукупності теоретичного і практичного досвіду. Позитивізм 

передбачає звернення до існуючих педагогічних явищ і подій, пошук нових 

фактів в історії педагогіки і їх науково-педагогічне  опрацювання [39, с. 11; 154, 

с. 77]. Ми намагалися дотримуватися таких позитивістських засад, як: 

охоплення джерел в окреслених хронологічних межах, оперування історико-

педагогічними фактами, умовність оціночних суджень.  

ІІ. Загально-науковий методологічний рівень. 

Одним із провідних методологічних підходів нашого дослідження став 

системний. У його основі лежить розгляд об’єктів як систем, їх цілісності, 

виявлення різноманітних типів зв’язку і зведення їх в єдину теоретичну 

картину [49, с. 9; 74, с. 124; 87, с. 68; 122, с. 56]. За системним підходом до 

явища виявляється його зв’язок із суспільством, з конкретним історичним 

етапом розвитку, внутрішній логічний зв’язок між його складовими [157, с. 105; 

208, с. 32]. 

Наукове прочитання теорії і практики розвитку позашкільної освіти в 

Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст. дослідниками досі залишалося 

поза системним осмисленням.  

Зазвичай під системою розуміється складний об’єкт, багаторівневе 

утворення, що складається з елементів, що перебувають у відносинах і зв’язках 

один з одним і створюють певну цілісність [75, с. 10; 202, с. 12]. Тому 

системний підхід в нашому дослідженні припускає аналіз системи, що виконує 

соціально-педагогічну функцію і складається із структурних елементів, які у 

взаємозв’язках дають змогу додати цілісність процесу виховання, соціалізації 

особистості [250, с. 26].  

Важливість аналізу позашкільної освіти як системи полягає в тому, що це 

дозволило побачити позашкілля в єдності складових її частин, які 

переплітаються із зовнішнім світом. Система описує основні зв’язки і 

відносини, структуру і організацію позашкільної освіти як об’єкта. 
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Системний підхід у позашкільній освіті спрямований на розкриття її 

цілісності як педагогічного об’єкта, виявлення в ній різноманітних типів 

зв’язку та зведення їх в єдину теоретичну картину. Таким чином, системний 

підхід дав змогу здійснити поділ цього складного явища дійсності на частини 

або елементи, визначити способи організації окремих частин (елементів) 

системи в єдине ціле, взаємопідпорядкувати елементи цієї системи і взаємодію 

їх, шо сприяло розумінню структури позашкільної освіти, організації, 

функціонування, розвитку.  

Системний підхід дав можливість розглянути позашкільну освіту в 

Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст. як систему, що охоплювала 

цілісну множину елементів у сукупності відношень і зв’язків між ними. Ця 

система є відкритою, вона постійно розвивається і здатна оперативно реагувати 

на зміни соціокультурних та освітніх потреб і мотивів дітей, батьків, 

суспільства. Позашкільна освіта функціонує всередині більш великої системи, 

зокрема освіти, а також політичного, економічного і соціального середовища, в 

якому вона постійно вступає в складні взаємодії. 

Згідно із цим підходом позашкільна освіта досліджується нами як цілісна 

система з різними компонентами, що включає позашкільні заклади; інші освітні 

заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час; 

гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-

пошукові об’єднання; клуби та об’єднання за місцем проживання; культурно-

освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні заклади, установи; фонди, асоціації, 

діяльність яких пов’язана із функціонуванням позашкільної освіти; відповідні 

органи управління позашкільною освітою і науково-методичні установи. 

Розвиток позашкільної освіти розглядаємо в процесі системного аналізу та 

узагальнення всього нагромадженого наукою знання через аналіз відповідної 

наукової літератури. 

Системність передбачає цілісність, комплексність, всебічність вивчення 

теорії і практики розвитку позашкільної освіти в Україні другої половини ХХ –

 початку ХХІ ст. 
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Для цілісного, комплексного, всебічного аналізу теорії і практики 

розвитку позашкільної освіти в Україні в означених хронологічних межах стало 

застосування хронологічного підходу, який сприяв розробці періодизації 

розвитку позашкільної освіти та дав змогу в чіткій послідовності простежити 

зміни досліджуваного явища у визначені історичні періоди і [22, с. 27–

28; 89, с. 57; 163].  

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. 

Хронологічний підхід сприяв окресленню етапів у вивченні різних 

аспектів теорії і практики розвитку позашкільної освіти другої половини ХХ –

 початку ХХІ ст.: 50–80-ті рр. ХХ ст. – активізація досліджень позашкільної 

освіти; початок 90-х рр. ХХ ст. – до сьогодення – етап відновлення вивчення 

позашкільної освіти. 

Одним з основних підходів нашого дослідження став культурологічний. 

Саме він, на думку учених Б. Бім-Бада [34, с. 17], Г. Корнетова [154, с. 41], 

О. Сухомлинської [271, с. 9] базується на твердженні про тісний взаємозв’язок 

культури, досвіду людства і педагогіки. Згідно з основними положеннями 

культурологічного підходу до освітньо-історичних процесів, ми розглядаємо 

розвиток позашкільної освіти України в окреслений хронологічними межами 

дослідження період, як явище суспільної культури, як результат накопиченого 

суспільного досвіду.  

Культура є результатом суспільного розвитку, що тісно пов’язаний з 

людською діяльністю. Основою освітнього розвитку є діяльність, яка не 

продукує, але переносить і накопичує соціокультурну інформацію в процесі її 

надання учасникам освітнього процесу [179, с. 11]. Для забезпечення трансляції 

соціокультурного досвіду від покоління до покоління необхідною є певна 

інфраструктура, у якій позашкільна освіта посіла своє місце. Оскільки освітня 

культура і освітній простір – це загальні показники соціального розвитку 



 40 

держави, то їх історико-педагогічний аналіз також виявляється достатньо 

актуальним. 

У межах культурологічного підходу до проблеми теорії і практики 

розвитку позашкільної освіти України в означений період виявляється ще одна 

його особливість: дослідник і досліджувана проблема знаходяться в різних 

соціокультурних умовах, у різних історичних і суспільних площинах. Тому 

аналіз теорії і практики розвитку позашкільної освіти України у другій 

половині ХХ – початку XXІ ст. дає змогу визначити рівень унікальності й 

самоцінності історико-педагогічних явищ, що розглядаються дослідником. 

Позашкільна освіта є не лише культурологічним, а й аксіологічним 

феноменом і тлумачиться як структурний компонент загального розвитку 

людської культури в хронологічному контексті. Тому важливе значення у 

процесі теоретико-методологічного обґрунтування проблеми теорії і практики 

розвитку позашкільної освіти має аксіологічний підхід. Аксіологія (від грецьк. 

axis – «цінний») – теорія цінностей, розділ філософії, що вивчає питання, 

пов’язані з природою цінностей, їх місце у реальності та структурі ціннісного 

світу, тобто зв’язок різноманітних цінностей між собою, з соціальними та 

культурними чинниками та структурою особистості [1, с. 30; 2, с. 10; 247, с. 37]. 

У контексті нашого дослідження аксіологічний підхід є методологічним 

ключем до виокремлення та аналізу соціально-педагогічних засад розвитку 

позашкільної освіти у різні історичні періоди.  

Аксіологічний підхід дозволив розкрити ціннісний аспект 

досліджуваного педагогічного явища, виявити специфічні та соціальні цінності 

позашкільної освіти – особливого простору самовираження дитини в емоційно-

комфортній, особистісно-значущій і привабливій діяльності. Цінність 

позашкільної освіти полягає саме у наданні дитині унікальних можливостей для 

самореалізації в суспільно-ціннісному просторі життя.  

Ще одним важливим підходом у системі методологічних основ нашого 

дослідження є антропологічний підхід, який розглядає всі явища природи, 

суспільства залежно від властивостей і потреб людини, передбачає трактування 
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історико-педагогічних феноменів, виходячи з потенціалу людини, її 

можливостей та полягає в усвідомленні змісту освіти з погляду потреб та 

інтересів людини [2, с. 10; 10, с. 17; 49, с. 10; 74, с. 123]. Цей підхід вимагає не 

обмежуватися вивченням впливу соціального середовища чи раціональної 

мотивації, а виявляти й ірраціональні, інстинктивні, біологічні й інші мотиви 

поведінки людей, зумовлені людською природою; припускає, що фізичний, 

духовний розвиток людини є результатом тривалого історичного розвитку як 

суб’єкта суспільного життя, спільної діяльності  [271, с. 9].  

Антропологічний підхід до вивчення теорії і практики розвитку 

позашкільної освіти України другої половини ХХ – початку ХХІ ст., ставить у 

центр дослідження такі питання, як  фізичне і духовне зростання дитини в 

закладах позашкільної освіти, процеси її дорослішання і соціалізації; роль і 

місце дорослого в дитячих об’єднаннях та ін.  

Виходячи з цього, позашкільна освіта як антропологічний процес 

відповідала природі людини, її особистісним якостям, задовольняла одночасно 

потреби людини – виховуватися і бути вихованою та  потреби суспільства – 

мати вихованих та соціалізованих його членів.  

ІІІ методологічний рівень забезпечують конкретно-наукові підходи. 

Хронологічні межі нашого дослідження охоплюють період другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст. Як свідчить аналіз документальних матеріалів, 

нормативних документів, для цього періоду характерні процеси, пов’язані із 

соціально-економічними змінами та реформами, дослідження яких потребувало 

порівняння з урахуванням історичних, соціальних та педагогічних обставин. На 

вирішення цього завдання був спрямований порівняльний підхід, використання 

якого дало змогу виявити позитивні й негативні тенденції у розвитку 

позашкільної освіти, визначити соціально-педагогічні засади її організації. 

Водночас, порівняльний підхід допоміг здійснити періодизацію розвитку 

позашкільної освіти в означених хронологічних межах, розкрити соціально-

педагогічні засади організації цього явища на кожному з виокремлених етапів 

для більш повного уявлення картини її розвитку [89, с. 74; 270, с. 20].  
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Вивчення шляху пройденого позашкільною освітою України в другій 

половині ХХ – початку ХХІ ст. в історико-педагогічній ретроспективі, дало 

підставу застосувати в дослідженні історико-генетичний підхід, який дозволив 

показати причинно-наслідковий рух явищ і подій, спрямований на аналіз їх 

розвитку, створив підстави для одержання об’єктивного результату [74, с. 176; 

89, с. 111; 270, с. 20]. Одна з основних вимог підходу полягає в історичному 

вивченні явищ у контексті того часу. 

Усі зазначені підходи у дисертації використано комплексно, оскільки 

жоден з них не є універсальним для успішної реалізації поставленої мети. Вони 

ґрунтуються на загальнонаукових принципах:  історизму, єдності історичного 

і логічного, об’єктивності, усебічності й цілісності вивчення історико-

педагогічних процесів і явищ. 

Враховуючи спрямованість нашого дослідження на аналіз минулого, 

першочерговим стає дотримання принципу історизму вивчення теорії і 

практики розвитку позашкільної освіти України першої половини ХХ – початку 

ХХІ ст., оскільки не можна вирвати досліджуване явище з конкретно-

історичних умов [74,  с. 144; 154, с. 144]. 

Дослідник М. Басов стверджує, що сутність принципу історизму полягає 

в «…рішучій відмові від однозначності, однобічності думок про минуле, у 

розгляді всіх явищ і чинників строго в контексті конкретно-історичного часу» 

[18, с. 43]. Одна з головних вимог принципу – історичний підхід до вивчення 

фактів і подій минулого, вивчення явищ у контексті свого часу, оскільки «…не 

можна вирвати явище з конкретно-історичних умов, модернізувати історію 

відповідно до сучасних поглядів і уявлень» [18, с. 65]. 

Керуючись принципом історизму здійснено обґрунтування періодів та 

етапів розвитку, аналіз у процесі розвитку змін у конкретних умовах певного 

етапу, вивчення сучасного стану та перспектив розвитку досліджуваного 

об’єкта. 

Принцип історизму забезпечив вивчення теорії і практики розвитку 

позашкільної освіти України першої половини ХХ – початку ХХІ ст. у 
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конкретній історичній зумовленості, дозволив виявити значення кожного її 

елементу. Завдяки цьому принципу розкривається тісний зв’язок між минулим, 

сьогоденням і майбутнім, їх взаємозалежність і взаємообумовленість. 

Принцип історизму забезпечив всебічне вивчення розвитку позашкільної 

освіти, що дало можливість не тільки фіксувати факти історії, але і зрозуміти 

взаємозв’язок подій, тенденції подальшого розвитку. Застосування принципу 

історизму допомогло більш чіткіше і рельєфніше з’ясувати деякі особливості 

розвитку позашкільної освіти, її окремі аспекти. 

Зазвичай, в історико-педагогічному дослідженні історизм має значення не 

сам по собі, а в контексті вивчення діалектики змін певного педагогічного 

феномена, концептуалізованого у відповідній логічній структурі. Тому 

коректна історико-педагогічна інтерпретація теорії і практики розвитку 

позашкільної освіти України першої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

передбачає дотримання принципу єдності історичного та логічного. Цей 

принцип допоміг висвітлити факти, які ілюструють історію становлення та 

розвитку позашкільної освіти; викладення логіки цієї історії, виявлення її 

закономірностей. 

Принцип об’єктивності сприяв забезпеченню істинності знання, 

дотриманню об’єктивності в судженнях, визначеннях, висновках, аналізі 

літератури, документів, фактів тощо; допоміг всебічно врахувати чинники та 

умови, причини, зміст позашкільної освіти. 

Принцип усебічності й цілісності застосовується з метою одержання 

цілісного уявлення про предмет дослідження, забезпечив врахування в процесі 

наукових досліджень вже існуючих наукових висновків та теорій, що 

підтверджуються чи спростовуються; передбачив вивчення різнобічних джерел, 

що відображають розвиток позашкільної освіти України у різні періоди 

політичної і національної історії другої половини ХХ – початку XXІ ст. та 

дозволив з’ясовувати рівень дослідженості окремих аспектів та напрямів 

проблеми.  
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Використані у дослідженні принципи стали основою для визначення 

комплексу взаємодоповнювальних методів дослідження проблеми: 

– загальнонаукові: методи теоретичного аналізу і синтезу – для 

упорядкування сукупності термінів і понять позашкільної освіти, для 

формування висновків та узагальнень; індукція, дедукція, узагальнення, 

ретроспекція, порівняння – з метою вивчення і аналізу нормативно-правових 

документів, архівних та маловідомих джерел, документів, що регулювали 

розвиток  позашкільної освіти в період другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; 

Згідно з історико-педагогічною методологією під час дослідження 

використані: 

– наративний метод (наратив або оповідь – це форма існування 

суб’єктивного в об’єктивному процесі й спроба його об’єктивно описати, 

зберігаючи цілісність різноманіття, специфічності і науковості). Це метод 

організації викладу матеріалу, суть якого полягає у ставленні автора до тих 

подій, реалій, які він досліджує, їх інтерпретації, адже науково-історичне 

дослідження – це класифікований добір складових дійсності, їх логічна 

вибудова, не проста репродукція історичного процесу, а конструювання нового 

на основі набутого раніше знання [34, с. 101; 50, с. 43; 143, с. 33 , с. 30; 154, 

с.110;  271, с.11].  

Історико-педагогічне дослідження теорії і практики розвитку 

позашкільної освіти України першої половини ХХ – початку ХХІ ст. за своєю 

сутністю є наративним, оскільки ми поєднуємо в ньому розрізнені факти, події, 

явища як зв’язний сюжет, що є максимально об’єктивними, але водночас 

відображаємо наше суб’єктивне бачення. Тобто, наративний метод дає 

можливість представити окремі історико-педагогічні факти, як підґрунтя для 

створення загальної історико-педагогічної картини теорії і практики розвитку 

позашкільної освіти України першої половини ХХ – початку ХХІ ст. з 

авторською інтерпретацією; 

– метод наукової класифікації ґрунтується на положеннях діалектичної 

логіки і певних правилах формальної логіки. Обов’язковою умовою наукової 
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класифікації є єдність критерію поділу, що полегшує збір нового матеріалу, 

систематизує факти і явища, сприяє відкриттю раніше невідомих 

закономірностей та ін. [74, с. 421; 269, с. 49]. У нашому дослідженні метод 

наукової класифікації використано при аналізі джерельної бази дослідження, 

причин становлення та розвитку позашкільної освіти; 

– історико-структурний (структурно-системний) метод забезпечив  

виокремлення складників та аспектів позашкільної освіти, розташування їх у 

певній ієрархії; розподіл явища минулого на складники забезпечило створення 

структури дослідження, а також визначення періодів та їх етапів у розвитку 

позашкільної освіти; класифікацію та систематизацію наукових праць з різних 

аспектів позашкільної освіти; 

– історико-порівняльний (історико-компаративний) метод використано 

для виявлення характерних тенденцій розвитку позашкільної освіти; 

порівняння виділених періодів у її розвитку та формулювання наукових 

висновків; 

– метод періодизації (або діахронний) сприяв виокремленню 

хронологічних меж періодів розвитку позашкільної освіти. На думку 

О. Сухомлинської, від того, що береться за основу періодизації, який контекст 

вкладаємо в той чи інший період, що виступає рушійною силою зміни періоду, 

відбувається розгортання повного науково-дослідного поля [269, с. 47].  

Обрані підходи, принципи та методи дослідження, що стали 

методологічною базою дисертації, сприяли пошуку оптимальних шляхів 

вирішення конкретних дослідницьких завдань та досягнення мети дослідження: 

цілісно та всебічно вивчити теорію і практику розвитку позашкільної освіти 

України першої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

 

1.1.2. Категоріальний апарат дослідження 

Одним із важливих аспектів методології наукового дослідження будь-

якого педагогічного явища є обґрунтування категоріального апарату наукової 

проблеми, що вивчається. Будь-яка наука, зокрема її теоретична система, 
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охоплює систему понять, в яких виражаються окремі сторони процесів і явищ, 

що вивчаються конкретною дисципліною. Саме поняття, як основа знання 

включені до процесу пізнання, є засобом формування нових висновків. Тому 

одним із методологічних орієнтирів нашого дослідження є здійснення аналізу 

ключових його понять. Тільки після з’ясування категорій дослідження можна 

чітко схарактеризувати процеси, що відбувалися в позашкільній освіті України 

у другій половині ХХ – початку ХХІ ст., визначити закономірності у її 

розвитку, систематизувати і творчо розвивати ідеї та досвід минулого. 

Варто зазначити, що нині у наукових колах немає єдності у використанні 

понятійного апарату позашкільної освіти. Ми дотримуємося у дослідженні 

методологічної позиції, згідно з якою утверджується пріоритет узагальненого 

та абстрагованого поняття основної суті об’єкта.  

Головною категорією і смисловим конструктом дослідження є 

позашкільна освіта. Однак, вважаємо, що контекстуальне визначення головного 

поняття буде доцільним разом з науково-коректною інтерпретацією основних 

понять, що стосуються смислового поля позашкільної освіти.  

Різні категорії у межах даної наукової роботи не можна розглядати 

ізольовано одне від одного, оскільки вони є вузловими пунктами пізнання 

порушеної проблеми. Вивчення теорії і практики розвитку позашкільної освіти 

України у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. призводить до необхідності 

аналізу таких термінів і понять, як: «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». 

Як зазначалось вище, провідним серед понять дисертації є власно сама 

категорія «позашкільна освіта».  
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Незважаючи на те, що педагогічний інтерес до позашкільної освіти 

фіксуємо від найдавніших часів, становлення її як поняття прослідковується 

лише з початку ХХ ст. У 20-х рр. ХХ ст. було визнано, що позашкільна освіта 

потрібна для культурного поступу країни як найкращий засіб виховання 

гармонійно розвиненої особистості та трактувалася як всебічний розвиток 

особистості, розумовий, моральний, естетичний, фізичний, що здійснюється 

через позашкільні заклади різних типів [200, с. 59; 202, с. 13]. 

Є. Мединський тлумачив, що позашкільна освіта є доповненням до 

шкільної освіти і задовольняє різні інтереси дітей і розумно організовує їхнє 

дозвілля. Позашкільна освіта, на думку вченого, означає безперервний розвиток 

людини протягом усього її життя, у результаті вона прилучається до 

культурних цінностей і оволодіває здатністю до творчості в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства. Визначення Є. Мединським поняття «позашкільна 

освіта» як засобу всебічного гармонійного розвитку особистості, що 

здійснюється в позашкільних закладах різних типів, на наш погляд, 

залишається актуальним і сьогодні [193, с. 63]. 

Ретроспективний аналіз розвитку педагогічної науки показує, що 

позашкільна освіта – це спеціально організована педагогічна діяльність, яка має 

яскраво виражену власну специфіку [160: 193; 195; 217; 278]. На всіх етапах 

історичного розвитку України вона безперервно збагачувалася новим змістом, 

новими формами.  

У матеріалах періодичної преси початку 50-х рр. ХХ ст. це поняття 

трактувалося як самостійна ланка в системі комуністичного 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 [14; 84].                       

Сучасне розуміння поняття позашкільної освіти закріплено Законом 

України «Про позашкільну освіту» (2000), де вказується, що вона є частиною 

структури освіти і спрямовується на розвиток здібностей, талантів дітей, 
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учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і 

потреб у професійному визначенні [113]. 

У сучасному розумінні дослідників Р. Науменко [201, с. 44], Н. Останіної 

[209, с. 10], позашкільна освіта – це науково обґрунтована в логічній єдності, 

наступності та послідовності система додаткових знань, умінь та навичок, що 

здобувають діти і молодь у  закладах позашкільної освіти різних типів, інших 

закладах освіти як центрів позашкільної роботи в позаурочний і 

позанавчальний час. Таким чином, у цьому понятті зафіксовано його науковий, 

педагогічний і суспільно-корисний аспекти. 

У розумінні дослідниці Л. Волобуєвої позашкільна освіта – це сукупність 

форм культурно-освітньої, загальноосвітньої та виховної роботи серед 

населення. Позашкільна освіта вирішує питання емоційного, фізичного та 

інтелектуального розвитку особистості, формування її компетентностей. 

Водночас позашкільна освіта сприяє забезпеченню потреб особистості у 

творчій самореалізації, її соціалізації, включенню в суспільні відносини, 

входженню у широкий світ. Особливістю позашкільної освіти є забезпечення 

вільного часу особистості, її надання в позашкільних освітніх закладах та інших 

соціальних інституціях [62, с. 22]. 

Дослідник Р. Шаповал стверджує, що позашкільна освіта – не лише 

важлива ланка педагогічних зусиль для здійснення додаткової освіти та 

виховання, організації активного дозвілля, трудової підготовки учнів та 

юнацтва, а й система пошуку, розвитку, підтримки молоді, формування в такий 

спосіб творчої еліти в галузі природознавства, техніки, мистецтва, ремесел, 

суспільної та підприємницької діяльності [297]. 

Отже, позашкільна освіта є підсистемою освітньої галузі, складовою 

системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, Законом 

України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», є цілеспрямованим процесом 

і результатом навчання, виховання, розвитку та соціалізації підростаючого 

покоління, спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів 

і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному 
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визначенні у вільний час в закладах позашкільної освіти й інших соціальних 

інституціях. 

На підставі теоретичного аналізу і практики встановлено, що особливість 

позашкільної освіти визначається тим, що, будучи складовою системи 

безперервної освіти, вона може здобуватися громадянами різних вікових 

категорій і характеризується добровільною участю в освітньому процесі; 

відсутністю жорстких регламентуючих настанов; вільним вибором занять; 

диференціацією за інтересами до конкретної галузі науки, культури, техніки та 

технологій; постановкою перед кожним реально досяжних завдань; 

різноманітністю видів діяльності та сфер спілкування, що сприяє набуттю 

досвіду соціальних відносин [244; 278; 297]. 

У дисертації використовуємо поняття «система позашкільної освіти»», 

яка розглядається нами як освітня підсистема, структурними компонентами 

якої є: організаційні (нормативно-правові, організаційно-управлінські, кадрові, 

фінансові та матеріально-технічні), змістові (природа, суспільство, культура, 

техніка, спорт), методичні (мета, зміст, форми, методи), процесуальні 

(навчання, виховання, розвиток, соціалізація), функціональні (дозвілля, 

пізнання, творчість), діяльнісні (художньо-естетичний, науково-технічний, 

еколого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, гуманітарний та інші 

напрями), інституціональні (заклади позашкільної освіти, сім’я, організації) 

[232; 242]. Глибоко зрозуміти трансформації позашкільної освіти можливо 

лише шляхом вивчення її компонентів та умов, в яких вона діє, процесів, що в 

ній відбуваються, та результатів її діяльності, що й зроблено нами в наступних 

підрозділах. 

Науково-методологічне обґрунтування позашкільної освіти як системи 

засвідчило, що вона є соціальним інститутом, який функціонує і розвивається, 

зберігаючи свою сутність при зміні змісту та структури.  

Функціонування позашкільної освіти пов’язано з розвитком її теорії та 

практики. 
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Розвиток – це еволюція, спрямована зміна якої-небудь органічної цілої 

(біологічної, соціальної, культурно-історичної), у процесі якої розгортаються її 

внутрішні можливості. Перебігає в часі в послідовності стадій, як перехід від 

одного стану до іншого [197; 217]. Розвиток – це незворотна, спрямована, 

закономірна зміна матеріальних і ідеальних об’єктів [131; 192]. Дослідниця 

І. Звєрєва стверджує, що тільки одночасна наявність усіх трьох зазначених 

властивостей виділяє процеси розвитку серед інших змін: зворотність змін 

характеризує процеси функціонування (циклічне відтворення постійної системи 

функцій); відсутність закономірності характерна для випадкових процесів 

катастрофічного типу; за відсутності спрямованості зміни не можуть 

накопичуватися, і тому процес втрачає характерну для розвитку єдину, 

внутрішню взаємозалежну лінію [121, с. 68]. 

У результаті розвитку виникає якісно новий стан об’єкта, що виступає як 

зміна його складу або структури (тобто виникнення, трансформація або 

зникнення його елементів або зв’язків) [101, с. 24]. Позашкільна освіта 

розвивається як динамічна система в єдності всіх компонентів, а її розвиток 

визначається соціально-економічними чинниками та ієрархією ціннісних 

орієнтацій суспільства. При цьому взаємозв’язок системи позашкільної освіти 

із соціальним середовищем має відкритий характер і виявляється у змінах як 

середовища, так і системи загалом [91, c. 45]. 

Дослідники дають наступні визначення поняття «розвиток позашкільної 

освіти»: 

– об’єктивний процес, сутність якого полягає в закономірній, послідовній, 

цілеспрямованій зміні її стану. На думку науковців А. Воловик [63, с. 48], 

Т. Дем’янюк [92, с. 15] історія розвитку позашкільної освіти (на відміну від її 

сутності) мало досліджена [63, с. 48; 92, с. 15]; 

– поступальний рух об’єкта від простого до складного, від старого до 

нового [100, с. 41]; 
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– у розвитку вітчизняної позашкільної освіти у другій половині ХХ – 

початку ХХІ  ст. відбилися цивілізаційні, антропологічні, історичні зміни 

людського суспільства; взаємини поколінь [131, с. 39; 158, с. 5]. 

Отже, розвиток позашкільної освіти в Україні в хронологічних 

межах дослідження розглядаємо як неперервний процес зміни її стану у 

контексті суспільних, соціально-політичних, економічних перетворень, що 

характеризується кількісними і якісними показниками. Рушійною силою 

розвитку позашкільної освіти є реальна можливість її здобуття для 

забезпечення відповідності вимогам, що ставить життя перед особистістю.  

Теорію позашкільної освіти розглядаємо як сукупність ідей, поглядів, 

концепцій, вчень про об’єктивну дійсність позашкільної освіти, яка розкриває 

закономірності діяльності особистості у вільний час, визначає та характеризує 

сутність, принципи, зміст, форми та методи освітнього процесу в закладах 

позашкільної освіти та інших соціальних інституціях [179, с. 55; 190, с. 20]. 

В органічній єдності з теорією перебуває практика позашкільної освіти, 

адже теорія йде від практики, узагальнює її і обґрунтовується нею. Практика 

організовується, спрямовується й осмислюється теорією та зумовлюється своєю 

специфікою.  

Практику позашкільної освіти у дисертації розглядаємо як систематичну 

організацію позашкільної освіти в закладах позашкільної освіти та інших 

соціальних інституціях [192, с. 120; 232, с. 88; 244, с. 10; 275, с. 91]. Тобто 

організація позашкільної освіти визначається роботою закладів позашкільної 

освіти. У нашому дослідження використовуємо поняття «позашкільний заклад» 

(у сучасному формулюванні «заклад позашкільної освіти»). Оскільки упродовж 

тривалого часу в науково-педагогічній літературі, нормативно-правових 

документах та наукових дослідженнях, що розкривають зміст позашкільної 

освіти, вживалося два поняття «позашкільна установа» та «позашкільний 

заклад», виникла необхідність уточнити правомірність застосування цих понять 

та конкретизувати їх значення.  

У процесі дослідження з’ясовано, що вітчизняними науковцями 
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конкретизовано поняття «позашкільна установа» та «позашкільний заклад». Під 

установою, зазвичай, розуміють організацію, що відає певною галуззю 

народного господарства, торгівлі, науки, культури і працює в цій галузі – 

урядова, політична, торгівельна, наукова, дослідна, проектна тощо [162; 224; 

243; 249; 263; 278]. Під позашкільними установами розуміють сукупність 

різноманітних за типом колективів і об’єднань, кожне з яких володіє власним 

освітньо-виховним потенціалом, має традиції, звичаї, ритуали, ту особливу, 

неповторну атмосферу, яка зміцнює колектив і робить його важливим фактором 

формування особистості підлітка і старшокласника [139; 162; 224; 243; 249; 

263; 278].  

У другій половині ХХ ст. поняття «позашкільні установи» трактувалося 

як установи, які допомагали сім’ї і школі у вихованні дітей і підлітків, 

організовували їх дозвілля; через інструктивно-методичну, організаційно-

масову роботу відали певним напрямом галузі освіти [121; 137; 138].  

Дослідник другої половини ХХ ст. Б. Кобзар зазначає, що «позашкільні 

заклади – це заклади, які проводили навчально-виховну, культурно-освітню, 

оздоровчу позашкільну роботу з дітьми і підлітками, організовували їх 

дозвілля, допомагали сім’ї та школі в гармонійному розвиткові дитини. Ці 

заклади знаходилися у підпорядкуванні Міністерства освіти, культури, шляхів 

сполучення, річкового і морського флоту, профспілок, добровільних 

спортивних об’єднань та інших організацій і відомств [139, с. 47–48]. 

У дисертації позашкільний заклад другої половини ХХ ст. розглядаємо як 

своєрідну спільноту дітей і дорослих, якій властиві: цілеспрямованісь виховної 

й освітньої роботи з дітьми, інструктивно-методичної – з вчителями, 

працівниками позашкільних закладів, громадськістю та учнівським активом 

задля вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного 

досвіду з позашкільної роботи; різновіковий склад учасників; автономність 

існування; циклічність функціонування; різноманітність та свобода вибору 

виду діяльності; взаємовідносини між дітьми й дорослими, широкі можливості 

дитини виступати у новій соціальній ролі. 
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Вивчення та аналіз офіційних документів незалежної України свідчить, 

що в останні роки усе частіше використовується поняття «позашкільний 

заклад». Законом України «Про позашкільну освіту», Державною національною 

програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття), Концепцією позашкільної освіти 

та виховання, нормативними документами Міністерства освіти, Постановами 

Кабінету Міністрів України, зафіксоване саме це поняття.  

Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» (2000) 

позашкільний заклад – складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, 

формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у 

творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, 

підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови 

для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до 

здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів 

[113, c. 229]. 

Упродовж визначеного періоду істотно змінилися завдання, які 

покладалися на позашкільні заклади. За радянського періоду перед указаними 

закладами стояли завдання формувати та розвивати професійні інтереси, 

готувати дітей до суспільно-корисної праці, захисту Батьківщини, охорони 

історичних пам’ятників та інших культурних об’єктів. Позашкільні заклади 

незалежної України мають гуманістичні та особистісно зорієнтовані завдання: 

забезпечення потреб особистості в духовному та фізичному розвитку, творчому 

пошуку та самореалізації, лобіювання соціального захисту, організація 

змістовного дозвілля, сприяння активній громадській позиції, професійному 

самовизначенню [113, c. 230]. 

У нашій науковій роботі використовуємо поняття «дитячі організації», 

які розглядаємо як форму самоорганізації дитячої соціальної активності, процес 

соціально-педагогічної співпраці рівнозначних суб’єктів соціальної дії (діти та 

дорослі), спрямованої на соціалізацію, соціальне виховання, соціально-

педагогічну підтримку дитини, захист її прав, розвиток інтересів, реалізацію 

задумів тощо [5; 8; 15; 53; 149].  
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Розвиток теорії і практики позашкільної освіти сприяв утвердженню 

поняття «педагогіка позашкільної освіти». У результаті спільної роботи 

державних органів та органів управління, педагогів позашкільних закладів і 

педагогічної науки в державі стало можливим утвердження позашкільної 

педагогіки як самостійної галузі педагогіки. Учена Т. Сущенко зазначає, що це 

особлива галузь педагогіки, метою якої є мистецтво розвитку і виховання 

вільної, духовно повноцінної, творчої особистості з урахуванням її власних 

потреб і природних даних. Позашкільна педагогіка покликана визначити 

закономірності формування гармонійно розвиненої особистості засобами 

позашкільної роботи, які випереджатимуть зміни, що відбуваються в 

суспільстві. Позашкільну педагогіку можна розглядати як науку про виховання 

творчістю [278, с. 99].  

За визначенням вченої Т. Сущенко предметом педагогіки позашкільної 

освіти є дослідження процесу і результату навчання, виховання, розвитку та 

соціалізації особистості у вільний час. Метою педагогіки позашкільної освіти є 

навчання, виховання, розвиток та соціалізація вільної, духовно повноцінної, 

творчої особистості у вільний час з урахуванням її власних потреб і природних 

даних [278, с. 111]. 

У дослідження використовуємо поняття «позашкільна робота», яка  у 

другій половині ХХ ст. трактувалася як громадсько-виховна діяльність, що 

проводилася у позашкільних дитячих і культурно-просвітницьких закладах 

органами освіти, комсомольськими, піонерськими, профспілковими й іншими 

громадськими організаціями, різноманітні види і форми якої були складовими 

єдиного процесу суспільного виховання [156, с. 76; 223, с. 55; 263, с. 58].  

На сучасному етапі позашкільна робота – це освітньо-виховна діяльність 

закладів позашкільної освіти для дітей та юнацтва, що має яскраво виражену 

специфіку впливу порівняно з іншими засобами виховання та переваги, до 

числа яких належать добровільність участі учнівської молоді у позашкільних 

заняттях, диференціація їх за інтересами і схильностями, індивідуальний підхід 

та ін. Вона зумовлена об’єктивно існуючою різноманітністю дітей та підлітків, 
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їхніх індивідуальностей, здібностей та нахилів [94, с. 56; 144, с. 4; 155, с. 11].   

У дисертації розглядаються поняття «позашкільне виховання», 

«позашкільне навчання».  

Позашкільне виховання визначається в Концепції позашкільної освіти і 

виховання (1996) як безперервний логічно побудований процес, що не має 

фіксованих термінів завершення і послідовно переходить із однієї стадії в іншу, 

від створення умов, сприятливих для творчої діяльності дітей та підлітків, до 

забезпечення їх співробітництва у творчому процесі та самостійної творчості, 

яке формує потребу особистості у подальшому творчому сприйнятті світу [104, 

с. 45]. 

Позашкільне виховання спрямоване на розвиток особистості людини з 

урахуванням її індивідуальності й унікальності досвіду. Це суб’єкт-суб’єктний 

процес, організатором якого, з одного боку, є педагог (або педагогічна 

система), з іншого – сам учень (вихованець, слухач) позашкільного закладу 

[132, с. 55]. Виховання в позашкільній освіті сприяє формуванню в особистості 

цілісної картини світу, уявлень про зв’язок довкілля та власного внутрішнього 

світу. 

Позашкільне навчання розглядаємо як процес цілеспрямованого 

формування і розвитку в учнів та вихованців якостей свідомості, норм та 

стереотипів поведінки, аксіологічної орієнтації, які визначаються історико-

культурною специфікою кожного окремого суспільства, етносу, соціального 

прошарку. Це важлива умова формування всебічно розвиненої людини, 

виховання моральності, національної свідомості, набуття додаткових знань, 

вмінь та навичок у суспільному житті [165, с. 5]. 

У роботі використовуються поняття «дозвілля», «дозвіллєва діяльність». 

Цими поняттями в різні історичні періоди позначалася сукупність форм 

культурно-освітньої, культурно-дозвіллєвої і виховної роботи серед дітей та 

підлітків у позашкільних закладах.  

Як зазначає дослідник І. Гутник, поняття «дозвілля» в епоху соціалізму 

стало немислиме без духовного збагачення, без занять мистецтвом, без 
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наукової, технічної і художньої творчості. Це завоювання Радянської влади 

було зафіксовано в Програмі Комуністичної партії Радянського Союзу: 

«Дозвілля людей буде все більше присвячено суспільній діяльності, 

культурному спілкуванню, розумовому і фізичному розвитку, науково-

технічній і художній творчості» [91, с. 215]. Поняття «дозвілля» трактувалося з 

урахуванням досягнень влади та соціально-економічного розвитку. «Дозвілля – 

це час, вільний від оплачуваної роботи (основної і додаткової), від задоволення 

потреб організму, від домашніх обов’язків і навчальних занять, що добровільно 

використовується для відпочинку, розваг і власне інтелектуального, 

соціального, художнього, технічного і фізичного розвитку» [65, с. 77]. 

На думку С. Ожегова, поняття «дозвілля» – це «вільний від роботи час» 

та визначає його як «частину позаробочого часу, що залишається у людини 

після виконання необхідних невиробничих обов'язків: пересування на роботу і з 

роботи, сон, прийняття їжі, інших видів побутового самообслуговування» 

[207, с. 5].  

Згідно українського педагогічного словника С. Гончаренка, «дозвілля 

дітей – це вільний від обов’язкової діяльності час», використовуючи який «для 

ігор, читання, праці, занять спортом, мистецтвом, технікою, дитина 

розвивається морально, розумово й фізично. Активне, розумне дозвілля – 

важливий засіб збереження та підвищення працездатності» [76, с.100].  

Дослідник А. Воловик трактує дозвілля як вільний час людини, під час 

якого вона за своїм вибором займається різноманітною діяльністю. Автор 

вважає, що сфера дозвілля дає можливість кожній дитині займатися улюбленою 

справою [63,  с. 28].  

Дозвілля, як зазначає науковець В. Білоконь – це діяльність заради 

власного задоволення, розваги, самовдосконалення або досягнення інших цілей 

на власний вибір, а не з причин матеріальної необхідності. Іншими словами – 

це діяльність, якою люди займаються просто тому, що вона їм подобається 

[33, с. 22].  
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Огляд визначень поняття «дозвілля» дозволив визначити його як: вільний 

час для особистості, простір для розвитку її здібностей, умінь і набуття 

навичок, час вибору; будь-який неробочий час або той, що залишається після 

роботи; цілеспрямована, орієнтована діяльність, яка реалізується у системі 

виховання, підкреслючи соціально-педагогічний характер дозвілля, роль 

соціуму в його організації, оскільки взаємовідносини між людьми визначаються 

загальним рівнем культури, соціально-культурною політикою держави. 

Таким чином, дозвілля – це не тільки могутній засіб вияву талантів, 

обдарувань, а й невід’ємний елемент способу життя, сукупність занять, що 

поглиблюють загальнонаукові та спеціальні знання, сприяють виявленню, 

формуванню і розвитку здібностей, талантів на основі задоволення потреб 

особистості, розвитку світогляду, вихованню самостійності й ініціативності, 

самопізнанню, самовизначенню, самореалізації, самоосвіті, і всебічному 

розвитку особистості, а також відновленню фізичних і психічних сил й 

підготовці до майбутньої професійної діяльності. 

У дозвіллі природно реалізуються інтереси і потреби дітей, особистісні і 

соціальні амплуа, розвивається активність, творча ініціатива, здійснюється 

пошук нових ціннісних орієнтирів шляхом вільного вибору видів діяльності. 

При цьому доцільно розрізняти такі види дозвілля: відпочинок, творчість, 

розваги, самоосвіта, свята. 

Отже, у дисертації розуміємо категорію «дозвілля» як історичне та 

соціально-культурне явище, яке ґрунтується на задоволенні дозвіллєвих потреб 

дітей у відповідній діяльності, що здійснюється у вільний час у відповідній 

інфраструктурі, до якої входять заклади позашкільної освіти, і характеризується 

специфічними ознаками (свобода вибору дозвіллєвої діяльності, добровільна 

участь, бажання отримати радість та задоволення, самодостатність та 

самоцінність, компенсаційність тощо) дозвілля.  

Важливим є поняття «дозвіллєва діяльність» – вид активності людини, що 

відрізняється від інших видів життєдіяльності тим, що здійснюється відповідно 

до потреб індивіда, з метою отримання задоволення і реалізується на різних 
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взаємопов’язаних та взаємозалежних рівнях: пасивного споживання, 

розважання, пізнання, творчості [41, с. 33; 78, с. 11; 93, с. 112]. 

Дозвіллєву діяльність дослідники О. Биковська, О. Єгорова 

характеризують як сукупність видів діяльності, що їх здійснюють у вільний час 

і реалізовують функцію відновлення фізичних і психічних сил людини; як 

активність заради власного задоволення, розваги, самовдосконалення або 

досягнення інших цілей за власним вибором. У межах свого наукового пошуку, 

ми визначаємо вільний час дитини як важливу частину позанавчального часу, 

що є сферою формування та вияву різних рівнів вільної життєдіяльності, 

безпосередньо направлених на усебічний і гармонійний розвиток особистості, її 

потреб, інтересів, нахилів [100, с. 13]. 

У дослідженні використовується поняття «державне регулювання 

розвитку позашкільної освіти», яке розглядається нами як функція управління 

особливою освітньою системою.  

Дослідниця Р. Науменко узагальнено представляє тлумачення терміну 

«державне регулювання розвитку позашкільної освіти», як одну з функцій 

управління, що виявляється в організуючому та регулюючому впливі держави 

на діяльність мережі позашкільних навчальних закладів з метою її 

упорядкування, збереження та сталого розвитку [202, с. 20].  

Державне регулювання позашкільної освіти розуміємо як діяльність, 

спрямовану на коригування взаємодії елементів системи позашкільної освіти з 

метою досягнення системою такого стану, який забезпечує безперебійну, 

збалансовану роботу усіх її елементів. Тобто, такий вид діяльності держави у 

галузі позашкільної освіти розглядається як регуляційний процес, метою якого 

є досягнення ефективної взаємодії та злагодженості окремих структурних 

частин.  

Побудовані у такий спосіб концептуальні засади нашого дослідження 

сприятимуть, на нашу думку, достовірності аргументації та широкому 

охопленню обраної проблеми.  
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1.2. Історіографія проблеми та джерельна база дослідження 

Історіографія є невід’ємною складовою історико-педагогічних 

досліджень та має важливе значення для планування і координації наукової 

роботи.  

На основі аналізу наукових публікацій історіографічне вивчення дає 

можливості досліднику відстежувати тенденції розвитку історико-

педагогічного процесу, дозволяє встановити справжність, об’єктивність 

відомостей у цій галузі, розширити уявлення про закономірності наукового 

пізнання, систематизувати знання про те, що відбувалося в історико-

культурному процесі [87, с. 67; 126, с. 55].  

Історіографія підвищує якість узагальнення теорії і практики розвитку 

позашкільної освіти, дає науково обґрунтовану відповідь на низку істотних 

запитань: які проблеми знайшли досить повне віддзеркалення в дослідженнях, а 

які вивчені недостатньо або зовсім не піддавалися науковому аналізу [94, с. 97].  

На сьогодні позашкільна освіта є стійкою реальністю повсякденності, яка 

впродовж десятиліть в найрізноманітніших формах, структурах, видах, проявах 

стала об’єктом вивчення науковців. На наш погляд, вивчення теорії і практики 

розвитку позашкільної освіти України у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. 

набуде повноти і довершеності за умов здійснення аналізу історіографії та 

джерельної бази, їх наукового опрацювання, критичного огляду досліджень. 

Тому одним із завдань нашого дослідження, в контексті обґрунтування його 

теоретико-методологічних засад, став, насамперед, історіографічний аналіз та 

аналіз джерельної бази означеної у роботі проблеми.  

У контексті зазначеного постає необхідність періодизації 

історіографічних досліджень з проблеми теорії і практики розвитку 

позашкільної освіти, тобто періодизації досліджуваного явища з точки зору 

історіографії – специфічної форми знання про розвиток того або іншого 

історико-педагогічного процесу, своєрідну його концепцію [94, с. 207; 132, 

с. 76]. 



 60 

В історіографії поділ на періоди та етапи проводиться для того, щоб 

виявити вирішальний напрям розвитку наукової думки на кожному новому 

відрізку «історіографічного часу», виділити нові явища усередині тих 

історіографічних пластів, що діють і приходять їм на зміну. Важливо також 

виявити якісні зрушення, досягнуті в розробці основних концепцій історії, 

розширення проблематики, вдосконалення прийомів дослідження, введення у 

науковий обіг нових джерел та ін. [18, с. 104; 22, с. 34]. 

У результаті аналізу різних підходів до побудови історіографічного 

огляду, в нашому дослідженні обрано як базові два принципи:  

1) хронологічний, що пов’язаний з розвитком позашкільної освіти; 

2) проблемно-тематичний – відповідно до тематики структурних 

підрозділів роботи. 

Аналіз наукової літератури за хронологічним підходом (з другої 

половини ХХ ст. і до наших днів) дав змогу виокремити два етапи у процесі 

накопичення знань про розвиток позашкільної освіти, що зумовлені суспільно-

політичними умовами життя держави і відображають найважливіші педагогічні 

явища, пов’язані з виконанням завдань виховання дітей і підлітків: 1-й етап – 

50-ті – перша половина 80-х рр. ХХ ст. – етап активізації вивчення 

позашкільної освіти; 2-й етап – 90-ті рр. ХХ ст. – до сьогодення – етап 

відновлення вивчення  позашкільної освіти.   

Зупинимось детальніше на кожному з етапів. 

1-й 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 [94, с. 203].  

Початок цього етапу пов’язаний з періодом «відлиги», коли помітно 

змінилися напрями і характер історико-педагогічних досліджень. Проте, як 

стверджує дослідник М. Басов, ідеологізований підхід до аналізу позашкільної 

освіти, принцип партійності історичної науки ставили дослідників у межі 
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класового й партійного підходу до її вивчення [18, с. 111]. Дослідники М. Басов 

[18], Л. Жданова [101], Г. Пустовіт [243] зазначають, що праці цього етапу, у 

своїй більшості, мали характер простого коментування; історичні явища, факти 

в галузі освіти не мали глибокого наукового розкриття.  

Вивчення праць вчених з проблеми розвитку освіти в Україні засвідчило, 

що розкривати її історію на конкретному етапі розвитку країни, можливо тільки 

за умови вивчення історичних фактів, подій на основі історичної правди, 

поваги до свого минулого, адже викривлення та суб’єктивне пояснення будь-

яких його сторінок, замовчування «неприємних» фактів і подій, неминуче веде 

до неповного розуміння нинішнього стану і майбутнього. 

Зрозуміло, що на кожному історичному етапі країни система 

позашкільної освіти в ній різнилася за змістом, шляхами вирішення, методами, 

прийомами, засобами, але окремі положення були ефективними і можуть бути 

враховані в умовах сьогодення.  

Зазначимо, що цінними для нашого дослідження є як комплексні роботи, 

присвячені позашкільній освіті в Україні в цілому, так і праці, у яких 

висвітлено окремі її аспекти зокрема.  

Наукові видання першого етапу, що представляють інтерес в 

історіографічному аспекті дослідження за характером і змістовим наповненням 

поділяємо на такі основні групи: 

1) історичні та історико-педагогічні видання.  

Етап активізації вивчення позашкільної освіти (50-ті – перша половина                        

80-х рр. ХХ ст.) пов’язаний з працями, які розкривають різні сторони історії 

освіти України в контексті соціально-політичного та культурно-освітнього 

розвитку та характеризується друком узагальнюючих праць з історії 

Української СРСР. Фундаментальною роботою є двадцятишеститомне видання 

«Історії міст і сіл Української РСР», до роботи над окремими томами якого 

долучалися не лише науковці, а й педагоги, керівники гуртків позашкільних 

закладів та їх вихованці (1967–1974) [125]. У цьому виданні окремими 

розділами висвітлювалися питання історії освіти крізь різні чинники та аспекти 
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як в цілому в країні, так і на рівні областей України.  

Розвиток культури, науки, освіти розглядався в узагальнюючих працях 

другої половини 70-х рр. ХХ ст., зокрема у «Нарисах історії компартії України» 

та енциклопедії «Історії УРСР» [200]. У цих публікаціях реальний стан справ в 

галузі освіти є дозованим, неповним і носить політичний відтінок – ця 

характерна ознака узагальнюючих праць з історії країни. 

Зазначимо, що до кінця 60-х рр. ХХ ст. було досить мало спеціальних 

педагогічних досліджень розвитку позашкільної освіти в Україні. Їхній брак 

певною мірою компенсують роботи Ш. Ганеліна «Нариси з історії середньої 

школи другої половини ХХ століття» (1953) [69], М. Чехова «Типи шкіл в їх 

історичному розвитку» (1953) [295], Ф. Паначина «Педагогічна освіта» (1956) 

[216],  М. Алпатової «Навчально-виховна робота у радянській школі» (1958) [6], 

М. Гурського «Питання історії школи і педагогіки» (1959) [90], З. Равкіна 

«Советская школа в период 1951–1955 гг.» (1959) [245], Ф. Корольова, 

Т. Корнейчика, З. Равкіна, «Очерки по истории советской школы и педагогики. 

1951–1961» (1961) [156], М. Гриценка «Нариси з історії школи в Українській 

РСР (1917–1965)» (1966) [83] «Народна освіта і педагогічна думка в 

Українській РСР 1917–1967» (відповідальний редактор Л. Бондар) (1967) [199]. 

У цих виданнях висвітлюються особливості розвитку систем народної освіти на 

різних історичних етапах та досвід України у цій галузі. Хоча зауважимо, що у 

зазначених роботах більше уваги зверталось на традиційну ступеневу систему 

освіти. 

Одним із перших аналіз групових та масових форм організації 

позашкільної освіти (гуртків, екскурсій, експедицій) здійснив автор роботи 

«Позакласна краєзнавча робота» О. Ставровський (1952) [264]. Дослідник 

описав організацію позашкільної роботи, значну увагу приділив формам та 

методам краєзнавчої роботи. Автор наголошував, що саме організація гурткової 

роботи сприятиме налагодженню поглибленого та систематичного вивчення 

дітьми історії села, міста та району, залучення їх до дослідження історії рідного 

краю. 
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У ході дослідження опрацьовано наукові розвідки присвячені проблемі 

розвитку дитячих організацій, як елементу позашкільної системи виховання. Це 

публікації Т. Куценко «Некоторые вопросы развития детских организаций 

СССР» (1968) [171], О. Кондратюка «Дитячі комуністичні організації – 

важливий шлях морального виховання учнів (Сторінки з історії Всесоюзної 

піонерської організації ім. В. І. Леніна)» (1971) [149], І. Гордіна «Этапы 

славного пути (Очерк развития детского движения)» (1972) [79], М. Гриценко  

«З історії дитячого комуністичного руху» (1979) [82], «Детское 

демократическое движение» (за редакції В. Лебединського) (1979) [95], 

Д. Гуніна «Республика неугомонных: возникновении детского 

коммунистического движения в нашей стране» (1982) [86], «История 

международного молодёжного и детского движения» (за редакції В. Мошняги, 

Т. Таірова (1983)) [124], В. Захожого «Международное юношеское и детское 

движение» (1983) [116] та ін.          

Для нашого дослідження цінними є публікації присвяченні вивченню 

питання організації дозвілля дітей та підлітків. Ця проблема розглядається в 

фундаментальних наукових дослідженнях Н. Крупченко «Заботиться о 

всестороннем развитии детей» (1959) [169], М. Арнарського «Педагогічні та 

рекреаційні технології в індустрії дозвілля» (1968) [10], В. Кірсанова «До 

визначення предмета рекреації в контексті педагогічних проблем дозвілля» 

(1983) [134] та ін. Дослідники засвідчують, що протягом другої половини                 

ХХ ст. для характеристики проблеми організації дозвілля в позашкільних 

закладах у вітчизняній науці використовувалися терміни «дозвілля», 

«дозвіллєва діяльність (дозвільна)», «позашкільна освіта», «позашкільні 

заклади». Цими поняттями позначалася сукупність форм культурно-освітньої, 

культурно-дозвіллєвої і виховної роботи серед дітей та підлітків.  

Аналіз історико-педагогічної літератури засвідчив, що на  етапі 

активізації вивчення позашкільної освіти (50-ті – перша половина 80-х рр. 

ХХ ст.)  дослідники приділяли увагу вивченню особливостей організації 

діяльності позашкільних закладів.  
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Публікацією цього етапу, що узагальнювала досвід функціонування 

позашкільних закладів України, стала стаття «Позашкільні заклади України за 

30 років» авторів Г. Вдовиченко, Т. Реммера у часописі «Радянська школа» 

(1952) [53]. 

Цінною для вивчення організаційних засад позашкільних закладів в СРСР 

є узагальнююча праця «Вопросы внеклассной и внешкольной работы с детьми» 

(1955) [64]. 

Базові аспекти змістових засад та організації навчально-виховної роботи 

у позашкільних закладах представлені у публікаціях науковців 

О. Ставровського «Внеклассная работа в кружках СРСР» (1954) [263], 

М. Лисенка «Методика використання краєзнавчого матеріалу в гуртковій 

роботі» (1961) [178], Л. Бермана «Юный турист» (1977) [25]. 

До історіографічних праць присвячених вивченню діяльності 

позашкільних закладів відносимо публікацію В. Петренка «Історико-краєзнавча 

позакласна робота в школі «(1962), у якій розглядається гурткова робота, 

проведення масових заходів [223]. 

Серед розглянутих нами публікацій першого етапу виокремлюємо роботу 

А. Баранського «Детские спортивные школы в системе физического воспитания 

молодежи» (1955) [15], який розкрив досвід роботи ДСШ Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік і Польської Народної Республіки, їх організаційну 

структуру. Відзначимо, що дослідник не тільки показав існуючі недоліки, а й 

обґрунтував шляхи та методи їх усунення. Учений наголошував, що створення 

ДСШ відіграло не менш важливу роль і в такому напрямку своєї роботи як 

популяризація серед молоді багатьох видів спорту: веслування, гірськолижний, 

веломотоспорт, теніс та інші, культивування яких у загальноосвітніх школах 

було неможливим.  

Осмислення історико-педагогічного досвіду організації гурткової роботи 

фізичного та художньо-естетичного спрямування у позашкільних закладах 

знаходимо у дослідженні М. Рибникової «Гуртки учнів» (1959) [249]. 
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Загальні питання організації позашкільних закладів музично-естетичного 

спрямування частково розглядали Н. Добровольська «Что нужно знать учителю 

о детском голосе» (1972) [97], Л. Коваль «Музично-естетичне виховання 

підлітків» (1979) [142], Г. Падалка «Учитель, музика, діти» (1982) [214]. 

Вивчення історіографії проблеми дослідження показало, що досвід 

виховної роботи позашкільних закладів висвітлювався у навчальних та 

навчально-методичних посібниках.  

Цінною для нашої дисертації є наукова розвідка вітчизняних вчених 

Б. Кобзаря і Н. Харінко «Проблеми виховання в позашкільних закладах» (1969) 

[140]. У цьому посібнику в історико-педагогічному розвитку висвітлено 

діяльність позашкільних закладів різного типу, правові проблеми їх організації; 

розкрито зміст, форми і методи позашкільного освітнього процесу, 

проаналізовано специфіку проведення різних форм занять. Особлива увага 

приділяється проблемі постановки та вирішення виховних завдань. У 

дослідженні авторами доводиться, що успішність та ефективність позашкільної 

роботи залежить від наступних чинників: кадрове забезпечення; мотивація 

дітей до занять у позашкільних закладах; створення відповідної матеріально-

технічної бази; рівень організації навчально-виховної роботи.  

Вивчаючи створення і розвиток позашкільних закладів в Українській 

РСР, автори висвітлювали здебільшого роль партійних органів у становленні і 

розвитку позашкільної роботи з дітьми та приходять до висновку, що 

позашкільна робота укорінилася у педагогічній практиці як невід’ємна частина 

всієї системи комуністичного виховання підростаючих поколінь Водночас 

дослідники рекомендували розвивати зміст і форми діяльності, які б 

спрямовувались на задоволення різноманітних інтересів дітей, розвиток їхніх 

здібностей і нахилів, вироблення високих моральних якостей, працелюбства, 

колективізму, допитливості, організованості, дисциплінованості, ініціативності 

та самодіяльності. 

У посібнику для працівників позашкільних закладів, виданому за 

редакцією Л. Балясної «Внешкольные учреждения: пособие для работников 
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внешкольных учреждений» (1978)  [13], подано типи гуртків, які діяли у                    

50–70-х рр. ХХ ст. та були найбільш розповсюдженими в позашкільних 

закладах і загальноосвітніх школах. Аналіз змісту посібника дозволяє зробити 

висновок про помітну спробу науковців та педагогів-практиків визначити в 

історико-педагогічній ретроспективі основні групи гуртків, викласти вимоги до 

масової роботи з дітьми та підлітками, методики проведення занять. 

У посібнику для вчителів О. Захлібного, І. Звєрєва, І. Суравегіної «Охрана 

природы в нешкольном образовании: Пособие для учителя» (1980) [115], 

частково звертається увага на вивчення розвитку позашкільних закладів 

екологічного напрямку; обґрунтовуються умови формування екологічних знань 

у позашкільній роботі. Автори зазначають, що зв'язок позашкільної роботи з 

заняттями загальноосвітніх шкіл полягає в об'єднанні зусиль спрямованих на 

формування ціннісних орієнтацій учнів, розвитку морально-естетичних 

почуттів школярів, залученню їх до досвіду прийняття рішень в галузі 

природокористування. Частково автори звертають увагу на розвиток 

природоохоронного руху в позашкільних закладах.  

Вагомим свідченням розвитку вивчення позашкільної освіти на цьому 

етапі є поява монографічних праць істориків педагогіки І. Гордіна «Проблемы 

истории внешкольного воспитания в советской педагогической литературе. 

Историографические очерки» (1972) [78], М. Басова «Источники изучения 

истории детских организаций, их методологическое и теоретическое значение» 

(1973) [17] та ін.  

Таким чином, історія розвитку позашкільної освіти України знайшла 

часткове відображення у працях, присвячених історії освіти України в цілому 

та дитячим та молодіжним організаціям, розвитку дитячого руху, дозвіллю 

дітей та підлітків зокрема. Видавалися й публікації присвячені вивченню 

загальних питань діяльності позашкільних закладів різного типу.  

2) матеріали конференцій, які займають не останнє місце в 

історіографічному аналізі досліджуваної проблеми. Як правило, авторами 

публікацій були спеціалісти, які працювали у галузі позашкільної освіти, що 
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надавало цим матеріалам особливої теоретичної та практичної значущості й 

цінності. До публікацій тез конференцій долучалася й науково-педагогічна 

спільнота. 

Важливими для осмислення проблеми теорії і практики розвитку 

позашкільної освіти стали матеріали конференцій: «Роль детских организаций в 

коммунистическом воспитании подрастающего поколения: сборник докладов, 

прочитанных на Республиканской научно-практической конференции, 

посвящённой 40-летию пионерской организации» (Москва, 1962) [252], 

«Содержание, формы и методы внешкольной работы. Тезисы докладов на 

Всероссийские Педагогические чтения, посвящённые 50-летию Всесоюзной 

пионерской организации имени В. И. Ленина» (Москва, 1973) [261], 

«Теоретические проблемы методики воспитательной деятельности пионерской 

организации» (Москва, 1980) [280], «Позашкільна освіта: історичні поступи та 

здобутки. Матеріали Всеукраїнської педагогічної конференції» (Київ,1985) 

[230]. 

Прочитання, аналіз матеріалів науково-практичних конференцій 

присвячених позашкільній освіті дав змогу констатувати, що науковці  

обґрунтували подальші шляхи розвитку цієї науково-педагогічної проблеми в 

контексті історичної ретроспективи.  

3) загальні педагогічні праці (в яких частково відображено проблему 

розвитку позашкільної освіти). Зокрема у праці А. Новикової «Теория 

физического воспитания» (1959) [206], зауважується, що фізичне виховання в 

дитячих позашкільних закладах спрямоване на сприяння розв’язання завдань 

всебічного фізичного розвитку і виховання учнів у загальноосвітній школі. На 

думку вченої, позашкільна робота, спрямована на фізичне виховання дітей та 

молоді здійснюється як в дитячих позашкільних закладах загального типу 

(будинки піонерів, дитячі містечка і будинки відпочинку, парки культури, 

міські сквери і бульвари, дитячі майданчики тощо), так і в спеціалізованих 

(ДСШ, стадіони, лижні бази, екскурсійно-туристичні станції, туристичні та 

спортивні дитячі табори тощо).  
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Проблема навчання і тренування юних спортсменів – учнів спортивних 

шкіл висвітлювалася в підручниках та навчальних посібниках вчених-практиків 

А. Брикіна «Гімнастика» (1955) [44], К. Градополова «Бокс» (1956) [80]. 

Для нашого дослідження цінною є робота В. Бединського «Структура 

управління підготовкою спортивного резерву в дитячо-юнацьких спортивних 

школах» (1985) [19], у якій приділяється увага вивченню розвитку нормативно-

правового забезпечення підготовки спортивного резерву в дитячих спортивних 

закладах. 

В історіографії досліджуваної проблеми значне місце займають наукові 

дослідження вчених, які частково присвятили свої праці пропаганді та 

здійсненню здоров’язберігаючої діяльності в позашкільній освіті: С. Совєтов, 

К. Бєляєв «Про здоров’я школяра» (1953) [260], М. Антропова «Организация 

режима дня» (1957) [9], С. Громбах «Режим дня школьника» (1965) [85], 

В. Кардашенко «Здоровье школьника» (1966) [130] та ін. 

Частково зверталася увага на розвиток позакласної та позашкільної 

роботи з охорони природи у дослідженні І. Матрусова «Охрана природы» 

(1976) [191], з естетичного напряму у публікації А. Рудої «Воспитание чувств 

детей и подростков» (1978) [254]. 

4) дисертаційні дослідження. Для здійснення історіографічного аналізу 

досліджуваної проблеми цінними є дисертації, захищені у 60–80-х рр. ХХ ст., у 

яких представлений аналіз системи позашкільної освіти та її розвитку, різних 

аспектів організації пошуково-дослідницької, виховної роботи у позашкільних 

закладах.  

Так змістові засади розвитку краєзнавчої роботи у позашкільних закладах 

УРСР фрагментарно представлені в дисертаційних дослідженнях                     

О. Гречихіної «Содержание и методика проведения производственно-

исторических экскурсий с учащимися старших классов средней школы» (1965) 

[81], П. Бурдейного «Формирование нравственных отношений 

старшокласников в процесе краеведческой деятельности» (1969) [48].  
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Проблема морального виховання підлітків у процесі розвитку 

позашкільної туристсько-краєзнавчої роботи розглянута у дисертації 

І. Пірогоди «Внешкольная туристско-краеведческая работа как фактор 

нравственного воспитания подростков» (1971) [226].  

Виховна робота в позашкільних закладах України (з 1917 по 1967 рр.), їх 

становлення і розвиток за 50 років, принципи інструктивно-методичної 

діяльності аналізуються дослідником Н. Харінко у дисертації «Педагогические 

проблемы воспитательной работы в условиях внешкольных учреждениях (на 

опыте УССР)» (1973) [287].  

У роботі О. Остапець-Свєшнікової «Туристская деятельность как 

средство преодоления педагогической запущенности подростков» (1974) [210], 

розкрито питання використання екскурсійного компоненту у позашкільних 

закладах СРСР. 

Розвитку радянської системи позашкільної роботи з дітьми в контексті 

соціально-економічних та політичних умов розвитку країни присвячено 

дослідження Є. Глух «Развитие системы внешкольной работы с детьми (1945–

1973 гг.)»  (1975) [72]. 

Зазначимо, що у 70-х рр. ХХ ст. у вітчизняному науковому доробку 

з’являються докторські дисертації: Б. Ширвіндт «Педагогические проблемы 

деятельности внешкольных организаций» (1974) [301], В. Лебединський 

«Теоретические основы совершенствования воспитательной деятельности  

внешкольных организаций» (1975) [172], К. Радіна «Воспитание чувств детей и 

подростков в деятельности внешкольных организаций» (1975) [246] та ін.  

Друга половина 80-х рр. ХХ ст. супроводжувалася соціальними 

перетвореннями, що спричинили зміни в науковій сфері: розпалися наукові 

школи, науково-дослідні установи, відбулася переорієнтація кафедр  багатьох 

педагогічних університетів, що займалися проблемами позашкільної освіти 

тощо. 

Таким чином, історія позашкільної освіти України в 1950-х – першій 

половині 80-х рр. ХХ ст. знайшла відображення як у загальних працях, 
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присвячених історії України в цілому, дитячим та молодіжним організаціям, так 

і в спеціальних колективних дослідженнях, монографіях, статтях. Усі публікації 

мали чітку ідеологічну орієнтацію у відповідності з партійними директивами. 

2-й 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 у галузі науки і 

мистецтва плюралізму ідей і теорій. Почала набувати виразності нова, сучасна 

концепція позашкільної освіти.  

Здобуття Україною незалежності, усунення партійного монополізму на 

наукові дослідження, дотримання плюралізму думок відкрили шлях до 

глибокого і всебічного вивчення історії українського суспільства, історії освіти, 

місця і ролі  різних соціальних інститутів. 

На другому етапі вивчення проблеми серед основних аспектів 

позашкільної освіти, що одержали наукове осмислення у монографіях; 

узагальнюючих працях; навчальних посібниках; статтях та матеріалах 

конференцій; дисертаційних роботах виокремлювались: процес розвитку 

особистості у дитячих організаціях; організація дозвілля дітей та підлітків; 

розвиток діяльності закладів позашкільної освіти; організація позашкільної 

освіти та формування у дітей досвіду соціальної взаємодії. 

1). Історія розвитку позашкільної освіти частково висвітлена у працях 

присвячених вивченню процесу розвитку особистості у дитячих організаціях, 

як її елементу. Серед них виокремлюємо публікації: І. Цвєткової 

«М. В. Крупенина – учёный, педагог, гражданин» (1993) [289], Р. Литвака 

«Социализация личности ребёнка в деятельности детских общественных 

объединений» (2000) [180], Л. Алієвої «Детское движение – субъект 

воспитания» (2002) [5], А. Кирпичника «Кому и зачем нужно детское 

движение?» (2002) [133], М. Богуславського «Историко-генетические 

конструкты» (2004) [37].  

З’являються ряд досліджень, присвячених різним аспектам діяльності 

дитячих об’єднань в Україні та зарубіжних країнах: Є. Анохін «Психолого-
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педагогические особенности деятельности детских разновозрастных 

объединений» (1998) [8],  Ю. Жданович «Особливості самовиховання дітей у 

Пласті» (2001) [102], Т. Алексєєнко «Виховання особистості у Пласті»                  

(2005) [4], Л. Гордієнко «Соціалізація молоді Великої Британії у діяльності 

молодіжних організацій» (2005) [77], Р. Охрімчук «Життєвий простір дитячих 

об’єднань України» (2003) [213], Ю. Поліщук Соціально-педагогічна діяльність 

сучасних громадських молодіжних об’єднань в Україні (2005) [234], «Дитяче 

об’єднання: формування ціннісних ставлень особистості» (за ред. А. Зайченко, 

О. Кравченко, 2019) [96] та ін.                 

У контексті нашого дослідження заслуговують на увагу вітчизняні  

навчальні й навчально-методичні видання, а саме: Г. Троцко «Українські дитячі 

та молодіжні громадські організації» (1999) [282], Л. Мазуренко «Дитячі 

громадські організації» (2004) [185], «Позашкільна освіта в Україні» (укл. 

О. Биковська, С. Бут, О. Дмитренко (2006) [232], Т. Сущенко «Позашкільна 

педагогіка: теорія, історія, практика» (2011) [278], «Дитяче об’єднання: 

формування ціннісних ставлень особистості» (авторський колектив 

А. Зайченко, О. Кравченко, 2019) [96]. 

2). На другому етапі вивчення досліджуваної проблеми питання 

духовного потенціалу особистості, його формування у процесі раціонально 

організованого дозвілля стало дедалі більше привертати увагу дослідників. 

Вивченню цієї проблеми присвятили свої роботи науковці К. Чорна «Основні 

пріоритети у вихованні національної самосвідомості і громадянської культури 

старшокласників» (1994) [296], А. Цьось «Українські народні ігри та забави» 

(1994) [292], А. Воловик «Педагогіка дозвілля» (1999) [63], В. Кірсанов 

«Психолого-педагогічна діагностика» (2002) [134] та ін. На їхню думку, 

дозвілля є частиною позашкільної освіти, фактором становлення й розвитку 

особистості, засвоєння нею культурних і духовних цінностей, формування 

моральних якостей тощо. 

Для розкриття стану наукової розробки проблеми теорії і практики 

розвитку позашкільної освіти України у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. 
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важливими є основні положення щодо культури дозвілля у суспільстві ризику, 

що розглядаються у монографії О. Бойко «Культура дозвілля у суспільстві 

ризику» (2011)  [40]. 

Вивченню різних аспектів організації дитячого дозвілля присвячені 

наукові статті у періодичних виданнях. Так у статті А. Денисенко «Становлення 

ідеї організації дозвілля у світовій і вітчизняній педагогічній думці» (2013) [93], 

в історико-педагогічній ретроспективі репрезентована проблема організації 

дозвілля у світовій і вітчизняній педагогічній думці. Заслуговує на увагу 

публікація І. Петрової «Дозвілля у працях вітчизняних педагогів» (2014) [224], 

яка у історико-культурному контексті розглядає вітчизняні публікації з метою 

характеристики сутності та значення дозвілля для духовного розвитку 

особистості. 

3). Досить перспективним напрямом наукового пошуку стало посилення 

уваги дослідників до проблеми розвитку діяльності закладів позашкільної 

освіти, їх значення у розвитку пізнавальних інтересів і творчої активності 

підлітків. Вивчення історії розвитку закладів позашкільної освіти дозволило 

дослідникам охарактеризувати досвід і узагальнити його для визначення 

основних напрямів як власної діяльності, так і взаємодії закладів позашкільної 

освіти зі школами. 

Цій проблемі присвячені статті В. Береки «Особливості розвитку 

позашкільних закладів України в 60-х – на початку 70-х років» (1998) [23], 

Г. Пустовіта «Деякі аспекти громадянського виховання особистості у 

позашкільних закладах» (2003) [242], О. Литовченко «Виховний потенціал 

позашкільних навчальних закладів» (2010) [181], В. Клімчук «Стан розробки 

проблеми соціального виховання дітей у закладах позашкільної освіти в 

Україні у 20–50-ті рр. ХХ ст.» (2017) [136].  

Ґенеза становлення і розвитку позашкільних закладів спортивного 

профілю у ХХ ст. в Україні розкрита у статті Г. Німич «До проблеми про 

діяльність позашкільних навчальних закладів в Україні на початку 50-х рр.  

ХХ ст.» (2014) [205]; розвиток позашкільних закладів еколого-натуралістичного 
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профілю – у публікаціях О. Плахотнік «Екологічне виховання учнів» (1996) 

[227], В. Вербицького «Розвиток позашкільних закладів еколого-

натуралістичного спрямування» (2007) [57]. 

Регіональні особливості розвитку позашкільних закладів туристсько-

краєзнавчого напряму у другій половині ХХ ст. розглянуто у статті 

І. Пархоменко «Розвиток закладів позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого 

напряму Сумської області (50–80-ті рр. ХХ ст.)» (2018) [217]. 

У руслі теми нашого дослідження вивчалися праці, що відображають 

окремі аспекти навчально-виховної діяльності позашкільних закладів, зокрема, 

їхню роль в соціальній адаптації підлітків вивчала О. Литовченко у публікації 

«Соціальна адаптація підлітків у позашкільних навчальних закладах» (2007) 

[182]; організаційно-методичні засади діяльності  позашкільного навчального 

закладу – В. Кириченко у науковій праці «Планування роботи позашкільного 

навчального закладу» (2011) [132].  

Дослідження проблем шкільного виховання дозволили систематизувати 

науково обґрунтовані знання з історії становлення і розвитку позашкільних 

закладів в СРСР та в Україні. Це зокрема роботи Л. Березівської 

«Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у 

ХХ столітті» (2009) [21], Л. Жданової «Розвиток піонерьких таборів в СРСР 

(1945–1975 рр.)» (2009) [101]. 

4). Заслуговують на увагу наукові дослідження та розвідки сучасних 

учених, які розглядають організацію позашкільної освіти у контексті інших 

проблем історико-педагогічної науки, серед яких: Н. Побірченко «Педагогічна і 

просвітницька діяльність українських Громад у контексті суспільного руху 

Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)» (2001) 

[228], О. Адаменко «Аксиологический контекст развития педагогической науки 

в Украине» (2003) [1], «Часопис «Просвещение Донбасса» як дзеркало проблем 

освіти 20-х років ХХ століття» (2012) [3], «Методологічні засади дослідження 

історії розвитку педагогічної науки» (2013) [2], Л. Ваховський «Методологія 

дослідження історико-педагогічного процесу: постановка проблеми» (2005) 
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[49], Т. Янченко «Проблеми соціально-педагогічної підтримки дітей, які 

потребували захисту в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» (2006) 

[303], О. Сухомлинська «Проблеми розвитку особистості в історичному 

контексті психології та педагогіки» (2012) [273] та ін. 

Другий етап історіографії представлений монографіями, що частково 

розкривають розвиток позашкільної освіти в Україні. Заслуговує на увагу 

монографічне дослідження В. Бугрія «Шкільне краєзнавство в Україні (друга 

половина ХХ – початок ХХІ ст.)» (2011) [46], здійснене на основі архівних 

матеріалів, у якому автором відображено процес становлення та розвитку 

освітянського краєзнавства в Україні на прикладі досвіду роботи позашкільних 

закладів. 

У колективній монографії В. Вербицького, О. Литовченко, Л. Ковбасенко 

«Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу» 

(2012) [60], розглядаються основні аспекти розвитку позашкільної освіти в 

Україні, приділяється увага практичним та теоретичним основам виховання 

дітей та молоді у позашкільних закладах. 

Дослідження теорії та практики позашкільної освіти в міжнародному 

контексті, науково-методологічне обґрунтування позашкільної освіти наведено 

в монографії О. Єгорової та О. Биковської «Позашкільна освіта: міжнародний 

досвід і кращі практики громадянського виховання дітей і молоді» (2017) [100]. 

Вивченню розвитку позашкільної освіти України в першій половині 

ХХ ст. присвячені статті: Л. Ковбасенко «Визначні сторінки історії 

позашкільної освіти» (2009) [144], Н. Коляди «Позашкільна піонерська робота 

як важлива соціально-педагогічна засада розвитку дитячого руху (перша 

половина 30-х років ХХ ст.)» (2012) [145], Є. Краснякова «Державна політика в 

сфері позашкільної освіти на початку ХХ ст.» (2014) [164]. 

Особливості організації та перспективи розвитку позашкільної освіти 

розкрито в статтях Г. Пустовіта «Концептуальні засади модернізації змісту 

сучасної позашкільної освіти і виховання учнів» (2010) [243], Л. Яременко 

«Особливості функціонування та перспективи розвитку позашкільної освіти в 
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сучасному суспільстві» (2015) [304], В. Могілевської «Розвиток позашкільної 

освіти: інноваційні підходи до управління галуззю на регіональному рівні» 

(2016) [197]. 

Широкий спектр проблем розвитку позашкільної освіти в історичній 

ретроспективі та за сучасних умов піднімаються на сторінках спеціалізованих 

видань, наприклад у науково-методичному журналі «Позашкільна освіта», 

призначеного для працівників закладів позашкільної освіти різних профілів. 

Проводяться міжнародні, всеукраїнські науково-методичні конференції і 

семінари з питань розвитку позашкільної освіти в Україні та  

за кордоном [119; 120; 229; 279].  За їх результатами видаються матеріали та 

збірники, у яких висвітлювалися теоретико-методологічні проблеми, 

особливості організаційних та змістових основ закладів позашкільної освіти. 

Матеріали цих видань засвідчують зростання ролі закладів позашкільної освіти 

як складової державної системи освіти, відображають вагоме місце в структурі 

позашкільної освіти, презентують вітчизняний і зарубіжний досвід, інноваційні 

педагогічні технології з її розвитку тощо. 

Різні аспекти розвитку позашкільної освіти в Україні розглянуто в  

дисертаційних дослідженнях. Зазначимо, що значна кількість наукових 

досліджень присвячена розвитку позашкільної освіти у період з 1917 по                       

1941 рр. – це, зокрема, дисертації С. Букрєєвої «Становление и развитие 

системы внешкольного воситания детй в Украинской ССР (1917–1941 гг.)» 

(1991) [47], А. Шепилової «Внешкольная воспитательная работа с детьми в 

РСФСР (1917–1941 рр.)» (1991) [302], Н. Останіної «Проблеми організації 

клубної роботи з учнівською молоддю в педагогічній теорії й практиці України 

(1917–1931 рр.)» (2004) [209]. 

Процес формування мережі позашкільних закладів в Україні у контексті 

історичних та освітніх реформ даного періоду досліджено Т. Цвіровою у 

дисертації «Розвиток позашкільних закладів різних типів в Україні (1920– 

1941 рр.)» (2004) [290]. Дослідниця приходить до висновку, що в державі була 

створена система позашкільного виховання, яка не мала собі рівних, а 
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діяльність позашкільних навчальних закладів стала невід’ємною частиною 

загальної справи виховання радянської людини  

Історико-педагогічний аналіз соціально-педагогічних основ розвитку 

позашкільної освіти в Україні розглянуто в дисертації В. Береки «Соціально-

педагогічні основи розвитку позашкільної освіти в Україні (1967–1991 рр.)» 

(2001) [24]. Автором проаналізовано теоретико-методологічні засади та 

категорійно-понятійний апарат проблеми дослідження, систематизовано знання 

про розвиток позашкільної освіти у другій половині ХХ ст. Дослідник 

справедливо вказував на те, що позашкільні заклади були інструктивно-

методичними центрами освітньо-виховної роботи з учнями в позаурочний час 

та експериментальною базою передового педагогічного досвіду, 

координаторами цієї роботи, які допомагали школі в організації вільного часу 

учнів. 

Для розуміння історичних передумов відновлення і розгортання 

туристсько-краєзнавчої діяльності в позашкільних закладах цінними є 

дисертації М. Соловей «Краєзнавчо-пошукова робота учнів у загальноосвітніх 

школах України (1950–2000 рр.)» (2000) [262], В. Бугрій «Становлення та 

розвиток системи краєзнавчої роботи в школах Північно-Східної України  

(20–30-ті рр. ХХ ст.)» (2006) [45].  

Цінним для з’ясування передумов розвитку позашкільної освіти у 

визначених у роботі хронологічних межах є дослідження І. Левандовської 

«Підготовка молоді до самостійного трудового життя у діяльності молодіжних 

об`єднань на західноукраїнських землях (20–30-ті рр. ХХ ст.)» (2008) [173], у 

якому автором виявлено, що на західноукраїнських землях діяли численні 

молодіжні об’єднання, товариства, гуртки, різні за спрямуванням діяльності, 

чисельністю членів, популярністю серед населення й впливом на молодих 

людей. 

Особливий пласт наукових робіт складають ті, що присвячені історико-

педагогічному дослідженню проблем організації дозвілля дітей в Україні, що 

безпосередньо охоплюють різні етапи досліджуваного нами періоду.   
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Важливими, в контексті нашого наукового пошуку є дисертаційні 

дослідження І. Гутник «Педагогічні засади організації дозвілля підлітків 

засобами української народної педагогіки» (2006) [91], О. Ісайкіної «Побут і 

дозвілля міського населення України в повоєнний період (1945–1955 рр.)» 

(2006) [123], О. Мкртічян «Організація соціально-педагогічної діяльності в 

позашкільних закладах України (20–80 рр. ХХ ст.)» (2007) [196].                

У дисертації В. Балахтар «Педагогічні засади організації дозвілля дітей та 

підлітків у системі позашкільної освіти в Україні (1960–1991 рр.)» (2010),  

розкрито особливості організації дозвілля дітей та підлітків у системі 

позашкільної освіти в Україні пізнішого періоду (1960–1991 рр.) [12].  

Дослідниця Т. Корнієнко у науковій роботі «Організація дозвілля 

школярів у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХІХ – початок  

XX століття)» (2011) [155], визначає організацію дозвілля дітей як планомірну 

діяльність вихователів (педагогів, батьків), освітніх і соціокультурних 

інститутів (шкіл, позашкільних закладів, гуртків, клубів, театрів, кінотеатрів, 

дитячих оздоровчих таборів тощо), органів управління освітою, яка передбачає 

керівництво, планування та забезпечення (змістове, методичне, інформаційне, 

кадрове, матеріальне) дозвілля учнів з метою гармонійного розвитку, зміцнення 

фізичного й духовного здоров’я, самовдосконалення учнів, створення умов для 

їх активного відпочинку  

Цінними для нашого дослідження є докторські дисертації. Зокрема вчена 

Т. Сущенко у дисертації «Педагогічний процес у позашкільних закладах» 

(1993) [276] доводить, що позашкільні заклади, використовуючи клубні форми 

роботи, сприяють розвитку пізнавальних інтересів учнівської молоді, 

формуванню позитивного ставлення до власного життя й реалізації себе як 

особистості, здатності до безперервного духовно-творчого самовдосконалення. 

Теоретичні засади організації та функціонування сучасних закладів 

позашкільної освіти ґрунтовно розкрито в роботі О. Биковської «Теоретико-

методологічні основи позашкільної освіти в Україні» (2008) [32]. 

Н. Максимовська у дослідженні «Теоретичні і методичні засади соціально-
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педагогічної діяльності зі студентською молоддю у сфері дозвілля» (2015) 

[189], розглядає теоретичні і методичні засади соціально-педагогічної 

діяльності зі студентською молоддю у сфері дозвілля. Вчені також побіжно 

торкаються основних принципів позашкільного виховання у ХХ ст., які у 

подальшому стали фундаментом та першоосновами сучасної позашкільної 

освіти: масовість та загальнодоступність занять на основі добровільного 

об’єднання дітей за інтересами; розвиток їх ініціативи і самодіяльності; 

громадянсько-корисна направленість діяльності творчих об’єднань; 

різноманітність форм позашкільної освіти; врахування вікових та 

індивідуальних особливостей дітей та молоді. 

Цінними для нашого наукового пошуку також є докторські дисертації 

В. Вербицького «Розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти в 

Україні (1925–2000 рр.)» (2004) [58], у якій автор визначив етапи розвитку 

еколого-натуралістичної освіти в Україні, розкрив зміст, напрями та форми 

позашкільної еколого-натуралістичної освіти на різних етапах її розвитку; 

Р. Науменко «Державне регулювання розвитку позашкільної освіти в Україні» 

(2013) [202], у якій вчена звертає увагу на суспільно-історичні передумови 

становлення й розвитку позашкільної освіти. 

Підсумовуючи історіографічний огляд публікацій з проблеми розвитку 

позашкільної освіти в Україні у досліджуваний період, зазначимо, що, по-

перше, в радянській історіографії досліджувана проблема знайшла доволі 

суперечливе відображення. З одного боку, автори 1950–1980-х рр. виявили 

ідеологічну ангажованість, розглядаючи позашкільну освіту як один із 

інструментів реалізації компартійної ідеологічної доктрини; її результативність 

оцінювалася за кількісними показниками, зафіксованих статистикою 

навчально-виховних структур та їхніх членів, що за умов тотального 

формалізму і приписок не завжди відображало реальний стан справ. З іншого 

боку, доробок радянських науковців не втратив науково-пізнавального, 

практичного, дидактичного значення, він має інформаційну цінність для 

з’ясування розвитку позашкільної освіти, її змісту, форм та методів.  
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По-друге, сучасна українська історіографія, змінивши радянську 

соціально-класову, компартійну парадигму оцінки освітніх процесів і явищ, 

стала визначати характер і здобутки розвитку позашкільної освіти з 

україноценристських позицій, розглядаючи її як ефективний засіб і механізм 

різнобічного виховання учнівської молоді. На початку ХХІ ст. активізувалося 

вивчення різних аспектів позашкільної освіти. Однак, незважаючи на їх значну 

кількість, переважна більшість досліджень мали суто історичне спрямування, 

інші ж – опосередковано стосуються досліджуваної теми та мають 

фрагментарний характер. Спеціальних історико-педагогічних праць, 

присвячених вивченню теорії і практики розвитку позашкільної освіти в 

Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) поки що не створено. 

Історіографія перебуває в тісному взаємозв’язку з джерелознавством – 

спеціальною галуззю історичного знання, наукою про історичні джерела, 

теорію і практику їх використання в дослідженнях, провідною категорією якого 

є поняття «джерела» (історичні, історико-педагогічні тощо). Тому одним із 

важливих етапів у структурі історико-педагогічного дослідження є формування 

його джерельної бази. Причому для вирішення поставлених завдань дослідник 

має використовувати як уже відомі, так і нові джерела.     

Об'єктивна реконструкція теорії і практики розвитку позашкільної освіти  

у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. можлива лише на підставі 

опрацювання документальної бази, архівних матеріалів, аналізу періодичних 

видань. Дати адекватну оцінку подіям, фактам, явищам, що висвітлюють 

процес розвитку позашкільної освіти, можна лише через повне та багатогранне 

вивчення предмету дослідження, використовуючи не лише джерела щодо теми, 

але й ті, що відображають окремі її аспекти. 

Основу джерельної бази дослідження складають письмові джерела за 

такими групами: нормативно-правові документи вищих органів влади і 

управління; документи Міністерства освіти і науки України; документи 

партійних, молодіжних і дитячих організацій; статистичні джерела; матеріали 

періодичної преси; Інтернет-матеріали (сайти позашкільних установ).  
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Зупинимось на їх характеристиці. 

1) нормативно-правові документи вищих органів влади і управління. У 

роботі використані опубліковані законодавчі і нормативні акти: Збірник 

документів органів влади (1950–1960), Декларація про державний суверенітет 

України (липень, 1990), Акт проголошення незалежності України (серпень, 

1991), Конституція України (червень, 1996).  

2) документи Міністерства освіти і науки України, що визначали зміст, 

характер освітньо-педагогічного процесу в Україні в другій половині ХХ – 

початку ХХІ ст. Визначальними документами, на які ми спиралися у ході 

наукового пошуку є Постанова Ради Міністрів СРСР «Про впорядкування 

мережі, введення типових штатів і встановлення посадових окладів 

працівникам позашкільних закладів» (1952) [236]; Закони: «Об укреплении 

связи школи с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 

образования в стране (1958) [106], «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про 

дальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР» (1959) [107], 

«Про дальший розвиток ініціативи і самодіяльності у Всесоюзній піонерській 

організації імені В. І. Леніна» (1960) [240], «Про освіту» (1991) [111], «Про 

освіту» (1996) [111], «Про освіту» (2017) [112], «Про позашкільну освіту» 

(2000) [113]. 

Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України: «Про 

затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення 

про позашкільний заклад» (2001) [238], «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) [221], «Про затвердження 

Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002–2008 роки» 

(2002) [239], «Про вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей 

та молоді в позашкільних навчальних закладах» (2003) [237], «Про схвалення 

Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період 

до 2014 року» (2009) [241]. Ці документи насичені інформаційно, тобто 
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становлять ґрунтовну базу емпіричного матеріалу для аналізу й відтворення 

складних та суперечних процесів у розвитку позашкільної освіти та дозволили 

відтворити загальну панораму розвитку закладів позашкільної освіти. 

3) Документи партійних, молодіжних і дитячих організацій. Для 

вивчення історії розвитку позашкільної освіти цінними для нашого 

дослідження є спеціальні видання документів присвячені дитячому руху, серед 

яких: збірки документів комсомолу про дитячий рух «Директивы и документы 

по вопросам пионерского движения» [95; 331], ювілейні законодавчі збірки, 

систематизовані збірки документів і матеріалів, що стосувалися діяльності 

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 з питань дитячого 

руху («Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина. Документы и 

материалы. 1920–1974 гг.») [94; 117; 328; 331] тощо.  

Аналіз означених вище документів піонерської організації, комуністичної 

партії, комсомолу становлять безумовний інтерес для дослідників історії 

позашкільної освіти. Проте важливо враховувати той факт, що зазначені 

матеріали належать до нормативних документів. Вони підсумовують виконану 

роботу і визначають завдання на наступний період, але не завжди наводять 

інформацію про їх вирішення. Загалом документи партії і комсомолу, 

незважаючи на їх ідеологічний, імперативний і директивний характер, є 

важливим джерелом вивчення історії дитячих організацій, що є елементом 

позашкільної освіти. У цих документах знайшов віддзеркалення колективний 

досвід керівництва дозвіллям дітей, містяться характеристики форм і методів 

роботи дитячих організацій, їх структури. Вивчення і використання означених 

документів дає змогу здійснити всебічний аналіз історії позашкільної освіти. 

Звичайно, ми не можемо відмінити прийняті партійні рішення, але 

зобов’язані їх оцінити об’єктивно, здійснюючи аналітичне і систематичне 

вивчення таких джерел, показати ті факти, які були зумовлені політичним 

життям країни. У сучасних умовах державні та партійні документи науковці 
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мають аналізувати та оцінювати під кутом зору відповідності об’єктивній 

існуючій реальності, з урахуванням часу, мотивів, ситуацій їх прийняття, 

впливу на освітній процес у закладі освіти, на формування особистості молодої 

людини в цілому.  

4) Важливим джерелом дослідження процесу розвитку позашкільної 

освіти є статистичні джерела, що містять зокрема кількісні дані про різні 

гуртки, секції, організації та ін. У цьому аспекті заслуговують на увагу 

матеріали  соціологічних досліджень, зокрема до комсомольських з’їздів 

додавався соціологічний зріз про стан дитячих організацій, гуртків, секцій, 

клубів: «От съезда к съезду» (1978) [339], «Статистика детского движения» 

(1988) [343], видання, що містили статистичні матеріали з історії піонерської 

організації: «40 лет советской пионерии» (1961) [340],  «Этапы славного пути 

(очерк развития системы пионерской работы. Летопись пионерских дел)» 

(1973) [342], «Год за годом… Пионерская летопись 1917–1970» [341]. 

До наукового обігу включені статистичні матеріали про стан 

позашкільної освіти та завдання щодо її подальшого розвитку, звіти про роботу 

окремих позашкільних закладів і управління ними, про кількість дітей і 

педперсоналу в радянський період та період незалежної України [313; 321; 329; 

330; 337; 339]. Статистичні дані радянського періоду, що зустрічаються в 

офіційних звітах, протоколах та планах різного рівня, не завжди відображали 

реальний стан розвитку позашкільної освіти. 

У роботі проаналізовано статистичні дані збірників «Преса                 

Української РСР» (1950–1985) [344], «Народное образование, наука и культура 

в СССР» (1977) [345], «Соціальні індикатори рівня життя населення» (1998) 

[346], «Статистичний щорічник України за 1998 рік» [346], Статистичні дані  

«Позашкільна освіта в 2019 році» [231]. 

Певна інформація узагальнюючого характеру, що міститься у довідниках 

«Україна – 2002: підсумки року» [342] та «Україна у цифрах у 2004 році» [343],  

надала можливість здійснити більш об’єктивну та чітку реконструкцію 

суспільних процесів у досліджуваний період. 
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5) Для вивчення історії позашкільної освіти велике значення мають 

матеріали періодичної преси, які містять значний фактичний матеріал, 

відображають та фіксують найважливіші події.  

На думку дослідників М. Соловей [262], Л. Яременко [304] періодичні 

видання як засіб наукової комунікації є одними з важливих джерел в історико-

педагогічних пошуках. З одного боку, її матеріали є «сховищем» значного 

масиву фактичного матеріалу для вивчення шляхів розв’язання конкретних 

проблем у певний історичний період, а з іншого – є дослідницьким джерелом 

для проведення історико-педагогічних досліджень  

Опрацьовані нами періодичні видання поділено на 3 групи: педагогічні і 

суспільно-політичні журнали; спеціальна дитяча періодика; молодіжна та 

партійна періодика. 

Першу групу джерел склали педагогічні і суспільно-політичні журнали, 

серед яких: «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., що сприяли більш оперативному поширенню наукових досліджень, 

швидшому пошуку потрібної інформації з тієї чи тієї проблеми, пов’язаної з 
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розвитком позашкільної освіти. 

У 1964 р. в Україні започатковано видання міжвідомчих науково-

методичних збірників, засновником-видавцем яких стали Міністерство освіти 

України та НДІП УРСР, які у той час в системі розповсюдження науково-

педагогічних знань посіли значне місце [259, с. 157]. Особливе історичне та 

науково-теоретичне значення, на наш погляд, мав республіканський науково-

методичний збірник «Педагогіка». Він був найбільш впливовим науковим 

педагогічним збірником: за період його існування вийшов 31 випуск.  

У виданні репрезентовано основні напрями розвитку теорії і практики 

педагогічної науки в республіці; розкривалася історія науково-педагогічного 

співтовариства Української РСР, висвітлювалися успіхи і досягнення в галузі 

позашкільної освіти. Змістове розмаїття матеріалів збірника сприяло 

взаємозбагаченню і взаємовикористанню накопичених педагогами-науковцями 

та освітянами-практиками знань та досвіду, генерації нових ідей. Збірник 

виходив один раз на рік; його наклад не змінювався за весь період існування і 

становив одну тисячу примірників. 

Офіційні документи, статті, інформації про позашкільну освіту  

публікувалися в газетах «Радянська освіта» (1960–1965), а в 1999–2014 pр.  

«Урядовий кур'єр», «Освіта України» 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. 

Не менш важливе значення для нашого дослідження становить третя 

група – молодіжна та партійна періодика: журнали «Юные товарищи» (1950–
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1954), «Юношеское движение» (1953–1958), «Київський піонер» (1950–1959), 

«Комсомолець України» (1950–1959), «Вести ЦК ВЛКСМ», «Вести                               

ЦК ВКП(б)». 

6) У роботі використано Інтернет-матеріали (сайти позашкільних 

установ).  

Аналітичний огляд основних груп джерельної бази дослідження історії 

вітчизняної позашкільної освіти свідчить про значну кількість фактів, які й 

були використані в ході нашого дослідження. Незважаючи на директивний і 

часто адміністративно-командний характер історико-педагогічних джерел 

комуністичної партії, комсомолу – вони містять інформацію, фактичний 

матеріал, узагальнення певних етапів розвитку, оцінку та аналіз досягнень і 

недоліків діяльності позашкільних закладів, є основою джерелознавчої бази 

розробки проблеми теорії та практики розвитку позашкільної освіти. 

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, але й ті, що 

відображають окремі її аспекти. 

 

1.3. Історико-педагогічний ґенезис позашкільної освіти  

Необхідність аналізу історико-педагогічного ґенезису позашкільної 

освіти зумовлюється тим, що він дозволяє глибше зрозуміти тенденції і 

закономірності виникнення та розвитку багатьох ідей, явищ і процесів у її сфері 

у другій половині ХХ – початку ХХІ ст., об’єктивно оцінити та 

охарактеризувати їх з погляду сучасності. 

 

1.3.1. Передумови розвитку позашкільної освіти в Україні      

Досліджуючи порушену у дисертації проблему, на нашу думку, слід 

розглянути передумови розвитку позашкільної освіти в Україні, тобто комплекс 

чинників, які обумовлювали її витоки, зміст, тенденції, напрями й особливості 
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розвитку. Це дозволить вийти за межі окресленого історичного часу й 

прослідкувати витоки проблем, які постали перед позашкільною освітою у 

досліджуваний період.  

Характерною особливістю становлення і розвитку позашкільної освіти є 

постійне соціальне замовлення на неї з боку дітей та їхніх батьків, суспільства, 

держави, що обумовлене певними конкретно-історичними умовами 

(соціальними, економічними, політичними).  

Офіційну дату появи позашкільної роботи пов'язують з виникненням у      

1918 р. першого державного позашкільного закладу – станції юних любителів 

природи, перейменованої згодом у Біологічну станцію юних натуралістів. В 

уряді  української держави саме у 1918 р. видатний педагог та громадський діяч                       

С. Русова очолила два відділи – шкільного виховання та позашкільної роботи 

[83]. До 1917 р. простежувалися лише певні елементи цієї роботи. І хоча в 

умовах царського режиму створити чітку національну систему виховання було 

неможливо, зусиллями позаурядових інституцій і насамперед просвітницьких 

товариств вдалося започаткувати певні форми позашкільної освіти, що сприяли 

формуванню національної та громадянської самосвідомості насамперед 

дорослого населення, пізніше – дітей різного віку. Термін «позашкільна освіта» 

в сучасному значенні увійшов у понятійний апарат у кінці ХІХ ст. [38; 47; 64]. 

Водночас, спираючись на позицію Є. Мединського, що «будь-яке знання, 

яке було отримано поза школою, є знанням отриманим шляхом позашкільної 

освіти» [193, с. 88], ми підтримуємо думку багатьох вчених, зокрема 

О. Биковської [31], В. Вербицького [58], Т. Ганіної [70], про глибинні історичні 

корені позашкілля. 

Початком в історії розвитку позашкільної освіти варто визначити 

історичний проміжок до Х ст. Адже, як зазначає Б. Ступарик, розвиток освіти 

українського народу сягає своїм корінням у глибоку давнину [267, с. 56]. Це 

було обумовлено тим, що впродовж багатьох тисячоліть життєдіяльність 

первісних людей була спрямована на забезпечення свого життя важливо 

необхідними речами (їжа, одяг, житло тощо). Тому поставала необхідність 
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передачі дітям знань і вмінь виготовляти та застосовувати найпростіші 

знаряддя праці, побутові речі, освоювати навколишній світ. 

Учені В. Берека [24, с. 96], В. Вербицький [57, с. 38] вказують, що 

протягом цього часу формувалися передумови виникнення освіти, визначався її 

зміст. Так, зокрема хлопчиків навчали мисливству, сільському господарству, 

землеробству, тваринництву, а дівчат – ткацтву, ліпленню, прядінню тощо. З 

раннього дитинства діти залучалися до засвоєння моральних норм, досвіду, 

звичаїв і традицій народу. Отже, тодішня освіта носила соціалізуючий і 

виховний характер, а її зміст полягав у включенні дітей у різні види діяльності. 

Прототипом сучасних позашкільних закладів пізніше були «будинки молоді». 

У них під керівництвом старійшин роду діти готувалися до життя, праці [83, 

с. 23].  

Дають уяву про особливості позашкільної освіти в цей історичний період 

і археологічні розкопки, знахідки предметів матеріальної культури. Знайдені 

поселення трипільських племен вказують, що вони уміли розписувати 

орнаментом посуд, виготовляти музичні інструменти тощо, тобто творчо 

підходити до діяльності [90, с. 45].  

Х–ХV ст. відзначаються появою перших організаційних моделей 

позашкілля. Починаючи з Х ст. у Київській Русі відкриваються навчальні 

заклади різних типів. Поряд зі школами функціонують й інші заклади, що за 

формою були наближені до позашкільних, а позашкільна освіта наших 

пращурів носила той же характер, що і шкільна – надавала необхідні для життя 

і знання і навички. Значна увага позашкільній освіті приділялася в школах 

грамоти. Вони були створені ремісниками («майстрами грамоти»), які 

займалися навчанням дітей з простого народу [90, с. 50; 99, с. 78]. 

Учені В. Вербицький [59, с. 18], Т. Цвірова [290, с. 67] наголошують на 

тому, що першу половину ХI ст. слід виокремити як початок становлення 

вітчизняної позашкільної педагогіки, зокрема натуралістичної. Це обумовлено 

тим, що Київська Русь була однією з найосвіченіших держав світу. Найбільшу 

роль у здійсненні політики у галузі позашкільної освіти відіграли князі 
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Володимир Святославович, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах. Однією з 

перших програмно-методичних настанов вітчизняної педагогіки стало 

«Поучення» (1117) Володимира Мономаха для своїх дітей. У цьому творі 

обґрунтовано значення виховання та освіти, ролі праці та природної культури 

людини.  

Зазначимо, що культура і освіта, зокрема позашкільна, в цей період були 

спрямовані на залучення до навчання широких верств населення. Основний 

зміст позашкільної освіти полягав у передачі практичних знань і вмінь [251; 

261, с. 34].  

З ХІІІ по ХV ст. територія Київської держави зазнала чужоземної 

окупації. Ці соціально-політичні події відобразилися і на позашкільній освіті: 

зникали власні заклади, відкривалися чужоземні школи, насаджуватися чужа 

культура, мова і релігія [267; 268]. Занепадають рідні звичаї, спосіб домашнього 

життя, змінювалася і витіснялася рідна мова. Водночас позитивом того часу 

стало ознайомлення з іншими культурами, розширення знань, що у свою чергу, 

в подальшому розширювало зміст і форми позашкільної освіти.  

Як зазначає науковець Б. Ступарик, головний та єдино рятівний шлях від 

занепаду національної віри й культури українське громадянство вбачало в 

організації національної школи [267, с. 111]. А відтак з ХVI ст. почався новий 

період в історії позашкільної освіти, його початком було Українське 

національне Відродження, пов’язане з виникненням української державності у 

формі козацької республіки. Зміст позашкільної освіти та виховання базувався 

на засадах козацької педагогіки та спрямовувався на національне, духовне 

піднесення [267]. Основна увага щодо виховання, зокрема позашкільного, була 

приділена таким напрямам, як фізичний, військовий, естетичний. Значна увага 

тогочасними педагогами приділялася музично-естетичному напряму 

позашкільної освіти [138, с. 16; 144, с. 3]. М. Ярмаченко прийшов до висновку, 

що серед різних типів запорізьких шкіл виділялися «школи вокальної музики й 

церковного співу» [305, с. 8]. Вони стали прообразом музичних шкіл і шкіл 

естетичного виховання як типів позашкільних навчальних закладів.   
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У XVI–XVII ст. з’являються перші гуртки і курси хатнього господарства 

[69; 305]. Спільна праця дівчат при скубанні пір’я, вишиванні, прядінні, гурти 

підлітків при випасанні свійської худоби і птиці, заготівлі хмизу, глини, спільні 

ігри (ігри, хороводи, забави), виконання певної ролі в народних календарно-

обрядових святах – все це сприяло появі дитячого побратимства та 

посестринства, союзів ровесників, парубочих та дівочих громад. Загадки, 

легенди, казки, перекази, що їх розповідали у гурті один одному, були 

джерелами самоосвіти. В’язання, плетіння, стругання, ліплення, 

конструювання, виготовлення іграшок вимагало творчості, кмітливості, 

формувало навички до виконання певних трудових операцій. Участь дітей 

разом з дорослими у народних дійствах, традиціях, обрядах сприяла засвоєнню 

морально-правових норм. 

Особлива увага позашкільній освіті приділялася в Острозькій академії, 

братських школах, Києво-Могилянській академії. Так, Острозька академія була 

центром діяльності наукового гуртка [89, с. 61]. 

У XVIIІ – першій половині XІХ ст. особливий вплив на розвиток 

позашкільної освіти в Україні мала політична ситуація. Входження України до 

складу Російської держави послабило розвиток національного виховання, але 

надало поштовху загальному розширенню різних форм освіти, становленню її 

певної уніфікованої системи, обумовлюваної потребами царської держави і 

способом життя та господарювання [90, с. 176]. 

У цей час активно відкриваються навчальні заклади, а тому постає 

питання організації позанавчального часу учнів, заповнення їхнього вільного 

часу і розвитку загальної культури різними формами і засобами. Дослідники 

В. Берека [24], І. Гутник [91], І. Левандовська [173] розвиток форм 

позашкільної роботи пов’язують з педагогічною діяльністю Шляхетського 

кадетського корпусу (м. Петербург) та організацією літературного гуртка у  

30-х рр. ХVІІІ ст. 

У кадетських корпусах і військових гімназіях у позаурочний час 

обов’язковими стали: стройове навчання, гімнастика, фехтування, плавання, 



 90 

музика і спів, танці, а в літній час – перебування в таборах [189, с. 59; 195, 

с. 91]. 

Значна увага позашкільній освіті приділялася у ліцеях, де відбувалося 

поєднання навчання і дозвілля в один процес. Однією з форм позашкільної 

освіти дітей заможних верств стає інститут гувернерства [195, с. 92]. 

Поширюються такі форми позашкільної освіти, як гуртки, секції, підготовка і 

проведення свят, позакласне читання, заняття фізкультурою тощо [196, с. 34].  

Протягом ХІХ ст. організація позашкільної освіти стає явищем доволі 

поширеним і відображалася в поняттях «виховні розваги», «допоміжні освітні 

починання» [197, с. 20]. Специфічні методи і форми організації дозвілля дітей в 

гуртках, літніх колоніях, факультативах і т.д. не були достатньою мірою 

диференційовані, вирізненні як поняття.  

Питання організації позашкільної роботи в Україні актуалізувалися у 

XIX ст. у зв’язку з дією двох чинників: по-перше, бурхливим розвитком в 

промисловості, а, разом з цим, індустрії розваг та інфраструктури дозвілля, 

спрямованої безпосередньо на дітей та молодь, по-друге, розгортанням 

діяльності освітніх товариств в Україні, які з 1860-х рр. проводили культурно-

освітню роботу серед населення з ініціативи інтелігенції, що перебувала під 

впливом громадянського руху за народну освіту, який активізувався в Європі в 

другій половині ХІХ ст. і спричинив розвиток нового суспільного й 

педагогічного явища – позашкільної освіти [220].  

Найбільш відомими на території України, що входила до складу 

Російської імперії, були Харківське товариство грамотності (1869), Київське 

товариство грамотності (1882), Київське товариство сприяння початковій освіті 

(1882), Слов’янське товариство в Одесі (1870). У другій половині 1890-х рр. 

виникли Катеринославське товариство поширення народної освіти, Полтавське 

товариство сприяння народній освіті, Київське товариство поширення в народі 

початкової, середньої і вищої освіти; на початку ХХ ст. розпочало діяльність 

Волинське товариство грамотності тощо. Активно діяли на культурно-освітній 
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ниві Товариства «Просвіти», які на початку ХХ ст. почали виникати в 

українських губерніях Російської імперії [220; 228]. 

В українських землях, які перебували у складі Австро-Угорської монархії, 

помітну роль відігравали Галицько-руська матиця (1848) у Львові, «Руська 

бесіда» (1869) в Чернівцях, «Товариство імені М. Крачковського» в Коломиї, 

«Літературне товариство св. Василя Великого» (1865) на Закарпатті тощо [220; 

228]. 

У середині ХІХ ст. зароджуються перші клуби за професійними і 

товариськими ознаками, з’являються видовищно-розважальні форми – кіно, 

вар’єте, в яких молодіжний характер розваг відігравав головну; набули 

широкого розповсюдження публічні лекції, народні читання, працювали 

недільно-вечірні школи, освітні курси тощо [230, с. 5]. 

У другій половині ХІХ ст. значна увага позашкільній роботі приділялася 

громадськістю, меценатами. Зокрема за ініціативою прогресивної педагогічної 

громадськості та за підтримки добродійних комісій при народних будинках, 

меценатів були відкриті перші клуби для дітей. У Харкові в 1895 р. за 

підтримки меценатів було відкрито дитячий парк для гри [232, с. 87].  

З другої половини ХІХ ст. значна увага приділялася позашкільній освіті 

дорослих, зокрема сільського і робітничого населення, що здійснювалася 

окремими особами та громадськими установами в недільних школах, школах, 

організованих земствами, народних бібліотеках і читальнях, товариствах 

грамотності, українських клубах, серед них: «Просвіта»,  «Скала», «Рідна хата» 

тощо [254, с. 45]. Працювали також жіночі, студентські й молодіжні організації 

[251, с. 49].  

Початок  ХХ ст. характеризується бурхливими політичними і 

соціальними змінами, військовими та революційними подіями. Саме вони стали 

каталізатором поступового відокремлення понять дитячої та молодіжної 

політики, культури, дозвілля, апробації позашкільної освіти. Відзначимо, що на 

початку ХХ ст. українські землі входили до складу 9 губерній Російської 

імперії – Волинської, Катеринославської, Київської, Подільської, Таврійської, 
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Харківської, Херсонської, Чернігівської, а також, частково до Бессарабської, 

Воронезької, Курської, Мінської, Холмської губерній та Кубанської області і 

Області Війська Донського [47; с. 40].  

Розвиток демократії, зростання національного руху в країні сприяли 

активізації роботи з дітьми та підлітками, що стало об’єктивною необхідністю 

виховання нової особистості і зумовило розширення мережі позашкільних 

закладів: функціонували недільні школи, різноманітні гуртки й курси, Народні 

будинки, які здійснювали культурно-освітню роботу, організовували лекції, 

вистави, екскурсії, створювали драматичні й хорові колективи, бібліотеки-

читальні тощо. Було створено перші клуби для дітей і підлітків із бідних сімей з 

метою організації їхнього дозвілля, урахування інтересів до театру, музики, 

науки, образотворчого мистецтва тощо [47; 53; 61]. 

Одночасно із клубами і будинками соціального виховання для бідняків, 

ремісників і міщан створювалися будинки для гімназистів, кадетів, учнів 

реальних училищ, дітей і молоді, батьки яких належали до «вищого світу». За 

типом трудової діяльності й ознакою соціального походження було створено 

такі клуби для дівчат, але їх кількість була значно меншою. До початку Першої 

світової війни клуби починають функціонувати в усіх містах, в тому числі і в 

сільській місцевості [62, с. 59]. Значного поширення набули клуби хлопчиків-

прикажчиків, шевців, кравців [63, с. 29]. 

На початку ХХ ст. в Ніжині, Києві, Харкові організовані і перші будинки 

юнацтва, гуртки та клуби агрономічного, сільськогосподарського, біологічного 

й натуралістичного профілів [64, с. 13]. 

Потужного поштовху для розвитку різних форм позашкільної освіти 

надали революційні події 1905–1907 рр. Нові починання у цій сфері на початку 

ХХ ст. пов’язані з іменами В. Вентцеля, А. Зеленка, К. Фортунатова,                           

С. Шацького та ін. Так з 1905 р. А. Зеленко, С. Шацький, К. Фортунатов 

створювали дитячі клуби-гуртки та дитячі садки під загальною назвою «Денний 

притулок для прихожих дітей» [66; 78].  
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У 1906 р. став функціонувати «Будинок вільної дитини», який заснував 

К. Вентцель разом із членами Московського гуртка сумісного виховання і 

освіти. Основна мета роботи закладу полягала в організації життєдіяльності 

дитини у просторі культури, розвитку її творчої індивідуальності [78, с. 46]. 

З 1909 р. в українських гімназіях почала діяти «Самовиховна шкільна 

громада», яка організовувала для учнів екскурсії та прогулянки на природі, 

історичні екскурсії. Значної популярності набувають виробничі екскурсії на 

заводи, шахти, рудники, телефонні станції, типографії тощо [83, с. 19].  

Наслідуючи створені у великих містах Російської імперії організації – 

«Суспільство сприяння позашкільній просвіті» при лізі освіти у м. Петербург, 

«Суспільство сприяння позашкільній освіті» в м. Москва, на місцевих теренах 

було розгорнуто діяльність «Суспільства сприяння поширенню позашкільної 

освіти на Україні». Одним із провідних завдань зазначених організацій було 

сприяння розвитку позашкільної освіти, підготовка керівників різних 

позашкільних установ до ефективної організаторської, виховної діяльності, 

удосконалення їх знань з теоретичних і практичних питань загальної педагогіки 

і психології тощо [46, с. 8–9].  

Отже, особливістю генези позашкільної освіти на початку ХХ ст. стало 

розширення її змісту та урізноманітнення форм організації. Йшов пошук 

шляхів розвитку освіти дітей поза школою. Велася аналітична робота і 

приходило усвідомлення необхідності створення умов для позашкілля. Початок 

ХХ ст. можна розглядати як підготовчий у створенні системи позашкільної 

освіти.  

Суттєві зміни в організації позашкільного життя дітей та учнівської 

молоді відбулися в Україні після революційних подій 1917 р. Вперше постає 

питання педагогічної організації дозвілля дітей та підлітків, створюються перші 

центри позашкільної освіти [52; 62; 78].   

Жовтневий переворот 1917 р. зумовив суттєві політичні, економічні і 

соціальні зміни. Виходить значна кількість нових указів, постанов, декретів та 

інших нормативно-правових документів, які визначали державну політику у 
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сфері освіти, в тому числі і позашкільної [84, с. 59]. З відродженням у 1917 р. 

української державності, із проголошенням Українською Центральною Радою 

Української Народної Республіки уряди УНР (1917–1920) і Гетьманської 

Української держави (1918) в складних історичних умовах усвідомлювалась 

важливість освіти як чинника державотворення і як засобу впливу на настрої та 

переконання народних мас, формування політично, світоглядно свідомої 

соціальної бази української влади [93, с. 113]. За період з 1917 по 1920 рр. в 

Україні було створено Департамент позашкільної освіти, який сприяв 

створенню закладів нового типу [94, с. 122].  

У міру утвердження радянської влади, дія законодавчих актів 

більшовицького уряду Росії поширювалася і на Україну. Першими важливими 

нормативними актами російської радянської влади стосовно освіти були 

«Положення про єдину трудову школу РСФРР» та «Декларація про єдину 

трудову школу» (1918). Значна увага в цих документах надавалась фізичному 

розвитку та естетичному вихованню дітей, а також повазі до особистості 

дитини та розвитку її творчих сил [104]. Основна робота з народної просвіти 

покладалася на новостворені ради народної просвіти та робітничі культурно-

просвітницькі організації. 

У 1919 р. при Наркомосвіти був створений спеціальний підвідділ 

шкільних трудових колоній та дитячих клубів, в обов’язки якого входила 

організація дитячих трудових колоній, клубів, майданчиків, бібліотек-читалень 

для школярів та дітей шкільного віку [124]. Зміст позашкільної освіти 

спрямовувався на соціалізацію дітей в умовах значних змін у політичному, 

соціальному, культурному житті країни, на залучення їх до суспільного життя. 

Серед форм позашкільної роботи, найбільш поширеними у                         

1918–1919 рр. були невеликі дитячі клуби, комуни, секції, дитячі майданчики, 

бібліотеки, трудові колонії, масові заходи. Так, дитячі майданчики 

створювалися за ініціативою місцевих органів народної просвіти та 

культкомісій ревкомів, Червоної Армії, залізничних організацій, жіночих рад. 
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Функціонування майданчика передбачалося впродовж трьох літніх місяців для 

дітей від 3–4 до 15 років [138; 144; 150].  

Дитячі об’єднання й клуби сприяли залученню дітей до активної участі в 

будівництві нового життя. Такі організації були праобразом сучасних 

позашкільних закладів, першою базою дитячих політичних організацій. 

Важливою була організація діяльності дітей на трудових засадах, застосування 

самообслуговування.  

Не менш важливою формою позашкільної роботи були літні трудові 

колонії. Це обумовлено тим, що організаційно-педагогічною і соціально-

педагогічною проблемою був літній відпочинок дітей, організація їхнього 

дозвілля і трудового виховання. Мета і завдання діяльності трудових колоній 

розкривалися у доповідній Наркомосвіти, у якій роз’яснювалось, що трудова 

колонія – це допоміжний заклад виховного характеру, робота в якому будується 

на принципах нової трудової школи [154; 155]. Особливо підкреслювалося 

значення дотримання педагогічного такту та знання педагогами складу дітей, 

їхньої психології. Поряд з практичними видами діяльності, які могли 

знадобиться учням у дорослому житті, реалізовувались також розважальні 

програми, ігри, що було не менш важливо для дітей та підлітків, дитинство 

яких припало на важкі роки війни і революції.  

Важливою формою позашкільної роботи стають дитячі масові заходи. За 

розпорядженням органів нової влади ревкоми та просвітницькі товариства 

організовували дитячі свята, ранки, мітинги, гуляння, вистави, концерти, 

кінопокази. Для залучення якомога більшої кількості дітей у коло 

організованого, ідейно спрямованого дозвілля, ці заходи проводилися не тільки 

в школах, а й у клубах, театрах або просто у дворах будинків [160, с. 65]. 

Спочатку зміст дитячих свят мав в основному розважальний характер. 

Влаштовувалися веселі концерти, роздавалися подарунки, організовувалися 

різноманітні ігри. Згодом представники радянської влади стали 

використовувати такі заходи передусім для ідейного впливу на дітей та молодь 

[169].  
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З другої половини 1919 р. ідейна спрямованість дитячих свят 

посилювалася. Вони стали присвячуватися червоним датам календаря, 

політичним подіям. Поширювалися й такі форми позашкільної роботи, як 

дитячі театри та бібліотеки, відкривалися шкільні музеї, дітей залучали до 

дослідної роботи [171, с. 45; 365]. 

Упродовж 1920–1930 рр. складалася певна система позашкільного 

виховання, визначилися її завдання, що полягали в посиленні освітньої роботи 

як допомоги школі, а також в організації дозвілля [103]. Це зумовлювалося 

прийняттям офіційних документів, які визначили шляхи розвитку позашкільної 

освіти, виховної роботи з дітьми і підлітками. Серед них «Декларація 

Наркомосвіти УРСР про соціальне виховання дітей» (1920), постанова «Про 

дитячі будинки» (1920). Т. Цвірова зауважує, що в 1920–1925 рр. в державі 

створювалися передусім заклади (установи) соціального виховання (денні 

дитячі будинки, відкриті дитячі будинки, притулки, дитячі майданчики, літні 

колонії, школиклуби), головними функціями яких були боротьба з 

безпритульністю, бездоглядністю, врятування та соціальний захист дітей і 

підлітків [290, с. 131].    

Зазначимо, що до 1922 р. радянська влада в цілому зберігала губернський 

поділ, обмежуючись лише експериментами на зразок створення у січні 1918 р. 

Донецько-Криворізської Радянської Республіки. У 1920 р. територія УСРР 

складалася з 12 губерній – Волинської, Донецької, Запорізької, 

Катеринославської, Київської, Кременчуцької, Миколаївської, Одеської, 

Подільської, Полтавської, Харківської, Черніговської [47, с. 86]. 

У 20–30-ті рр. ХХ ст. зміни у системі освіти відбувалися в надзвичайно 

складних політичних умовах, голоду й розрухи. За даними на 1921 р., в Україні 

майже 95 % дітей шкільного віку не мали можливості відвідувати школу, а 

кількість безпритульних дітей перевищувала 1,5 млн. осіб [62, с. 44]. У цих 

умовах відновлення прототипів сучасних позашкільних закладів починає 

набувати незаперечного значення. Вирішуючи ці проблеми, радянський уряд 

приділяв особливу увагу посиленню виховної роботи та створенню і зміцненню 
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матеріальної бази позашкільних закладів [160, с. 121]. З цією метою у 1922 р. 

постановою ЦК КП(б)У за позашкільними закладами були закріплені шефи – 

промислові підприємства [180 с. 45].  

Визначну роль у подальшому розвитку позашкільної освіти у 1920-х рр. 

відіграло створення комсомольської і піонерської організацій, що ще більше 

посилило ідейно-політичну спрямованість роботи позашкільних закладів. 

Незважаючи на тяжкі матеріальні умови, розвивалася мережа дитячих 

клубів. Розвиток клубного руху в літній період сприяв появі нових форм 

позашкільної роботи, які поклали початок організації нових типів дитячих 

позашкільних закладів: дитячі спортивні майданчики, піонерські табори, 

оздоровчі колонії, водні станції [160; 180; 198]. В Україні починають 

створюватись нові типи позашкільних закладів, започатковувалися нові форми 

виховання: дитячі театри, дитячі екскурсійні бюро та екскурсійні станції, 

агробіостанція, дитяча технічна та сільськогосподарська станція, 

республіканська екскурсійно-туристична станція, дитяча водна станція, 

агробаза [198]; починали друкуватися перші дитячі газети та журнали; 

з’являється перша радіопередача для дітей [200]. 

Створення в 1922 р. Союзу Радянських Соціалістичних Республік 

зумовило перехід до нового розуміння цілей і завдань системи освіти, зокрема й 

позашкільної. Було визначено, що позашкільна освіта потрібна для культурного 

поступу країни як найкращий засіб виховання гармонійно розвиненої 

особистості, нових «будівників» комунізму [200, с. 61].  

Значним розвитком гурткової роботи з дітьми, яка проводилася за участю 

широких кіл громадськості і під обов’язковим керівництвом партійних і 

комсомольських органів, характеризуються 1926–1927 рр. [201, с. 45]. Так, на 

Київському заводі «Більшовик» для юних техніків був заснований радіогурток, 

на заводі «Ремповітря» – електрогурток на Харківському паровозобудівному 

заводі для учнів були засновані столярна та швейна майстерні. Роботою цих 

гуртків керували робітники та інженери підприємств [208, с. 19]. Отже, 

характерним для цього часу був зв’язок виховання з виробництвом, який давав 
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дітям можливість, ознайомившись з декількома професіями, обрати ту чи ту, 

відповідно до власних здібностей і бажань, що сприяло їхній соціалізації в 

суспільстві.   

Незважаючи на певні успіхи, якими позашкільна освіта 

характеризувалася в цілому, були й численні недоліки. Так у роботі з дітьми 

переважно практикувалися форми та методи, притаманні роботі з дорослими; 

надмірна «політизація» піонерської роботи; зниження рівня культурно-

просвітницької діяльності; прорахунки в організації дозвілля.            

У 1930–1940 рр. відбувався перехід до планового розвитку мережі 

позашкільних закладів, пошук нових, більш дієвих форм організації дозвілля 

підростаючого покоління. З початку 1930-х рр. позашкільна робота стала 

розглядатися як частина загального процесу комуністичного виховання; 

позашкільна освіта була замінена позашкільним вихованням, зміст якого 

обов’язково орієнтувався на зв’язок з життям, вирішення завдання всебічного 

розвитку особистості, підготовку до праці та продовження навчання [160, с. 99]. 

Як зазначає дослідниця С. Букреєва, у 1930-і рр. здійснювався процес 

удосконалення всіх ланок системи позашкільного виховання, які забезпечували 

реалізацію завдань політехнічного, трудового, технічного, естетичного і 

морального розвитку дітей і підлітків [47, с. 73]. Водночас, утвердилися основні 

принципи взаємодії позашкільного і шкільного виховання. Найважливішими 

принципами позашкільної роботи були ідейна спрямованість, зв’язок із 

суспільним життям, розвиток ініціативи і творчості вихованців, забезпечення 

можливості участі кожного учня в різних видах діяльності відповідно до його 

інтересів і віку [53]. Позашкільне виховання й навчання дітей і підлітків 

спрямовувалося на задоволення їхніх культурних інтересів і запитів, розвиток 

самодіяльності та творчих здібностей, організацію розумного та цікавого 

дозвілля, а головне, – як допомога школі в комуністичному вихованні 

майбутніх громадян СРСР [65]. 

До початку Великої Вітчизняної війни в Україні була створена й 

функціонувала широка мережа позашкільних закладів різних типів. Як 
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зазначають науковці В. Балахтар [11, с. 280], Т. Цвірова [290, с. 51], що 

відповідно до прийнятого плану розвитку мережі позашкільних закладів на 

другу п’ятирічку в усій країні відбулося масове відкриття закладів різних типів. 

Функціонували такі типи позашкільних закладів, як: дитяча кімната при 

житлокооперативах (початкова ланка, найбільш простий тип дитячого закладу, 

який забезпечував культурне дозвілля дитини); дитячий клуб; дитячі технічні 

станції; екскурсійно-туристські станції; дитячі стадіони, фізкультурні та 

оздоровчі майданчики, водні станції та басейни, лижні станції та дитячі парки; 

театри юного глядача, театри ляльок, музичні школи, кінотеатри; дитячі 

бібліотеки; палац культури – комплекс, до якого входять дитячі клуби, 

драмтеатр, бібліотека, робочі кімнати, лабораторії дитячої праці, станції 

дозвілля, екскурсійна база; дім комдитруху (методичний центр у системі 

позашкільного виховання) [291]. Водночас зароджується рух червоних 

слідопитів, тимурівців, проводяться спеціальні дитячі воєнізовані походи,  

оборонно-спортивні ігри. У численних оборонно-спортивних гуртках учні 

починали вивчати військові спеціальності [294].  

У 30-х рр. ХХ ст. в Україні масово створювалися палаци піонерів та 

жовтенят – комплексні заклади позашкільної освіти нового типу, в яких 

організовувалося цікаве дозвілля, розумний відпочинок, виявлялися здібності 

та таланти, задовольнялися дитячі запити. Наголосимо, що аналогів таких 

закладів не було в жодній країні світу. Палаци піонерів та жовтенят залучали до 

гуртків та секцій значну кількість дітей, а також ставали головними 

методичними центрами позашкільної роботи [295, с. 18]. Зокрема, у Київському 

палаці дітей та юнацтва, який був створений 13 жовтня 1934 р., відразу 

запрацювала шахова школа, розпочалися заняття в музичній, хореографічній, а 

згодом і у вокальній школах, створено клуб юних туристів, було створено 

лабораторії, фізкультурний зал, зимовий сад, бібліотека. Створення таких 

позашкільних закладів започатковувалося практично у всіх обласних центрах 

[297]. 
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Велика Вітчизняна війна в 1941–1945 рр. руйнівним чином позначилася 

на всіх сферах життя, в тому числі і позашкільній освіті. Але діяльність 

позашкільних закладів тривала і в роки війни й була націлена на розв’язання 

практичних завдань. На перший план висувалася військово-патріотична, 

агітаційно-масова робота, а також суспільно корисна, продуктивна праця учнів. 

Значного розвитку набули різноманітні гуртки, агітбригади та об’єднання 

прикладного характеру. Масового розмаху і нового змісту набув тимурівський 

рух [287; 302]. 

В умовах післявоєнних економічних труднощів позашкільна освіта не 

залишалася поза увагою. Органи народної освіти республіки зверталися до 

аналізу досвіду позакласної та позашкільної роботи, зосереджували увагу на 

питаннях її ефективності, поліпшення змісту. Завданнями органів народної 

освіти у цей період було: розгорнути позашкільну роботу в широких 

масштабах, відродити мережу позашкільних закладів та зміцнити їх 

матеріальну базу, укомплектувати їх кваліфікованими педагогічними кадрами. 

У серпні 1945 р. відбулася перша після війни Всесоюзна нарада з 

народної освіти [278, с. 85]. У резолюції наради було зосереджено увагу на 

покращенні всієї позашкільної роботи з учнями. У 1946 р. прийнято документ 

«Про заходи з поліпшення позашкільної роботи з дітьми», у 1948 р. «Про 

розвиток позашкільної роботи з дітьми», у яких зазначалося, що позашкільна 

робота не підзвітна навчально-виховним завданням школи, внаслідок чого у 

викладанні мають місце аполітичність, формалізм, не вистачає засобів 

наочності, не використовуються всі можливості змістовної та різнопланової 

позашкільної роботи з дітьми [264, с. 68]. Уряд СРСР у 1947 р. виділив на 

розгортання позашкільної роботи великі на ті часи гроші – 111 млн. крб. [249, 

с. 16]. 

Отже, аналіз генезису становлення і розвитку теоретичних основ і 

практики позашкільної освіти показав, що вона має давню історію, обумовлену 

багатогранністю змісту і форм здійснення.  
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1.3.2.  Історія становлення та розвитку позашкільної освіти у 

філософсько-педагогічній думці 

Філософсько-педагогічні ідеї складають методологічну основу 

позашкільної освіти, розглядають її сутність, вивчають принципи істинності 

знання, результати творчої діяльності. У філософсько-педагогічній традиції 

поняття освіта, в тому числі і позашкільна, має власну історію розвитку. 

Вагоме значення для теорії позашкільної освіти має антична філософія, в 

якій закладалися основи гуманізму як типу світогляду, що визнає людину 

вищою цінністю, унікальною і самостійною істотою. Праці давньогрецьких 

філософів Геракліта, Демокріта, Платона, Піфагора відіграли важливу роль у 

розробці питань позашкільної освіти, зокрема таких понять, як діяльність, 

творчість, культура, природа, пізнання, час, людина, суспільство тощо.  

Значний вплив на розвиток позашкільної освіти з-поміж філософських 

вчень здійснила софістика. Софісти Протагор, Гордій, Продик, Антифонт 

досліджували проблеми етики, політики, держави, права. Софісти були одними 

з перших професійних вчителів у галузі загальної освіти. Вони не прагнули 

створити певну систему знань; у дидактичній діяльності не надавали великого 

значення систематизованому оволодінню учнями знаннями. Їх метою було 

навчити учнів використовувати отримані знання в дискусіях і полеміці, тобто 

на практиці, що має значення для позашкільної освіти [183].           

Становлення гуманістичної концепції позашкільної освіти − одне з 

надбань епохи Відродження. Це зумовлено тим, що основним досягненням 

філософської думки цього часу стала філософія гуманізму як основа духовного, 

суспільного, фізичного розвитку особистості. Вона була сформована в працях 

Данте, Леонардо да Вінчі, Ульріха фон Гуттена, М. Монтеня, Т. Мора,                       

Е. Роттердамського тощо [183]. 

Ідеї гуманістичної педагогіки як теоретико-методичної основи 

позашкільної освіти розкриваються в працях учених XVIІ–XVIІІ ст. Теоретичні 

засади проблем позашкільної освіти були закладені у роботах таких класиків 
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зарубіжної педагогіки, як Й. Ф. Гербарт [218, с. 56], Я. А. Коменський [146],                    

Й. Г. Песталоцці [222], Ж.-Ж. Руссо [257] та інші.  

Вагому роль у розвитку філософсько-педагогічної думки з питань 

позашкільної освіти відіграє творчість Я. А. Коменського (1592–1670). Освіта 

для вченого була не самоціллю. Освітній процес, на його думку, повинен 

здійснюватися на основі принципу природовідповідності, який дозволив би 

максимально широко розкрити все те позитивне, що закладено в кожному, хто 

вчиться. Він обстоював право людини на розвиток усіх її можливостей, у 

кожній особистості бачив довершене творіння природи. При цьому                            

Я. А. Коменський наголошував: «Нехтування вихованням є загибель людей, 

сімей, держави і всього світу» [146, с. 125].   

Принципи практичної спрямованості позашкільної освіти і природного 

виховання як найважливіших складових ефективного навчально-виховного 

процесу були обґрунтовані в працях Ж.-Ж. Руссо (1712–1778) [257]. 

Метод елементарної освіти, який фактично є прототипом позашкільної 

освіти, розробив Й. Г. Песталоцці (1746–1827). Згідно з цим методом, освітній 

процес поділявся на найпростіші елементи, його частини; з них складався будь-

який напрям виховання – розумовий, етичний, фізичний. Основна перевага 

запропонованого методу полягала в тому, що він стимулював пробудження 

задатків, здібностей, які, на переконання Й. Г. Песталоцці, є в кожній людині 

[222, с. 58]. Ще в 1775 р. Й. Г. Песталоцці нaпиcaв документ «Прохання до 

людства про підтримку зaклaдy, який має завдання дати дітям виxoвaння в 

ciльcькій місцевості». Цей документ є науковим opiєнтиpoм y позашкільній 

poбoтi, оскільки в ньому йдеться про натуралістичний заклад для молоді в                

м. Нейгофе (Швейцарія) [222, с. 60].  

Особливості феномену виховання в західній філософії на рубежі                        

XVIII–XIX ст., представлені різними напрямами. Так, зокрема представники 

антропологічного напряму О. Больнов, Е. Венігер, І. Дерболав, Л. Керн,                         

Дж. Кнеллер, Г. Ноль, В. Флітнер займалися пошуками шляхів виховання 

цілісної людини й орієнтувалися на людяність як істинну суть людини, 
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особистісну унікальність і самоцінність. При цьому в емпірико-аналітичному 

напрямі (Р. Пітерс, Д. Солтіс, А. Фішер, П. Герст, І. Шеффлер) 

перебільшувалася роль раціонального компонента у вихованні особистості. У 

постмодерністському напрямі (У. Долл, Д. Ленцен, В. Фішер) стверджувався 

плюралізм різних практик і ціннісних орієнтацій, що приводить до 

методологічної безсистемності і неможливості здійснення самого виховання як 

такого [218]. У цілому західна філософія виховання і освіти характеризується 

варіативністю підходів, зумовленою відсутністю єдиного розуміння сутнісних 

цілей і завдань духовно-особистісного розвитку, а отже і способів їх реалізації.  

В епоху європейського Просвітництва німецька класична філософія 

звертається до гуманізму як типу світогляду. Людина розглядалася як істота 

духовна і творча [131].  

Однією з вершин педагогічної думки ХІХ ст. стали філософські погляди 

на феномен освіти, зокрема позашкільної, представлені в працях класиків 

німецької філософії – Г. Гегеля, І. Канта, Й. Фіхте, Е. Шлейермахера,                         

А. Шопенгауера та ін. Зокрема І. Кант (1724–1804) розводить світ на суще і 

належне, яке пізнається людськими здібностями пізнання і бажання. Природа 

відмічена царством необхідності, в ній править закон, пізнаваний 

математичною логікою. Людська душа спирається на етичну свободу, яка 

потребує оцінного ставлення. Саме Кант вперше протиставляє гносеологію 

етики (вчення про цінності) і естетики (вчення про прекрасне). Він розглядає 

освіту як вільне формування людської моральності, спочатку представленої 

серед здібностей людини, даних йому від природи [76, с. 196]. 

Німецький філософ Г. Гегель (1770–1831) побудував філософську 

систему на основі принципу доцільності. Він вкладав в поняття освіти сенси 

відображення, зліпка і зразка. Людина, згідно з Г. Гегелем, формує духовний 

бік своєї істоти, у всьому різноманітті стає духовною і вільною істотою [71, 

с. 239]. 

Особливе значення для позашкільної освіти має екзистенціальна 

філософія як філософія існування, що стала одним з найбільших напрямів 
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філософії першої половини ХХ ст. Вона ставить внутрішній духовний світ 

людини вище за зовнішні умови його існування. Представниками 

екзистенціальної філософії були М. Бубер, С. К’єркегор та ін. Зростання об’єму 

філософських знань у сфері вивчення освіти призвело до виникнення і 

поглиблення їх спеціалізації. Виявилися різні аспекти в рамках загального 

філософського підходу до освіти, вивчення яких узяли на себе спеціальні 

філософські дисципліни [90, с. 96–98]. 

Розвиток філософсько-педагогічних ідей вітчизняної позашкільної освіти 

визначався конкретними умовами життя країни, соціальними процесами, що 

відбувалися в суспільстві, змінами в системі освіти і виховання.  

Важливі ідеї позашкільної освіти висувалися в працях Іоанна Златоуста 

(350–407). У трактаті «Уроки про виховання» значна увага приділялася 

питанням виховання дітей, зокрема наголошувалося на етичних проблемах. 

Іоанн Златоуст зазначав: «Народити дітей є справа природи; але дати освіту і 

виховувати їх у чесноті – справа розуму і волі. Діти завжди будуть досить 

багаті, якщо отримують добре виховання, здатне упорядкувати їх вдачі і добре 

влаштувати їх поведінку» [98, с. 653].  

Серед підходів до розвитку особистості дитини в позашкільних закладах 

варто виділити ідеї П. Лесгафта (1837–1909). Він вважав, що певні особисті 

риси дитини розвиваються ще до школи. Потім вони, мало змінюючись, 

визначають розвиток підлітка, хлопця і дорослого. Певний тип особистості 

складається, на думку вченого, вже у віці 8–9 років [177, с. 81]. В основу 

розвитку дитини автор ставить тип його взаємин із середовищем. П. Лесгафт 

виділяв різні ступені розвитку свідомої діяльності дитини: дії – відбитки 

досвіду без етичних проявів; наслідувально-розсудливі дії із зовні засвоєними 

етичними проявами; розумно-самостійні прояви із засвоєними етичними 

основами [177, с. 91].  

У формуванні теорії позашкільної освіти визначна роль належить                 

Л. Виготському (1896−1934), який відводив вихованню провідну роль у 

психічному розвитку дитини. Виховання вчений розглядав як планомірну, 
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доцільну і свідому дію на процеси природного зростання дитячого організму. 

Вважав, що виховання здатне втручатися в процеси цього зростання і 

спрямовувати їх [68]. Особистий досвід вихованця повинен бути основною 

базою педагогічної роботи. «В основу виховання повинна бути покладена 

особиста діяльність учня, а все мистецтво вихователя повинне зводитися тільки 

до того, щоб направляти і регулювати цю діяльність... Вчитель є, з 

психологічної точки зору, організатором виховуючого середовища, 

регулятором і контролером його взаємодії з вихованцем. Соціальне середовище 

є справжнім важелем виховного процесу, і вся роль вчителя зводиться до 

управління цим важелем» [67, с. 300].  

Критикуючи традиційну європейську шкільну систему за пасивне 

сприйняття учнем повчань вчителя, Л. Виготський важливу роль відводив 

організації особистої діяльності учня, його особистому досвіду [68, с. 132].    

Л. Виготський розробив поняття про зону найближчого розвитку. В його 

уяві «правильно організоване навчання дитини веде за собою дитячий 

розумовий розвиток, викликає до життя цілий ряд таких процесів розвитку, які 

поза навчанням взагалі б були неможливими. Навчання є... внутрішньо 

необхідний і загальний момент в процесі розвитку у дитини не природних, а 

історичних особливостей людини» [68, с. 141]. Загальний сенс такої «зони 

найближчого розвитку» полягає в тому, що на певному етапі свого розвитку 

дитина може вирішувати певне коло завдань тільки під керівництвом дорослих 

і в співпраці з розумнішими товаришами, а не самостійно. Спочатку завдання 

розв’язуються дитиною під керівництвом і в співпраці, потім виконуватимуться 

нею цілком самостійно.  

У межах культурно-історичної школи Л. Виготського була розроблена 

концепція соціально-генетичної психології, яка має важливе значення для 

позашкільної освіти. Згідно з цією концепцією психічний розвиток дитини 

пояснювався через спільну діяльність. Основою є аналіз загальної структури 

діяльності, у якій нова психічна функція формується в межах кооперації дій 

учасників спільної діяльності. Генезис пізнавальної дії визначають способи 
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взаємодії учасників спільної діяльності (розподіл початкових дій і операцій, 

обмін діями, а також взаєморозуміння, комунікація, планування і рефлексія) 

[67, с. 411]. 

У середині ХІХ – на початку ХХ ст. П. Каптерев, М. Пирогов,                                   

Л. Толстой, К. Ушинський сформулювали ідеї, які мають вагоме значення для 

становлення та розвитку теорії позашкільної освіти в Україні. Серед них − 

підготовка до праці в житті, вільна організація освітнього процесу, розвиток 

творчих здібностей, загальнолюдська освіта.  

Зокрема, у поглядах М. Пирогова (1810–1881) особливе місце займають 

ідеї самопізнання за допомогою виховання, загальнолюдської освіти. При 

цьому він виділяв два види виховання: загальнолюдське і спеціальне. Головною 

метою вважав пробудження у юнацтва прагнення до знань і потреби у творчій 

діяльності [225, с. 89].   

В основі педагогічних поглядів К. Ушинського (1824–1970) була ідея 

народності виховання. Головною умовою всебічного розвитку особистості 

педагог вважав працю. У дослідженні «Праця в її психічному і виховному 

значенні» підкреслюється, що свідома творча праця є не тільки явищем 

розумового життя, а й засобом формування моральних якостей людини. В 

основу педагогічного процесу він поклав працю в усіх її проявах, вважаючи її 

основним фактором людської досконалості, а працьовитість – одним з основних 

показників людяності. «Саме виховання – коли воно бажає щастя людині, 

повинне виховувати її не для щастя, а готувати для праці життя» [285, с. 44–46].  

Основою педагогічної концепції Л. Толстого (1828–1910) була ідея 

«вільного виховання», що має вагоме значення для позашкільної освіти. Він 

стверджував, що виховання – це, передусім, саморозвиток, а дитяча природа – 

досконала. Навчальний процес будував, виходячи з інтересів і потреб дитини, 

що є основним у позашкільній освіті [281, с. 66]. Л. Толстой наголошував на 

вихованні в дітей любові і звички до праці з раннього віку, бо звичка до 

бездіяльного життя – найгірше лихо. Він підкреслював, що різні види трудової 

діяльності – самообслуговування, посильна ручна праця – не тільки 
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допомагають дітям у майбутньому стати самостійними людьми, а й сприяють їх 

моральному вихованню. Діти якнайкраще повинні зрозуміти – все, чим вони 

користуються, є наслідком людської праці [281, с. 71]. 

Педагогічна концепція П. Каптерева (1849–1922) підкреслювала 

важливість самоосвіти в освітньому процесі, а також вагомість 

загальнолюдських начал у вихованні, позашкільній освіті. Він відзначав, що 

необхідно надавати учням  свободу в заняттях улюбленими справами [128, с. 9].   

У подальшому ці погляди були розвинені цілою плеядою педагогів-

теоретиків і практиків позашкільної освіти. Так, П. Блонський, В. Вахтеров,                    

К. Вентцель, Н. Крупська, Є. Мединський, С. Русова, В. Чарнолуський,                      

С. Шацький та інші видатні вчені обґрунтували необхідність розвитку нахилів, 

індивідуальних здібностей дітей, формування нового типу відносин між учнем і 

педагогом, створення особливого середовища позашкільної освіти, визнання 

розвитку як одного з основних завдань освіти.           

Зазначимо, що в кінці XIX – на початку XX ст. висувались демократичні 

програми розвитку позашкільної освіти. Так В. Вахтеровим (1853–1924) були 

видані праці «Позашкільна освіта народу. Сільські бібліотеки, книжкові склади, 

недільні школи і повторювальні класи» (1896), а також «Всенародна шкільна і 

позашкільна освіта» (1917). У другій роботі він відзначав необхідність 

активізації діяльності з розширення позашкільної освіти: «Окрім недільних 

шкіл, курсів, лекцій, народу потрібні ще різні розваги (театр і т. п.). Вони 

відвернуть населення від нездорових забав, а підлітків – від впливу  вулиці, що 

розбещує в найбільш небезпечному перехідному віці. Такі заклади, як театр, 

мають ще величезніше освітньо-виховне значення і при хорошому репертуарі 

та виконанні залишають незгладимі благотворні сліди в психіці населення» [51, 

с. 123–125].  

Вагомий внесок у розвиток педагогічної теорії і практики позашкільної 

освіти зробила С. Русова (1856–1940). Ще в 1918 р., визначаючи роль шкільної 

освіти в розвитку дитини, Софія Федорівна підкреслювала, що найкраща школа 

без позашкільної освіти та її допомоги не дасть хороших результатів. Основні 



 108 

засади позашкільної освіти вона розкрила в праці «Позашкільна освіта. Засоби 

її переведення». С. Русова зазначала, що в Україні склалася категорія педагогів, 

які метою позашкільної освіти вважали гармонійний, культурний розвиток, 

прагнули допомогти «кожному усвідомити його громадянський і людський 

обов’язок», дати освіту «удосконаленішу, ніж пропонувала школа» [255, 

с. 200]. Відстоюючи важливість позашкільної освіти, С. Русова відзначала її 

особливе суспільне значення, неодноразово підкреслювала роль та обов’язки 

держави щодо її розвитку та підтримки. Педагог вказувала на необхідність 

планомірного розширення позашкільних навчальних закладів, оскільки «тільки 

планомірно розроблена сітка безкоштовних закладів позашкільної освіти може 

забезпечити за який десяток років помітний розвиток освіти і морального 

виховання» [256, с. 18].  

К. Вентцель (1857–1947), як представник теорії вільного виховання, 

ставив вищим завданням розвиток творчої індивідуальності людини, її творчих 

здібностей, творчої активності. Він писав: «Вільне виховання має активний 

характер, що протягом усього процесу його продовження спирається на вільну 

активність дитини, на її самодіяльність у всіх формах, поступово розширюючи 

їх із зростанням фізичних і духовних сил у ній» [54, с. 331].  

К. Вентцель детально розробив принципи організації та діяльності 

навчально-виховного закладу «Будинок вільної дитини» і представив їх у  своїх 

працях. Головним завданням виховання вважав розвиток творчої, незалежної, 

самостійної особистості. Зазначав, що дитина повинна одержувати стільки 

знань, скільки побажає, і набувати їх тоді, коли в цьому відчує необхідність. 

«Ідеал був би досягнутий, якби дитина могла переходити від одного предмета 

до іншого за власним розсудом і бажанням і брати від кожного предмета, 

скільки їй знадобиться» [55, с. 37].  

Визнаючи мистецтво одним з найважливіших засобів гармонійного 

розвитку всіх сторін людської природи, К. Вентцель приділяв велику увагу 

естетичному вихованню. Він рекомендував у будинках вільного виховання 

займатися різними мистецтвами, а саме: малюванням, скульптурою (ліплення з 
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глини, пластиліну, формування з гіпсу), музикою, театральними виставами і 

танцями. При цьому застерігав від примусовості занять [55, с. 40].  

Ідеї К. Вентцеля зумовили визначення одного з важливіших завдань у 

сучасній позашкільній освіті – розвиток творчих здібностей.  

У формуванні радянської теорії позашкільної освіти значна роль 

належала педагогу, державному і партійному діячу, теоретику і організатору 

народної освіти Н. Крупській (1869–1939). Високо оцінюючи позашкільну 

освіту, вона писала: «Треба уміти допомагати всебічно розвиватися особистості 

дитини, і тут позашкільна робота відіграє абсолютно виняткову роль». 

Н. Крупська застерігала від недооцінки можливостей позашкільного виховання. 

«Якщо раніше була недооцінка школи, ...то сьогодні часто можна зустрітися з 

іншим – недооцінкою позашкільної роботи» [167, с. 260].  

У своїх виступах і публікаціях Н. Крупська неодноразово декларувала 

свободу позашкільної освіти, вказувала на необхідність розвитку 

самодіяльності, самоорганізації (особливо цікава думка про самостійну 

розробку проектів і програм діяльності гуртків), аж до відмови від педагога – 

керівника занять у дитячому об’єднанні. Н. Крупська водночас вважала, що 

максимальна ефективність позашкільного виховання може бути досягнута 

тільки в тому разі, коли позашкільна робота максимально пов’язуватиметься зі 

школою, її потребами і спрямовуватиметься на допомогу школі [167, с. 299].  

Суперечливими, на нашу думку, були погляди Н. Крупської на 

необхідність роботи з обдарованими дітьми. Заявляючи, що в дітях «треба 

пробуджувати дослідницьку жилку» і всіляко підтримувати юні таланти, Н. 

Крупська, разом з тим, вважала, що неправильно коли «позашкільні заклади 

типу палаців піонерів і будинків піонерів у першу чергу проводять 

індивідуальне художнє навчання і виховання особливо обдарованих школярів». 

«Адже ми всіх дітей зіпсуємо, якщо говоритимемо їм, що вони особливо 

обдаровані». Вона зазначала, що в кожній школі і в кожному класі «завжди 

знаходиться багато допитливих учнів, що цікавляться різними науками, 
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захоплюються мистецтвом або спортом, технічною творчістю або туризмом, що 

виявляють цікавість до різних сторін оточуючого їх життя» [168, с. 164–165].  

Значну увагу Н. Крупська приділяла пропаганді колективістських засад у 

діяльності позашкільних закладів. «У колективі жити набагато краще, життя 

повніше, різнобічне, глибше», – зазначала вона на Всеросійській нараді з 

позашкільної роботи. Дитячий колектив в умовах школи і в умовах 

позашкільного закладу є потужним засобом виховання. «Одне з основних 

завдань позашкільної роботи – це зробити життя дітвори дійсно культурним, 

навчити їх жити по-новому, колективно». На необхідність вирішення цього 

завдання Н. Крупська неодноразово звертала увагу позашкільних працівників 

[167, с. 360]. 

Н. Крупська, визначаючи роль і зміст позашкільної роботи, вказувала, що 

ця робота не повинна бути просто продовженням шкільного навчання, а має 

носити масовий характер; дитячі інтереси повинні контролюватися дорослими; 

має поєднуватися індивідуальний і колективістський підхід до організації 

позашкільної роботи; слід всіляко розвивати ініціативу дітей, допомагати їм у  

творчій діяльності, максимально використовувати гру; забезпечувати 

добровільність участі дітей в гуртковій роботі; позашкільні заклади повинні 

займатися організованим дозвіллям і відпочинком дітей [167, с. 401].  

Педагогічні ідеї про необхідність організації не лише навчання, а й 

позашкільної освіти сформував П. Блонський (1884–1941). Він розробляв ідею 

створення трудової політехнічної школи [36]. Згідно з її концепцією 

передбачалося, що учні повинні набувати знань не через окремі навчальні 

дисципліни, а через трудове життя і відносини людей, а також пізнання 

навколишнього світу. Критично П. Блонський ставився до стабільних 

навчальних планів, програм і класно-урочної системи, цим самим підносив 

значення позашкільної освіти [35]. 

Роль першого систематизатора позашкільної освіти належить                         

В. Чарнолуському (1865–1941), активному учаснику підготовки і видання 

довідника «Позашкільна освіта» (Петербург, 1905). У цьому довіднику були 
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представлені не тільки нормативні основи, інструкції, правила, але і список 

різноманітних просвітницьких установ, публічних бібліотек, музеїв, народних 

театрів і університетів тощо [293].  

Класиком теорії позашкільної освіти вважається Є. Мединський (1885–

1957). Найбільший інтерес для сучасної теорії позашкільної освіти мають такі 

його роботи: «Позашкільна освіта. Її значення, організація і техніка» (1918), 

«Методи позашкільної просвітницької роботи» (1918), «Енциклопедія 

позашкільної освіти» (1923). У розумінні Є. Мединського, «позашкільна освіта 

– це всебічний гармонійний розвиток особистості або людського колективу в 

розумовому, морально-соціальному, естетичному і фізичному відношеннях» 

[193, с. 88]. Першорядну увагу він приділяв визначенню суті позашкільної 

освіти, вказуючи на неоднозначність її тлумачення в педагогічних колах. «Одні 

зазначають, що позашкільна освіта – це бібліотеки, народні читання, курси для 

дорослих і т. п.; інші обмежуються вказівкою, що позашкільна освіта – це 

набуття знань поза школою; треті, нарешті, намагаються глибше вникнути в 

суть поняття позашкільної освіти, вказавши, що освіта тільки і може бути 

позашкільною, а те, що прийнято називати шкільною освітою є не більш як 

навчання, як підготовка до освіти» [193, с. 111].   

Є. Мединський постійно вказував на відносну самостійність позашкільної 

освіти і шкільного навчання. «Позашкільна освіта ніякою школою замінена 

бути не може...» [193, с. 134]. Є. Мединський вказував на ту межу, яка розділяє 

школу і позашкільну освіту. Школа дає первинні знання. Вона цілком виконує 

своє завдання. Задоволення культурних запитів і всебічний розвиток людини 

може бути досягнуто тільки шляхом позашкільної освіти. Школа служить лише 

засобом, знаряддям, ступенем. Школа і позашкільна освіта, будучи абсолютно 

різними категоріями, пов’язані між собою, проте, чим вищий рівень школи, тим 

більша потреба у населення в позашкільній освіті» [194, с. 54].  

Узагальнивши накопичені в цій галузі знання, Є. Мединський 

систематизував, доповнив і розробив основні принципи позашкільної освіти: 
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загальні принципи позашкільної освіти, принципи побудови системи 

позашкільної освіти і принципи організації освітнього процесу [194, с. 110].    

До засобів здійснення позашкільної освіти Є. Мединський відносив не 

тільки бібліотеки, лекції,  народні університети, народні читання, недільні 

школи, школи для дорослих і музеї, які сприяють розумовому розвитку, а й 

театр, концерти, свята, картинні галереї [193, с. 168]. 

Є. Мединський вказував, що розвиток позашкільних закладів можливий 

дише за умови цілковитої добровільності. У цій духовній самостійності, 

цілковитій відсутності якого б то не було примусу в позашкільній роботі він 

бачив не тільки принципову відмінність позашкільної освіти, а й її істотну 

перевагу перед іншими видами освіти [193, с. 200].  

Значну роль Є. Мединський відводив принципам побудови системи 

позашкільної освіти. Одним з найважливіших вважав принцип громадськості. 

«Принцип громадськості», як зазначав він, є кращим способом привернути 

населення до освіти. У своїх міркуваннях Є. Мединський передбачив такий  

принцип побудови системи позашкільної освіти, як кооперація і взаємодія 

закладів [193, с. 250]. 

Принцип планомірності організації позашкільної освіти, який висунув  

Є. Мединський, вимагав продуманих дій при створенні мережі закладів у тій 

або тій місцевості. Позашкільні заклади повинні будуватися на основі точних 

даних про кількість населення, рівень його культурного розвитку, загальний 

характер побуту в даній місцевості, розподіл населення за віком, видами 

діяльності та т. ін. [194, с. 99].                       

Найбільш перспективним типом позашкільного закладу Є. Мединський 

вважав комплексні центри (народні будинки або дитячі клуби) та виділяв їх 

переваги: надзвичайна вигідність з фінансової і господарської точки зору; 

окремі особистості, охочі, наприклад, користуватися тільки бібліотекою, 

мимоволі зацікавляться й іншими формами позашкільної освіти [194, с. 101]. 

Розмірковуючи над проблемою всезагального характеру позашкільної 

освіти, Є. Мединський підійшов до формулювання принципу індивідуалізації і 
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диференціації. «Усім потрібна позашкільна освіта. Різниця лише в тому, що для 

одних відкриті всі форми сприяння їй, для інших можливі лише деякі з них» 

[193, с. 251]. 

Основною перевагою позашкільної освіти Є. Мединський вважав її 

індивідуальний характер: «Всі форми сприяння позашкільній освіті повинні 

бути так побудовані, щоб по можливості задовольнити індивідуальні запити 

кожного» [193, с. 255].  

Є. Мединський вказував практично на ті ж проблеми з кадрами системи 

позашкільної освіти, які мають місце і сьогодні. Шлях розв’язання кадрової 

проблеми вбачав у серйозній системі професійної підготовки, яка повинна, 

перш за все, включати чотири основоположні компоненти: позашкільник 

повинен ясно усвідомлювати завдання, суть і значення позашкільної освіти, 

знати основні методи позашкільної роботи; бути знайомим з технікою і 

методикою проведення заходів і з бібліографією спеціальної літератури; уміти 

відповідати запитам і інтересам кожного, повинен враховувати 

індивідуальність кожного, хто навчається, тому йому необхідне знання 

психології; мати загальну освіту, повинен бути готовим відповісти на будь-яке 

запитання [193, с. 261].  

Зазначимо, що радянський період наукової діяльності                                      

Є. Мединського позначений відходом від деяких положень розробленої ним 

дореволюційної теорії позашкільної освіти, захопленням комуністичною 

риторикою і декларативністю нових висновків. Так, Є. Мединський публічно 

критикував себе за ідеалістичність визначення позашкільної освіти. Але це 

жодною мірою не знижує значущості фундаментальних положень, розроблених  

Є. Мединським для сучасної позашкільної освіти [194, с. 121].  

Визначним теоретиком позашкільної освіти  вважається С. Шацький 

(1878–1934). У його багатогранній діяльності вдало поєднувалася практика 

будівництва перших дитячих позашкільних закладів і глибокий аналіз 

виконаної роботи. Багато висновків, до яких дійшов С. Шацький, лягли в 

основу створення системи позашкільної освіти.  
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Педагогічна спадщина С. Шацького представлена такими працями: «Діти 

– працівники майбутнього!» (1908), «Бадьоре життя. З досвіду дитячої трудової 

колонії» (1915), «Роки шукань» (1924). У цих працях не тільки відобразилися 

підсумки його педагогічних шукань, але й були сформульовані принципи 

організації діяльності позашкільних закладів [298–300].   

С. Шацький розвивав новаторську для свого часу педагогічну теорію 

життєдіяльності учня. В її основі лежали праця розумова і фізична, гра і 

мистецтво. У педагогічній роботі чільне місце займало використання у 

виховних цілях народних рухомих ігор, народних пісень, народного 

образотворчого мистецтва. На його переконання, праця завжди становила 

основу дитячого життя. Вона була природною для дитини, яка прагнула до гри, 

творчості, активної діяльності. Правильна організація праці допомагає боротися 

з лінню вихованців [298, с. 81].                    

С. Шацький проголошував ідею про створення єдиної системи, прообразу 

майбутнього соціально-педагогічного комплексу, який повинен системно і 

систематично впливати на підростаюче покоління. На його думку, має бути 

зв’язок між клубами та іншими позашкільними закладами. При цьому вони 

мали бути об’єднані однією ідеєю і одним методом [299, с. 296]. 

У статті «Що таке клуб?» наголошувалося, що позашкільний заклад 

повинен бути центром, у якому організовується дитяче життя на основі запитів 

самих дітей у сфері фізичної праці, гри, мистецтва, розумової і громадської 

діяльності [300, с. 42]. Визначав, що у позашкільному закладі повинні бути 

представлені головні види праці; обробка дерева, шкіри, металу, тканини, 

глини, а також приготування їжі [300, с. 48].         

Вибір основних напрямів роботи дитячих об’єднань у клубі-центрі,                 

С. Шацький обґрунтовував так: «Треба уявити собі головні елементи, з яких 

складається наше життя: фізична праця, гра, мистецтво, розумові заняття» [300, 

с. 301]. Отже, основним напрямом діяльності в закладі повинна бути фізична 

праця.  



 115 

Як вважав С. Шацький, естетичне виховання повинне бути основою 

позашкільного колективу. Це допоможе охопити весь світ прекрасного – 

музику, живопис, театр, прикладне мистецтво, яке в єдності з трудовим 

вихованням виступає каталізатором творчих потенцій особистості і колективу. 

Другорядну роль в діяльності позашкільних закладів відігравала розумова 

діяльність [300, с. 310].   

У міру залучення до занять фізичною працею, вважав С. Шацький, у дітей 

починають виникати розумові запити, які можуть бути задоволені в клубній 

бібліотеці. Книга повинна стояти в центрі дитячої організації [298, с. 199]. 

Вагоме значення для сучасної позашкільної освіти має соціально-

педагогічний аспект діяльності А. Макаренка (1888–1939), а саме: уміння 

створити дитячий колектив, співдружність дітей різного віку, об’єднані 

розумовою, творчою продуктивною працею, з чіткою свідомою дисципліною;  

організація дитячого самоврядування; створення особливих відносин між 

вихованцями і вихователями. Вони жили за одними законами взаєморозуміння і 

доброзичливості [188, с. 97]. 

З метою визначення здібностей і талантів дітей А. Макаренко розгорнув 

широку систему клубної роботи. До неї входили гуртки за назвами шкільних і 

позашкільних предметів, спортивні секції, художня студія, театр і вільна 

майстерня [187, с. 35].  

На початку ХХ ст. велика плеяда науковців наполягала на важливості 

створення профільних позашкільних закладів. Про особливості створення 

станцій юних натуралістів, агробіостанцій йшлося у працях Н. Золотницького 

[98], А. Духновича [100]. Вони перші організували різнобічні гуртки 

натуралістів. Перше десятиріччя століття відзначається інтересом до питань 

профорієнтації і професійної підготовки молоді. Спочатку гуртки 

організовувались у дитячих будинках, де створювались підсобні господарства 

переважно сільськогосподарського типу. З часом гуртки з’являються і в 

школах. Активно діяла «Просвіта». У 1908 р. у с. Милуванні Станіславського 

округу при сприянні «Просвіти» й митрополита А. Шептицького була відкрита 
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садово-городня школа, де діти батьків середнього достатку за певну плату 

здобували теоретичні і практичні знання з ведення домашнього господарства 

[98, с. 551].  

За ініціативою товариства «Сільський господар» у селах створювались 

філії цього об’єднання молоді, при яких працювали фахові гуртки і курси, 

особливо для дівчат, такі як хатнього господарства, вишивання, крою та шиття, 

кулінарії, догляду за дітьми. Для юнаків створювались курси по оволодінню 

навиками пожежної, шевської, столярної, ковальської, бондарської тощо 

справи. Паралельно з цим педагоги постійно розвивали фізичне виховання [98, 

с. 566]. 

У подальшому ідеї позашкільної освіти були розвинуті в педагогічних 

працях В. Сухомлинського (1918−1970), який відстоював самоцінність 

позашкільної роботи, її самостійні методи і форми: «Гурткова робота не 

добавка до уроків, а самостійна дорога у світ пізнання» [274, с. 106].  

В. Сухомлинський найважливішим інструментом своєї педагогічної 

практики вважав викликання в учнів відчуття успіху, переживання радості 

пізнання. «У наші дні досягнення ситуації успіху в діяльності педагога 

позашкільної освіти стало однією з головних умов його успішної роботи» [274, 

с. 116]. 

Отже, визначені нами передумови, плідна творча діяльність філософів, 

педагогів, що стосуються формування системи позашкільної освіти, створюють 

необхідну основу і детермінують основні тенденції, етапи її розвитку за 

досліджуваного періоду та еволюцію змісту, методів, форм, засобів діяльності в 

цьому напрямі.  

 

Висновки до першого розділу 

Теорія і практика розвитку позашкільної освіти другої половини  

ХХ – початку ХХІ ст. є малодослідженою науковою проблемою, що робить її 

актуальною темою історико-педагогічного пошуку. 
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Методологічною основою для її вивчення стали загально-наукові 

методологічні підходи: системний, хронологічний, культурологічний, 

аксіологічний, антропологічний. 

Системний підхід дав змогу розглянути теорію і практику розвитку 

позашкільної освіти України другої половини ХХ – початку ХХІ ст. як систему, 

що охоплювала цілісну множину елементів у сукупності відношень і зв’язків 

між ними, внаслідок чого уможливлюється комплексне бачення проблеми. 

Використання хронологічного підходу уможливило виокремлення двох 

етапів у вивченні науковцями теорії і практики розвитку позашкільної освіти 

другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: І етап – 50-ті – перша половина 80-х рр. 

ХХ ст. – етап активізації  вивчення позашкільної освіти; ІІ етап – початок  

90-х рр. ХХ ст. – до сьогодення – етап відновлення вивчення позашкільної 

освіти та двох періодів у розвитку позашкільної освіти України в означених 

хронологічних межах: І період – (1952–1990 рр.) – радянський; ІІ період – 

(1991–2014 рр.) – незалежної України. 

Згідно культурологічного підходу розвиток позашкільної освіти 

розглядається як явище суспільної культури, як результат накопиченого 

суспільного досвіду.  

Аксіологічний підхід сприяв виокремленню та аналізу соціально-

педагогічних засад  розвитку позашкільної освіти на різних етапах.  

Антропологічний підхід зумовив розгляд позашкільної освіти як 

антропологічного процесу, що відповідає природі людини, її особистісним 

якостям, задовольняє одночасно потреби людини – виховуватися і бути 

вихованою та  потреби суспільства – мати вихованих та соціалізованих його 

членів.  

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, 
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історико-структурний (структурно-системний), історико-порівняльний 

(історико-компаративний), періодизації (діахронний)). 

Поняттєвий апарат дослідження складають такі терміни і поняття, як 

«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 у дисертації є «позашкільна освіта». Позашкільну 

освіту у 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 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 обдарувань вихованців, учнів і слухачів, 

задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні 

у вільний час в позашкільних закладах й інших соціальних інституціях. 

Аналіз історіографії дослідження дозволив констатувати, що процес 

накопичення знань про розвиток позашкільної освіти відбувався у два етапи, 

що зумовлені суспільно-політичними умовами життя держави і відображають 

найважливіші педагогічні явища, пов’язані з виконанням завдань виховання 

дітей і підлітків:  

І етап – 50-ті – перша половина 80-х рр. ХХ ст. – етап активізації  

вивчення позашкільної освіти. Праці цього етапу, у 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 
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дослідників у межі класового й партійного підходу до її вивчення. Публікації 

першого етапу згруповано за такими напрямами: історичні та історико-

педагогічні видання; матеріали конференцій; загальні педагогічні праці (в яких 

частково відображено проблему розвитку позашкільної освіти); дисертаційні 

дослідження. 

ІІ етап – початок 90-х рр. ХХ ст. – до сьогодення – етап відновлення 

вивчення позашкільної освіти. Встановлено, що на цьому етапі вивчення 

проблеми висвітлюються: процес розвитку особистості у дитячих організаціях; 

організація дозвілля дітей та підлітків; розвиток діяльності закладів 

позашкільної освіти; організація позашкільної освіти та формування у дітей 

досвіду соціальної взаємодії, що одержали наукове осмислення у монографіях; 

узагальнюючих працях; навчальних посібниках; статтях та матеріалах 

конференцій; дисертаційних дослідженнях. 

Історіографічний огляд публікацій з проблеми розвитку позашкільної 

освіти в Україні у досліджуваний період показав, що незважаючи на їх значну 

кількість, переважна більшість досліджень мали суто історичне спрямування, 

інші ж – опосередковано стосуються досліджуваної теми та мають 

фрагментарний характер.  

Джерельна база дослідження представлена: нормативно-правовими 

документами вищих органів влади і управління; документами Міністерства 

освіти і науки України; документами партійних, молодіжних і дитячих 

організацій; статистичними джерелами; матеріалами періодичної преси; 

Інтернет-матеріалами (сайти позашкільних установ).  

Аналіз історико-педагогічного генезису теорії і практики позашкільної 

освіти України показав, що вона 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.) та обумовлена певними 

конкретно-історичними умовами (соціальними, економічними, політичними). 

Характерною особливістю становлення і розвитку позашкільної освіти є 
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постійне соціальне замовлення на неї з боку дітей і їхніх батьків, суспільства, 

держави. 

Результати дослідження першого розділу висвітлено у публікаціях автора 

[159; 160: 161; 162; 306]. 

        



 121 

Бібліографія: 

1. Адаменко Е. В. Аксиологический контекст развития педагогической 

науки в Украине. Ціннісні пріоритети освіти у ХХ1 столітті. Луганськ, 2003. 

Ч. 1. С. 29–39. 

2. Адаменко О. В. Методологічні засади дослідження історії розвитку 

педагогічної науки. Рідна школа. 2013. № 1–2. С. 8–14. 

3. Адаменко О. В. Часопис «Просвещение Донбасса» як дзеркало проблем 

освіти 20-х років ХХ століття. Історико-педагогічний альманах. 2012. Вип. 2. 

С. 109–113. 

4. Алексєєнко Т. Ф. Виховання особистості у Пласті: монографія. 

Інститут проблем виховання АПН України. 2-ге вид. К. : ПП «Проспект–А», 

2006. 262 с. 

5. Алиева Л. В. Детское движение – субъект воспитания. Теория, история, 

практика: монография. Рос. акад. образования. Ин-т теории образования и 

педагогики. М. : Макс-Пресс, 2002. 221 с. 

6. Алпатова М. Навчально-виховна робота у радянській школі. К., 1958.                

234 с. 

7. Андрущенко В. П. Організоване суспільство. Проблема організації та 

суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на 

рубежі століть: досвід соціально-філософ. аналізу. К. : ТОВ «Атлант ЮЕмСі, 

2005. 498 с.  

8. Анохин Е. В. Психолого-педагогические особенности деятельности 

детских разновозрастных объединений. Сумы: СГПИ им. А. С. Макаренко, 

1998. 43 с. 

9. Антропова М. Организация режима дня. М.,1957. 118 с. 

10. Арнарский М. А. Педагогічні та рекреаційні технології в індустрії 

дозвілля. К., 1968. 78 с. 

11. Балахтар В. Історичний розвиток позашкільної освіти в Україні. 

Вісник Одеського інституту внутрішніх справ Одеса, 2007. Вип. 4 : 

Південноукраїнський правничий часопис. С. 279–282. 



 122 

12. Балахтар В. В. Педагогічні засади організації дозвілля дітей та 

підлітків у системі позашкільної освіти в Україні (1960–1991 рр.): автореф. дис. 

... канд. пед. наук. Івано-Франківськ, 2010. 20 с 

13. Балясная Л. К. Внешкольные учреждения: пособие для работников 

внешкольных учреждений. М.: Просвещение, 1978. 256 с. 

14. Балясная Л. К. Улучшить работу внешкольных учреждений. 

Советская педагогика. Москва. 1959. № 10. С. 9–19.  

15. Баранский А. И. Детские спортивные школы в системе физического 

воспитания молодежи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук. М., 

1955. 14 с. 

16. Баришева О. І. Самовизначення та самореалізація як мотив участі 

старшокласників у гуртковій роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : спец. 19.00.07. К., 2001. 20 с.  

17. Басов Н. Ф. Источники изучения истории детских организаций, их 

методологическое и теоретическое значение. История Всесоюзной пионерской 

организации. М., 1973. С. 12–18. 

18. Басов Н. Ф. Науковедческие аспекты исследования истории детского 

движения в России: Методология, историография, источниковедение (нач. 

XX в. – 90-е гг.) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01. М., 1997. 348 с. 

19. Бединський В. В. Структура управління підготовкою спортивного 

резерву в дитячо-юнацьких спортивних школах. М., 1985. 99 с. 

20. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та 

молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи: монографія. 

К. : Наук. світ, 2006. 363 с.  

21. Березівська Л. Д. Організаційно-педагогічні засади реформування 

шкільної освіти в Україні у ХХ столітті. К. : Ін-т педагогіки АПН України, 

2009. 55 с. 

22. Березівська Л. Д. Організаційно-педагогічні засади реформування 

шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01. Київ, 

2009.  871 с. 



 123 

23. Берека В. Є. Особливості розвитку позашкільних закладів України в 

60-х – на початку 70-х років. Наукові праці Кам’янець-Подільського 

державного університету. Кам’янець-Подільський, 1998. Т. 2. С. 315–317. 

24. Берека В. Є. Соціально-педагогічні основи розвитку позашкільної 

освіти в Україні (1967–1991 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук: спец. 13.00.01. К., 2001. 228 с. 

25. Берман Л. Юный турист. Москва: Просвещение, 1977. 134 с. 

26. Бех І. Д. Гуманізація у вихованні підростаючої особистості. Рідна 

школа. 1995.  № 9. С.23–25. 

27. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : наук.-метод. Посіб. К. : 

ІЗМН, 1998. 204 с.  

28. Бехтерев В. М. Избранные труды по психологии личности: в 2 т. 

Санкт-Петербургский гос. ун-т. Факультет психологии. СПб. : Алетейя, 1999.  

Т. 2. Объективное изучение личности. 283 с.  

29. Биковська О. В. Виховання національної самосвідомості учнів у 

процесі художньо-прикладної творчості в позашкільних навчальних закладах  

Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: 

зб. наук. пр. Запоріжжя, 2006. Вип. 38. С. 135–143.  

30. Биковська О. В. Виховна діяльність в позашкільних навчальних 

закладах Наук. записки НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. ст. К. : НПУ, 

2003. Вип. LII (52). С. 17–22.   

31. Биковська О. В. Історико-теоретичні основи позашкільної освіти  

Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : 

зб. наук. пр. Запоріжжя, 2006. Вип. 42. С. 39– 48.  

32. Биковська О. В. Теоретико-методологічні основи позашкільної освіти 

в Україні: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01. К., 2008. 40 с. 

33. Білоконь В. И. Культурно-досуговая деятельность. Мелитополь, 2002.             

78 с. 

34. Бим-Бад Б. Педагогическая антропология. М: Просвещение, 1999.               

167 с. 



 124 

35. Блонский П. П. Избранные педагогические и психологические 

сочинения: в 2 т. М. : Педагогика, 1979. Т.1. 399 с.  

36. Блонский П. П. Курс педагогики : пособие для высш. учеб. заведений 

и учит. ин-тов. М. : Задруга, 1916. 286 с.  

37. Богуславский М. В. Историко-генетические конструкты 

Социокинетика. Лидерство в детском движении: время и ценности. М.: 

Ассоциация исследователей детского движения, 2004. С. 172–176.  

38. Богуславский М. В. История отечественной педагогики. Первая треть 

ХХ века. Томск: НТЛ, 2005. 312 с. 

39. Богуславский М. В., Корнетов Г. Б. Проблемы моделирования в 

историко-педагогических исследованиях. Научные достижения и передовой 

опыт в области педагогики и народного образования. Москва: Просвещение, 

1991.  Вып. 7. С. 6–12.  

40. Бойко О. П. Культура дозвілля у суспільстві ризику: монографія. 

Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. 285 с. 

41. Бондар В. І. Теорія и технологія управління процесом навчання в 

школі.  К. : ФАДА ЛТД, 2000. 191 с.  

42. Бондарь В. И. Управленческая деятельность директора школы: 

дидакт. аспект. К. : Рад. шк., 1987. 160 с. 

43. Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство: навчальний посібник. Київ, 2006.  

208 с. 

44. Брыкин А.Т. Гимнастика. М.: Физкультура и спорт, 1955. 512 с. 

45. Бугрій В.С. Становлення та розвиток системи краєзнавчої роботи в 

школах Північно-Східної України (20–30-ті рр. ХХ ст.): автореф. дис. … канд. 

пед. наук: 13.00.0. Житомир, 2006. 20 с. 

46. Бугрій В. С. Шкільне краєзнавство в Україні (друга половина ХХ – 

початок ХХІ ст.). Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. 231 с. 

47. Букреева С. М. Становление и развитие системы внешкольного 

воспитания детей в Украинской ССР (1917–1941 гг.) : дисс. ... канд. пед. наук: 

13.00.01. К., 1991. 151 с.  



 125 

48. Бурдейный П. А. Формирование нравственных отношений 

старшокласников в процесе краеведческой деятельности (автореф. дис. … канд. 

пед. наук). Київ, 1969. 19 с. 

49. Ваховський Л. Методологія дослідження історико-педагогічного 

процесу: постановка проблеми. Шлях освіти, 2005. № 2. С. 7–11. 

50. Ваховський Л. Ц. Наратив у історико-педагогічному дослідженні: 

методологічний аналіз. Шлях освіти, 2007. № 1. С. 42–45. 

51. Вахтеров В. П. Основы новой педагогики. М., 1913. 231 с.  

52. Ващенко Г. Виховний ідеал: Підручник для педагогів, виховників, 

молоді і батьків. Л. : Камула, 2006. 278 с.  

53. Вдовиченко Г., Реммер Т. Позашкільні заклади України за 30 років. 

Радянська школа. 1952. № 6. С. 31–39. 

54. Вентцель К. Н. Новые пути воспитания и образования детей. 

Хрестоматия по истории педагогики. М. : Учпедгиз, 1936. Т. 4. 527 с.  

55. Вентцель К. Н. Свободное воспитание в семье. Свободное 

воспитание.  1912/1913. № 8. С. 35–64.  

56. Вербицький В. В. Наукові досягнення учнів – членів Малої академії 

наук України. Географія та основи економіки в школі. 2002. № 3.  С. 22–24.  

57. Вербицький В.В. Розвиток позашкільних закладів еколого-

натуралістичного спрямування. Освіта, технікуми, коледжі. 2007. №1. С. 38–39. 

58. Вербицький В. В. Розвиток позашкільної еколого-натуралістичної 

освіти в Україні (1925–2000 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

доктора пед. наук : спец. 13.00.01. К., 2004. 34 с.  

59. Вербицький В.В. Формування практичного розуму цілеспрямованого 

учня (з досвіду сталого розвитку позашкільної екологонатуралістичної освіти). 

К.: Деміур, 2002. 230 с. 

60. Вербицький В. В., Литовченко О. В., Ковбасенко Л. І. Оптимізація 

виховного потенціалу позашкільного навчального закладу. Київ: Педагогічна 

думка, 2012. 278 с. 



 126 

61. Внешкольные учреждения: Пособие для работников внешкольных 

учреждений / Л. К. Балясная, Л. И. Филатов, В. С. Муратова. М.: Просвещение, 

1978. 256 с.  

62. Волобуева Л. Н. Досуг в структуре образа жизни (философско-

культурологические аспекты): дис. ... канд. филос. наук. Москва, 2004.             

152 c. 

63. Воловик А. Ф. Педагогіка дозвілля. Харків: ХДАК, 1999. 329 с. 

64. Вопросы внеклассной и внешкольной работы с детьми. Москва: 

Учпедгиз., 1955. 45 с. 

65. Вопросы истории КПСС. Сборник научных трудов. Л.: ЛГИК, 1973. 

Вып. 3. 277 с. 

66. Воробець І. В. Освіта дорослих у Галичині (1891–1939 рр.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01. Івано-

Франківськ, 2001. 19 c.  

67. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М. : Изд-

во Акад. пед. наук РСФСР, 1956. 519 с.  

68. Выготский Л. С. Педагогическая психология: краткий курс. М. : 

Работник просвещения, 1926. 348 с.  

69. Ганелін Ш. Нариси з історії середньої школи другої половини ХХ 

століття. К.,1953. 176 с. 

70. Ганина Т. В. Педагогические взгляды и деятельность  

Е. Н. Медынского в области внешкольного образования: автореф. дисс. на 

соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01. Коломна, 2000. 23 с.  

71. Гегель Г. Работы разных лет : в 2 т.  М. : Мысль, 1973. 630 с.  

72.  Глух Е. Г. Развитие системы внешкольной работы с детьми (1945–             

1973 гг.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.01. Москва, 1975. 23 с. 

73. Гнатюк В. М. Управління системою виховання учнів у позакласній 

роботі загальноосвітньої школи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.01. К., 2000. 16 с.  



 127 

74. Гончаренко С. У. Методологія. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с. 

75. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради 

молодим науковцям. К., 1995. 42 с.  

76. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. К.: Либідь, 1997. 

376 с. 

77. Гордієнко Л. О. Соціалізація молоді Великої Британії у діяльності 

молодіжних організацій. К., 2005. 121 с. 

78. Гордин И. Г. Проблемы истории внешкольного воспитания в 

советской педагогической литературе. Историографические очерки. М.: 

«Просвещение», 1982. 176 с. 

79. Гордин И. Г. Этапы славного пути (Очерк развития детского 

движения). Ч. І: 1922–1962 гг. М. : Издательство «Педагогика», 1972. 72 с. 

80. Градополов К. В. Бокс. Теория и практика физ. культуры. 1956.  

Т. XIII. Вып. 3. С. 202–205. 

81. Гречихина Е. С. Содержание и методика проведения 

производственно-исторических экскурсий с учащимися старших классов 

средней школы: автореф. дис. … канд. пед. наук. Москва, 1965. 19 с. 

82. Гриценко М. С. З історії дитячого комуністичного руху. К. : 

«Молодь», 1979. 167 с. 

83. Гриценко М. С. Нариси з історії школи в Українській РСР (1917–1965) 

/ за ред. С. А. Литвинова. К.: Радянська школа, 1966. 260 с. 

84. Грищенко М. М. Сорок років розвитку радянської школи в 

Українській РСР. Розвиток нар. освіти і пед. науки в Укр. РСР 1917–1957: 

наук. зап. Серія: Педагогіка. К.: Рад. шк., 1957. Т. 4. С. 5–135. 

85. Громбах С. Режим дня школьника. М.,1965. 113 с. 

86. Гунин Д. Д. Республика неугомонных: возникновении детского 

коммунистического движения в нашей стране. М. : Мол. гвардия, 1982. 270 с. 

87. Гупан Н. М. Джерельна база історії педагогіки: пошук підходів до 

систематизації. Рідна школа, 2013. № 8–9. С. 67–70. 



 128 

88. Гупан Н. М. Розвиток історії педагогіки в Україні (історіографічний 

аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 

13.00.01. К., 2001. 39 с. 

89. Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки. Київ: 

А. П. Н., 2002. 224 с. 

90. Гурський А.  Питання історії школи і педагогіки. К.,1959. 209 с. 

91. Гутник І. М. Педагогічні засади організації дозвілля підлітків 

засобами української народної педагогіки : дисертація на здобуття наукового 

ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.06. Київ, 2006. 273 с. 

92. Дем’янюк Т. Д. Нові технології позашкільного виховання. К., 2000. 

352 с. 

93. Денисенко А. Д. Становлення ідеї організації дозвілля у світовій і 

вітчизняній педагогічній думці. Збірник наукових праць Уманського 

державного педагогічного університету. 2013. Ч. 2. С. 112–122. 

94. Детское движение: словарь-справочник. изд. 2-е, перераб. и доп. М. : 

Ассоциация исследователей детского движения, 2005. 543 с. 

95. Детское демократическое движение / под. ред. В. В. Лебединского. 

М. : ВКШ, 1979. 87 с. 

96. Дитяче об’єднання: формування ціннісних ставлень особистості / за 

ред. А. Б. Зайченко, О. В. Кравченко. Кривий Ріг : Діоніс, 2019. 330 с. 

97. Добровольская Н. Что нужно знать учителю о детском голосе. М., 

1972. 271 с. 

98. Енциклопедія українознавства. Л., 1996. Т. 5. 2000 с.  

99. Ефименко А. Я. История украинского народа. К., 1990. 234 с. 

100. Єгорова О., Биковська О. Позашкільна освіта: міжнародний досвід і 

кращі практики громадянського виховання дітей і молоді. Суми: 

Університетська книга, 2017. 213 с. 

101. Жданова Л. С. Розвиток піонерьких таборів в СРСР (1945–1975 рр.). 

К., 2009. 124 с. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000071
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000071


 129 

102. Жданович Ю. Особливості самовиховання дітей у Пласті. Рідна 

школа. 2001. жовтень. С. 39-40.   

103. Жураковский Г. Е. Педагогические идеи А. С. Макаренко. М. :  

Изд-во Академии пед. наук РСФСР, 1963. 328 с.  

104. З історії національного шкільництва : навч.-метод. посіб.                                              

/ В. Ф. Живодьор, А. А. Сбруєва, М. Ю. Русін та ін. К. : ІЗМН, 1998. 144 с.  

105. Заболоцький П. А. Дома юношества и школьные клубы. Нежин: 

Печатникъ, 1918. 24 с. 

106. Закон об укреплении связи школи с жизнью и о дальнейшем 

развитии системы народного образования в стране. Принят Верховным 

Советом СССР 24 декабря 1958 г. / В кн. : Народное образование в СССР. 

Общеобразовательная школа. Сб. документов 1917–1973. М. : Педагогика, 

1974. С. 53–61. 

107. Закон «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший 

розвиток системи народної освіти в Українській РСР від 17 квітня 1959 р.» / В 

кн. : Культурне будівництво в Українській РСР. Найважливіші рішення КП і 

Радянського Уряду. 1917–1960 рр. Зб. документів в 2-х т. Т. 2 (Червень 1941– 

1960 рр.) / ред. О. В. Килимник  К. : Держполітвидав УРСР, 1961. С. 511–530. 

108. Закон України «Про загальну середню освіту». Освіта України: 

нормативно-правові документи : зб. нормат. док. К. : Міленіум, 2001.                  

С. 103–127. (Нормативно-правові документи).  

109. Закон України «Про вищу освіту». Відомості Верховної Ради : зб. 

нормат. док. К.: Міленіум, 2001. С. 252–263. (Нормативно-правові документи).  

110. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 

1 грудня 1998 р. № 281-ХIV (зі змінами). Верховна Рада України. К., 1999. №1. 

111. Закон України «Про освіту». Освіта України : нормативно-правові 

документи : зб. нормат. док. К. : Міленіум, 2001. С. 11–38. (Нормативно-

правові документи).  

112. Закон України «Про освіту», 2017. Відомості Верховної Ради (ВВР).               

№ 38–39. ст. 380. 



 130 

113. Закон України «Про позашкільну освіту». Освіта України : 

нормативно-правові документи : зб. нормат. док. К.: Міленіум, 2001. С. 229–

251. (Нормативно-правові документи). 

114. Затонський В. П. Більше уваги комуністичному вихованню дітей.                       

Комуністична освіта. 1935. № 45. С. 6–13. 

115. Захлебный А. Н., Зверев И. Д., Суравегина И. Т. Охрана природы в 

нешкольном образовании: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1980.                 

143 с. 

116. Захожий В. М. Международное юношеское и детское движение. М.: 

Просвещение, 1983. 214 с. 

117. Збірник законів Української РСР і указів президії Верховної Ради 

Української РСР [1938–1973 рр.]: в 2-х т. К.: Політвидав, 1974. Т.1. 739 с. 

118. Збірник законів Української РСР і указів президії Верховної Ради 

Української РСР  [1938–1973 рр.]: в 2-х т.– К.: Політвидав, 1974. Т.2. 733 с. 

119. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Позашкільна освіта: історичні поступи та здобутки». К., 2008.  

347 с. 

120. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Позашкільна педагогіка: пошук і проблеми». К., 1995. 389 с. 

121. Звєрєва І. Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в 

Україні: теорія і практика : моногр. К.: Правда Ярославичів, 1998. 393 с.  

122. Ильина Т. А. Структурно-системный подход к организации 

обучения. М., 1972. 124 с. 

123. Ісайкіна О. Д. Побут і дозвілля міського населення України в 

повоєнний період (1945–1955 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук. К., 2006. 20 с. 

124. История международного молодёжного и детского движения: учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов. под ред. В. П. Мошняги, Т. Ф. Таирова.  М.: 

Просвещение, 1983. 224 с. 

125. Історія міст і сіл Української РСР. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Istorija_mist_i_sil_URSR. 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Istorija_mist_i_sil_URSR


 131 

126. Каган М. С. Системный подход и гуманитарное знание: избр. статьи. 

Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1991. 381 с. 

127. Кан-Калик В. А. Педагогическое творчество. М., 1990. 345 с. 

128. Каптерев П. Ф. Дидактические очерки. СПб. Земля, 1915. 434 с.  

129. Каптерев П. Ф. Избранные педагогические произведения. М.: 

Педагогика, 1982. 704 с.  

130. Кардашенко В. Здоровье школьника. М.,1966. 181 с. 

131. Катунова М. Р. Формирование образовательной среды клуба-

учреждения дополнительного образования детей: дисс. ... канд. пед. наук: спец. 

13.00.01. СПб., 1998. 239 с.  

132. Кириченко В. І. Планування роботи позашкільного навчального 

закладу. Київ: Шкільний світ, 2011. 101с. 

133. Кирпичник А. Кому и зачем нужно детское движение? ТИМ: 

специальный выпуск. 2002. № 2. С. 22–25.  

134. Кірсанов В. В. До визначення предмета рекреації в контексті 

педагогічних проблем дозвілля. К., 1983. 131 с. 

135. Кірсанов В. В. Психолого-педагогічна діагностика: підручник. К.: 

Альтерпрес, 2002. 512 с. 

136. Клімчук В. А. Стан розробки проблеми соціального виховання дітей 

у закладах позашкільної освіти в Україні у 20–50-ті рр. Збірник наукових праць 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2017. 

Вип. 2. Ч. 2. С. 51–59. 

137. Клімчук В. А. Стан розробки проблеми соціального виховання дітей 

у закладах позашкільної освіти в Україні у 20–50-ті рр. ХХ ст. Педагогіка 

формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2017. 

Вип. 54 (107). С. 30–39. 

138. Кобзар Б. С. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. К. : 

Знание, 1973. 46 с.  

139. Кобзар Б. С. Проблеми виховання в позашкільних закладах. К.: Рад. 

шк., 1969. 160 с. 



 132 

140. Кобзарь Б., Харінко Н., Проблеми виховання в позашкільних 

закладах: навч. пос. К., «Радянська школа» 1969. 264 с. 

141. Коваль М. Б. Внешкольные учреждения в системе общественного 

воспитания. Оренбург, 1986. 80 с.  

142. Коваль Л. Г.  Музично-естетичне виховання підлітків. К.: Б. В., 1979. 

48 с. 

143. Коваленко Є. І. Методологічна функція історії педагогіки у 

становленні майбутнього педагога. Психолого-педагогічні науки, 2012. № 4. 

С. 27–34. 

144. Ковбасенко Л. І. Визначні сторінки історії позашкільної освіти. 

Позашкілля. 2009. Верес. (№ 9). С. 3–5. 

145. Коляда Н. М. Позашкільна піонерська робота як важлива соціально-

педагогічна засада розвитку дитячого руху (перша половина 30-х років              

ХХ ст.). Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2012. № 42 (2).                 

С. 213–223. 

146. Коменский Я. А. Панпедия: Искусство обучения мудрости.                               

М. : Издательство УРАО, 2003. 318 с.  

147. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та 

українські перспективи. К., 2004. 112 с.  

148. Кон И. С. Ребенок и общество. М.: Наука, 1988. 269 с.  

149. Кондратюк О. П. Дитячі комуністичні організації – важливий шлях 

морального виховання учнів (Сторінки з історії Всесоюзної піонерської 

організації ім. В. І. Леніна). К. : Товариство «Знання» Української РСР. 1971. 

36 с. 

150. Кондратюк О. Школа и нравственное воспитание подрастающего 

поколения. К., 1983. 48 с. 

151. Конституція України: Відомості Верховної Ради України. 1996.  

№ 30. 141 с. 

152. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 

Шкільна бібліотека плюс. 2015. № 9–10. С. 3–9. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Коляда%20Н$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж72042


 133 

153. Концепція «Нова школа. Простір освітніх можливостей». 40 с. URL: 

http://mon.gov.ua/ activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/  

154. Корнетов Г. Б. Теория истории педагогики. М.: АСОУ, 2013. 460 с. 

155. Корнієнко Т. М. Організація дозвілля школярів у вітчизняній 

педагогічній думці (друга половина XIX – початок XX ст.): автореф. дис. ... 

канд. пед. наук. Харків, 2011. 20 c. 

156. Королёв Ф. , Корнейчик Т. , Равкин З. Очерки по истории советской 

школы и педагогики. 1951–1961. М. : Издательство «Педагогика», 1961. 176 с. 

157. Королев Ф. Ф. Системный подход и его возможности применения в 

педагогических исследованиях. Советская педагогика, 1970. № 9. С. 103–116. 

158. Косило М. Ю. Туристсько-краєзнавча робота у позашкільному 

навчальному закладі. Коментар до інформаційного збірника Міністерства 

освіти і науки України. 2009. № 3. С. 4–16. 

159. 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. Том 1. Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. С. 29–32. 

160. Костенко Л. Д. Розвиток позашкільної освіти України у другій 

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

444 с. 

161. 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. 

162. 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. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Корнієнко%20Т$


 134 

163. Краевский В. В. Педагогика и её методология вчера и сегодня 

[Електронний ресурс] / В. В. Краевский. Режим доступу : 

http:www.eidos.ru/jornal/2003/071103.htm 

164. Красняков Є. В. Державна політика в сфері позашкільної освіти на 

початку ХХ ст. Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки. Київ: 

Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. Вип. 118. C. 118–125. 

165. Крекотіна Т. М. Організаційні форми виховної роботи в 

позашкільному навчальному закладі. Позашкільна освіта Сумщини: 

регіональний аспект / за заг. ред. Л. В. Тихенко.  Суми : Нота-бене, 2011.  

С. 5–10. 

166. Кремень В. Г. Україна: альтернативи поступу (критика історичного 

досвіду). К., 1996. 793 с.  

167. Крупская Н. К. Педагогические сочинения: в 10 т. М. : Изд-во АПН 

СССР, 1959. 688 с.  

168. Крупська Н. К. Більше уваги позашкільній роботі з дітьми. Пед. 

твори: в 10 т. К. : Рад. шк., 1964. Т. 5. 336 с. 

169. Крупченко Н.  Заботиться о всестороннем развитии детей. 

Внешкольное занятие. М., 1959. С. 591.  

170. Костюк Г. Навчально-виховний процес і психічний розвиток 

особистості. К.: Рад. школа, 1989. 608 с. 

171. Куценко Т. А. Некоторые вопросы развития детских организаций 

СССР. Советская педагогика. 1968. № 4. С. 35–37. 

172. Лебединский В. В. Теоретические основы совершенствования 

воспитательной деятельности внешкольных организаций: дис. … д-ра пед. 

наук: 13.00.01. М., 1975. 399 с. 

173. Левандовська І. З. Підготовка молоді до самостійного трудового 

життя у діяльності молодіжних об’єднань на західноукраїнських землях  

(20–30-і рр. ХХ ст.): автореф. дис... канд. пед. наук. Тернопіль, 2008. 20 с. 



 135 

174. Левченко Г. Є. Розвиток принципів трудового виховання                                   

В. Сухомлинського в сучасній школі. Педагогіка і  психологія. 1997. № 2. С. 34–

38.  

175. Легкая атлетика (для техникумов физической культуры). Под общей 

редакцией Д.А. Семенова. М.: Физкультура и спорт, 1951. 461 с. 

176. Леднев В. С. Содержание образования. М. : Высш. шк., 1989. 360 с.  

177. Лесгафт П. Ф. Семейное воспитания ребенка и его значение. СПб., 

1890. 176 с. 

178. Лисенко М. Методика використання краєзнавчого матеріалу в 

гуртковій роботі. Київ: Радянська школа, 1961. 167 с. 

179. Литвак Р. А. Современное детское движение. Челябинск : ЧГПУ, 

ДПиШ им. Н. К. Крупской, 2001. 80 с.  

180. Литвак Р. А. Социализация личности ребёнка в деятельности детских 

общественных объединений. Челябинск ЧГПУ, ДпиШ им. Н. К. Крупской, 

2000. 168 с. 

181. Литовченко О. В. Виховний потенціал позашкільних навчальних 

закладів. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської 

молоді: зб. наук. праць. Кіровоград, 2010. Вип. 14. Кн. 1. С. 220–228. 

182. Литовченко О. В. Соціальна адаптація підлітків у позашкільних 

навчальних закладах. Київ: Педагогічна думка. 2007. 103 с. 

183. Луначарский А. В. О воспитании и образовании. М., 1976. 99 с.  

184. Мадзигон В. Н. Продуктивная педагогика. Политехнические основы 

соединения обучения с производительным трудом: моногр. К. : Вересень, 2004. 

324 с. 

185. Мазуренко Л. Дитячі громадські організації. Х. : Вид. гр. «Основа», 

2004. 192 с. 

186. Майборода В. К. Вища педагогічна освіта в Україні : історія, досвід, 

уроки (1917–1985 рр.). К. : Либідь, 1992. 196 с. 

187. Макаренко А. С. Выбор профессии : соч. в 7 т. М. : Изд-во АПН 

РСФСР, 1956. Т. 5. 254 с.  



 136 

188. Макаренко А. С. Твори. К. : Вища школа, 1954. Т. 4. 385 с.  

189. Максимовська Н. О. Теоретичні і методичні засади соціально-

педагогічної діяльності зі студентською молоддю у сфері дозвілля: дис. ...                 

д-ра пед. наук. Харків, 2015. 559 с.  

190. Матвієнко О. В. Соціально-педагогічні умови виховання: теоретичні 

і практичні проблеми. Соціалізація особистості: зб. наукових праць. Том ХІХ. 

Київ: Логос, 2003. С. 15–22. 

191. Матрусов И. С. Охрана природы. М.: Знание, 1976. 64 с. 

192. Мачуський В. В. Педагогічне управління професійним 

самовизначенням вихованців позашкільних закладів у сфері технічної 

діяльності. Професійна орієнтація: теорія і практика: наук.-метод. посіб. 

Івано-Франківськ: Вид. «Ті повіт», 2011. Вип. 2. С. 116–125. 

193. Медынский Е. Н. Внешкольное образование. Его значение, 

организация и техника. М. : Наука, 1918. 288 с.  

194. Медынский Е. Н. Энциклопедия внешкольного образования. 

Петроград : Гос. изд-во, 1923. 138 с.  

195. Митина И. И. Становление и развитие системы внешкольных 

учреждений. Народное образование. 1959. № 11. С. 91–94. 

196. Мкртічян О. А. Організація соціально-педагогічної діяльності в 

позашкільних закладах України (20–80 рр. ХХ ст.): дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01. Харків, 2007. 162 с. 

197. Могілевська В. М. Розвиток позашкільної освіти: інноваційні 

підходи до управління галуззю на регіональному рівні. Педагогіка формування 

творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2016.  Випуск. 48.  

С. 18–26.  

198. Мушка О. В. Організаційно-педагогічні засади діяльності Наркомосу 

УСРР у галузі шкільної освіти (1919 – початок 30-х рр. XX ст.): автореф. дис.  

канд. пед. наук. Переяслав-Хмельницький, 2011. 20 с. 

199. Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР. 1917–1967 / 

ред. кол.: Л. Г. Бондар (відп. ред.) та ін. К.: Рад. шк., 1967. 483 с. 



 137 

200. Народное образование в СССР. (Сб. документов. 1917–1973). М.: 

Педагогика. 1974. 559 с. 

201. Науменко Р. А. Державна стратегія щодо регулювання позашкільної 

освіти в Україні. Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості 

в умовах позашкільних навчальних закладів : зб. матеріалів наук.-практ. конф. 

(Київ, 30–31 берез. 2006 р.). Ч. 1. К. : Грамота, 2006. С. 43–50. 

202. Науменко Р. А. Державне регулювання розвитку позашкільної освіти 

в Україні: автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. Київ, 2013. 40 с. 

203. Національна доктрина розвитку освіти. К., 2002.  

204. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року: Указ Президента України від 25.06.2013 р. № 344/2013. URL: 

http://www.president.gov.ua/ru/documents/15828.html  

205. Німич Г. М. До проблеми про діяльність позашкільних навчальних 

закладів в Україні на початку 50-х рр. ХХ ст. Наукові записки. Кіровоград: РВЦ 

КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. Вип. 125. С. 142–145. 

206. Новикова А. Д. Теория физического воспитания. М.: Физкультура и 

спорт, 1959. 390 с. 

207. Ожегов С. И. Словарь русского языка. 6-е изд. М.: Гос. изд. иностр. и 

нац. словарей, 1953. 848 с. 

208. Олифиренко Л. Я. Социально-педагогическая поддержка детства: 

монография. Москва: Народное образование, 2002. 112 с. 

209. Останіна Н. С. Проблеми організації клубної роботи з учнівською 

молоддю в педагогічній теорії й практиці України  

(1917–1931 рр.): автореф. дис... канд. пед. наук. Київ, 2004. 20 с. 

210. Остапец-Свешников А. А. Туристская деятельность как средство 

преодоления педагогической запущенности подростков: автореф. дис. … канд. 

пед. наук: 13.00.01. Москва, 1974. 20 с. 

211. Охрімчук Р. Дитячі громадські об’єднання – стратегічно значущий 

ресурс держави. Світ виховання. 2006. № 6. С. 9–12.  

http://www.president.gov.ua/ru/documents/15828.html


 138 

212. Охрімчук Р. Дитячі об’єднання України: пріоритет пізнавального 

інтересу у КРОКСі. Шкільний світ. 2004. Січ. (№ 1). С. 16–17.  

213. Охрімчук Р. Життєвий простір дитячих об’єднань України. Шкільний 

світ.  2003. № 34. С. 7. 

214. Падалка Г. М. Учитель, музика, діти. К.: Музична Україна, 1982. 

144 с.  

215. Паламарчук В.Ф. Взаємозв’язок навчання і розвитку учнів в аспекті 

реформи школи: Метод. лист для вчителів і керівників шкіл, гімназій, ліцеїв.  

К., 2002. 46 с. 

216. Паначин Ф. Педагогічна освіта К.,1956. 203 с. 

217. Пархоменко І. В. Розвиток закладів позашкільної освіти туристсько-

краєзнавчого напряму Сумської області (50–80-ті рр. ХХ ст.). Вісник 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. Педагогічні науки. № 38 (3), 2018. С. 274–280. 

218. Педагогічний словник / за ред. акад. М. Д. Ярмаченка. К. : Пед. 

думка, 2001. 514 с. 

219. Педагогічний словник для батьків. К. : ДЦССМ, 2002. 348 с.  

220. Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій 

України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія / І. В. Албул, 

О. О. Гоменюк, Н. М. Коляда, Т. Д. Кочубей та ін. Умань: ФОП Жовтий, 2015. 

417 с. 

221. 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: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 

17 серпня 2002 р. № 1133 [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua) 

222. Песталоцці Й. Г. Книга матерів, або Порадник для матерів, як їм 

навчати своїх дітей спостерігати і говорити. Дошкільна лінгводидактика: 

Хрестоматія / Упоряд. А. М. Богуш. Ч. 1. К., 1999. С. 57–64.  

http://zakon.rada.gov.ua/


 139 

223. Петренко В. С. Історико-краєзнавча позакласна робота в школі. 

Радянська школа. К.,1962. С. 52–62. 

224. Петрова І. В. Дозвілля у працях вітчизняних педагогів. Вісник 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2014. № 3.             

С. 63–67. 

225. Пирогов Н. И. Избранные педагогические сочинения. М., 1985. 458 с. 

226. Пирогода И. Н. Внешкольная туристско-краеведческая работа как 

фактор нравственного воспитания подростков: автореф. дис. … канд. пед. наук: 

13.00.01. Москва: 1971. 34 с.  

227. Плахотнік О. В. Екологічне виховання учнів. Нова педагогічна 

думка. № 2. 1996. С. 24–28. 

228. Побірченко Н. С. Педагогічна і просвітницька діяльність українських 

Громад у контексті суспільного руху Наддніпрянської України (друга половина 

ХІХ – початок ХХ століття). К., 2001. 475 с. 

229. Позашкільна освіта України. Інформаційні матеріали до 

Всеукраїнського форуму педагогічних працівників позашкільної освіти 28 

жовтня 2016 р. Київ, 2016. 57 с. 

230. Позашкільна освіта: історичні поступи та здобутки: зб. матеріалів 

Всеукраїнської педагогічної конференції. К., 1987. 308 с. 

231. Позашкільна освіта в 2019 році. Статистичні дані. Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/statistichni-danni. 

232. Позашкільна освіта в Україні: навч. посіб. / Биковська О. В.,  

Бут С. В., Дмитренко О. П. та ін.; за ред. О. В. Биковської. К. : ІВЦ АЛКОН, 

2006. 224 с.  

233. Поліщук Ю. Й. Використання потенціалу громадських молодіжних 

об’єднань у профілактиці девіантної поведінки. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна 

робота. Ужгород : УНУ. 2011. Вип. 21. С. 165–167.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж22799
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж22799
https://mon.gov.ua/ua/statistichni-danni


 140 

234. Поліщук Ю. Й. Соціально-педагогічна діяльність сучасних 

громадських молодіжних об’єднань в Україні : монографія. Тернопіль : ТНПУ, 

2005. 432 с. 

235. Пономарчук Н. Д. Формирование активной жизненной позиции 

подростка в клубных объединениях по интересам: дисс. ... канд. пед. наук : 

13.00.01. К., 1991. 125 c.  

236. Постанова Ради Міністрів СРСР «Про впорядкування мережі, 

введення типових штатів і встановлення посадових окладів працівникам 

позашкільних закладів» / В кн. : Культурне будівництво в Українській РСР. 

Найважливіші рішення КП і Радянського Уряду. 1917–1960 рр. Зб. документів в 

2-х т. Т. 2 (Червень 1941–1960 рр.) / ред. О. В. Килимник. К. : Держполітвидав 

УРСР, 1961. С. 511–530. 

237. Про вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей та 

молоді в позашкільних навчальних закладах: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 20 серпня 2003 р. № 1301 [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua 

238. Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів 

і Положення про позашкільний заклад: затверджено Постановою Кабінету 

Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 433 [Електронний ресурс]. Режим 

доступу : http://zakon.rada.gov.ua) 

239. Про затвердження Програми розвитку позашкільних навчальних 

закладів на 2002–2008 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 

28 березня 2002 р. № 378. [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua 

240. Про подальший розвиток ініціативи і самодіяльності у Всесоюзній 

піонерській організації імені В. І. Леніна / В кн. : Культурне будівництво в 

Українській РСР. Найважливіші рішення КП і Радянського Уряду. 1917–              

1960 рр. Зб. документів в 2-х т. Т. 2 (Червень 1941–1960 рр.) / ред.                        

О. В. Килимник. К. : Держполітвидав УРСР, 1961. С. 511–530. 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/


 141 

241. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку 

позашкільної освіти на період до 2014 року: Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 5 жовтня 2009 р. № 1260-р [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua 

242. Пустовіт Г. П. Деякі аспекти громадянського виховання особистості 

у позашкільних закладах. Таврійський вісник : наук.-метод. журн. Піденно-

український регіональний інститут післялипломної освіти педагогічних кадрів. 

2003. № 1. С. 170–177. 

243. Пустовіт Г. Концептуальні засади модернізації змісту сучасної 

позашкільної освіти і виховання учнів. Рідна школа, 2010. № 10. С. 19–23. 

244. Пустовіт Г. П. Позашкільна освіта і виховання в контексті 

трансформаційних процесів у суспільстві. Позашкільна освіта та виховання. 

2006. № 1. С.10. 

245. Равкин З. И. Советская школа в период 1951–1955 гг. М. : 

Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства 

Просвещения РСФСР, 1959. 274 с. 

246. Радина К. Д. Воспитание чувств детей и подростков в деятельности 

внешкольных организаций: дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01. Л., 1975. 342 с. 

247. Радина К. Д. Выбрать деятельность для детской общественной 

организации? Это трудно, но важно. Детское движение: информационно-

методические материалы. М., 2002. № 2. С. 37–41. 

248. Редіна В. А. Організація пошукової діяльності учнів у позашкільних  

закладах освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.07. К., 2000. 19 с.  

249. Рибникова М. Гуртки учнів. К. 1959. 159 с. 

250. Розвиток дитячого руху в Україні: документи та матеріали (початок 

ХХ ст. – середина 30-х років ХХ ст.): збірник / уклад. Н. М. Коляда. Умань: 

ПП Жовтий, 2012. 228 с. 

251. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні. К., 1991. 

137 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/


 142 

252. Роль детских организаций в коммунистическом воспитании 

подрастающего поколения: сборник докладов, прочитанных на 

Республиканской научно-практической конференции, посвящённой 40-летию 

пионерской организации. Москва, 1962. 147 с. 

253. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб. : Питер, 1999. 

720 с.  

254. Руда А. Д. Воспитание чувств детей и подростков. Л., 1978. 142 с. 

255. Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори. К : Освіта, 1996. 304 с.  

256. Русова С. Ф. Позашкільна освіта. Засоби її переведення. К : Дзвін, 

1918. 88 с.  

257. Руссо Ж.-Ж. Исповедь. М., 1999. 56 с.  

258. Савченко Е. А. Трансформация педагогической деятельности как 

фактор социокультурного развития. Наука и образование.  Минск: НАН 

Беларуси. 2000. Кн.1. С. 83–84. 

259. Сиротенко О. Й. Становлення та розвиток системи позашкільної 

освіти. Соціально-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного 

навчального закладу : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 23–25 

жовт. 2002 р.). К., 2003. С. 156–160.  

260. Совєтов С., Бєляєв К. Про здоров’я школяра. К.,1953. 111 с. 

261. Содержание, формы и методы внешкольной работы. Тезисы докладов 

на Всероссийские Педагогические чтения, посвящённые 50-летию Всесоюзной 

пионерской организации имени В.И. Ленина. Москва, 1973. 147 с. 

262. Соловей М. В. Краєзнавчо-пошукова робота учнів у загальноосвітніх 

школах України (1950–2000 рр.): автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.01. Київ, 

2000. 20 с. 

263. Ставровский А.  Внеклассная работа в кружках СРСР. Москва: Из-во 

АПН РСФСР, 1954. 149 с. 

264. Ставровский О. Е. Внеклассная краеведческая работа. Москва: Из-во 

АПН РСФСР, 1952. 98 с. 



 143 

265. Стан та перспективи розвитку позашкільної освіти в Україні: 

Круглий стіл у Верховній Раді України. Директор школи, ліцею, гімназії. 2007. 

№ 5. С. 9.  

266. Сторінки літопису піонерської організації Ровенщини. Ровно: 

Ровенський обласний інститут удосконалення вчителів, 1972. 52 с. 

267. Ступарик Б. М. Національна школа : витоки, становлення : навч.-

метод. посіб. К. : ІЗМН, 1998. 336 с.  

268. Субтельний О. Україна : історія. К., 1993. 304 с.  

269. Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес : нові підходи до 

загальних проблем. К. : АПН, 2003. 68 с.  

270. Сухомлинська О. В. Концептуальні засади розвитку історико-

педагогічної науки в Україні. Історико-педагогічний процес: нові підходи до 

загальних проблем. Київ: АПН, 2003. С. 16–25. 

271. Сухомлинська О. В. Методологія дослідження історико-педагогічних 

реалій другої половини ХХ століття. Шлях освіти, 2007.  № 4. С. 6–12. 

272. Сухомлинська О. В. Персоналії в історико-педагогічному дискурсі. 

Шлях освіти. 2001. № 4. С. 10–15. 

273.  Сухомлинська О. В. Проблеми розвитку особистості в історичному 

контексті психології та педагогіки. Шлях освіти. К.: Педагогічна преса, 2005. 

№ 1. С. 41–45. 

274. Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої 

особистості. Вибрані твори: В 5 т. К. : Рад. школа, 1976. Т. 1. С. 53–206.  

275. Сущенко Т. И. Основы внешкольной педагогики : пособие для 

класных руководителей, педагогов внешкольных учреждений. Минск: Беларус. 

навука, 2000. 221 с.  

276. Сущенко Т. И. Педагогический процесс во внешкольном учреждении 

: дис. на здобуття доктора пед. наук : 13.00.01. К., 1993. 168 с. 

277. Сущенко Т. И. Педагогический процесс во внешкольных 

учреждениях. К. : Рад. школа, 1986. 118 с.  



 144 

278. Сущенко Т. І. Позашкільна педагогіка: теорія, історія, практика : 

наук.-метод. посібн. К. : ТОВ «Праймдрук», 2011. 299 с. 

279. Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості учнів в 

умовах позашкільного навчального закладу: матеріали науково-практичної 

конференції, (Київ, 30–31 березня 2006 р.). Київ: Київ Грамота, 2006. 183 с. 

280. Теоретические проблемы методики воспитательной деятельности 

пионерской организации: сборник докладов.  М. : АПН СССР, 1980. 151 с. 

281. Толстой Л. Н. Педагогические сочинения. М.–Л. : Акад. пед. наук, 

1948. 400 с.  

282. Троцко Г. В. Українські дитячі та молодіжні громадські організації: 

навчальний посібник. Х. : Харківський державний педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди, 1999. 206 с. 

283. Указ Президента України «Про стратегію національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки» № 580/2015. URL: 

president.gov.ua/documents/5802015-19494 

284. Україна XXI століття. Державна національна програма «Освіта». К. : 

Райдуга. 1994. С. 61. 

285. Ушинский К. Д. Книга для учащихся М. : Просвещение, 1977. 143 с. 

286.  Фіцула М. М. Педагогіка: навч. пос. для студ. вищ. пед. закладів 

освіти. К.: Академвидав, 2003. 528 с. 

287. Харинко Н. Ф. Педагогические проблемы воспитательной работы в 

условиях внешкольных учреждениях (на опыте УССР): автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01. Минск, 1973. 20 с. 

288. Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки. К. : Рад. шк., 1961.  

456 с. 

289. Цветкова И. В. М. В. Крупенина – учёный, педагог, гражданин: в 2-х 

ч. Ч. 2. Педагогические идеи. М. : [Б.и.], 1993. 59 с. 

290. Цвірова Т. Д. Розвиток позашкільних закладів різних типів в Україні 

(1920–1941): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. К., 2004. 231 с. 



 145 

291. Цокур О. С. Історико-педагогічні витоки становлення й розвитку 

системи позашкільної освіти в Україні. Актуальні проблеми управління освітою 

і навчальними закладами. Вінниця. 2021. С. 36–41. 

292. Цьось А. В. Українські народні ігри та забави. Луцьк: Надстир’я, 

1994. 90 с. 

293. Чарнолуский В. И. Настольная книга по внешкольному образованию. 

СПб. : Типография Б. М. Вольфа, 1913. 501 с. 

294. Черніговець Т. І. Дозвілля молодших школярів. К., 2002. 50 с. 

295. Чехов М. Типи шкіл в їх історичному розвитку. К. 1953. 89 с. 

296. Чорна К. І. Основні пріоритети у вихованні національної 

самосвідомості і громадянської культури старшокласників. Педагогіка і 

психологія. 1994. № 1. С. 48-49. 

297. Шаповал Р. В. Поняття, зміст і сутність позашкільної освіти України 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ 

soc_gum/Nashp/2011_2_2/Shapov.pdf 

298. Шацкий С. Т. Бодрая жизнь. М., 1915. 281 с. 

299. Шацкий С. Т. Избранные педагогические сочинения. М., 1930. 400 с. 

300. Шацкий С. Т. Что такое клуб. М, 1918. 189 с. 

301. Ширвиндт Б. Е. Педагогические проблемы деятельности 

внешкольных организаций: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01. М., 1974. 416 с. 

302. Шепилова А. С. Внешкольная воспитательная работа с детьми в 

РСФСР (1917–1941): автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. пед. наук: 

спец. 13.00.01. М., 1991. 22 с.  

303. Янченко Т. Проблеми соціально-педагогічної підтримки дітей, які 

потребували захисту в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). К., 2006. 

119 с. 

304. Яременко Л. Особливості функціонування та перспективи розвитку 

позашкільної освіти в сучасному суспільстві. Науковий вісник 

Мелітопольського державного педагогічного університету, 2015. Серія: 

Педагогіка. С. 305–311. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/%0bsoc_gum/Nashp/2011_2_2/Shapov.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/%0bsoc_gum/Nashp/2011_2_2/Shapov.pdf


 146 

305. Ярмаченко М. Д. Актуальні питання педагогічної науки. К. : Знання, 

1978. 48 с. 

306. 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  

Архівні джерела: 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України, Київ 

307. Ф. 3. Оп. 2. Спр. 463. Т. 2. Листування з Міністерством освіти. 

177 арк. 

308. Ф. 3. Оп. 2. Спр. 606. Накази Міністерства освіти УРСР [1960]. 

193 арк. 

309. Ф. 3. Оп. 2. Спр. 644. Накази Міністерства освіти УРСР [1967]. 

154 арк. 

310. Ф. 3. Оп. 2. Спр. 681. Накази Міністерства освіти УРСР [1967]. 

161 арк. 

311. Ф. 3. Оп. 3. Спр. 101.  Накази Міністерства освіти УРСР [1973]. 

236 арк. 

312. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 6133. Доповідні записки та довідки інспекторів 

відділу про перевірку роботи позашкільних установ УРСР за 1966–1967 н. р. 

Міністерство освіти. Відділ позашкільного виховання. 87 арк. 

313. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 6629. Звіт про роботу відділу позашкільного 

виховання за 1967–1968 н. р. Про стан комуністичного виховання у школах 

республіки. Підготовка до відзначення 50-річчя Великої Жовтневої 

соціалістичної революції.  Міністерство освіти УРСР. Статистичний відділ.   

267 арк.   

314. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9324. Документи засідань колегії Міністерства 

[рішення, постанови, доповідні записки], 1987 р. Міністерство освіти. 

Канцелярія.  115 арк. 

https://doi.org/10.20952/revtee.v14i33.15524


 147 

315. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 41. Документи засідань колегії Міністерства 

[рішення, постанови, доповідні записки] 1989 р. Міністерство освіти. Загальний 

відділ.165 арк. 

316. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 6134. Інструктивні та методичні вказівки 

обласного відділу народної освіти по позашкільному вихованню за 1967 р. 

Міністерство освіти. Відділ позашкільного виховання. 37 арк. 

317. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 7139. Інформації облвно про хід підготовки до 

відзначення 100-річчя з дня народження В. І. Леніна в установах народної 

освіти УРСР за 1969 р. 118 арк. 

318. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 8854. Накази і розпорядження Міністерства 

освіти УРСР. 207 арк. 

319. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 8868. Положення про роботу по позашкільному 

вихованню піонерів і учнів за 1968 р. Міністерство освіти. Відділ 

позашкільного виховання. 87 арк. 

320. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 8870. Стенограма республіканської наради 

працівників позашкільних установ про стан і поліпшення роботи позашкільних 

установ УРСР. Міністерство освіти УРСР. Відділ позашкільного виховання.  

69 арк. 

321. Ф. 167. Оп. 5. Спр. 1241. Кошториси видатків на утримання дитячих 

дослідних станцій на 1952 р., 1 квітня – 30 червня 1952 р. 17 арк. 

322. Ф. 167. Оп. 8. Спр. 156. Матеріали по вивченню досвіду роботи 

позашкільних установ України (постанови, доповіді, акти, доповідні записки, 

висновки по обстеженню роботи), 1953 р. 127 арк. 

323. Ф. 167. Оп. 8. Спр. 178. Матеріали про підготовку шкіл України до 

нового навчального року (постанови, звіти, інформація, статистичні відомості, 

лисування), 23 січня – 7 вересня 1953 р. 168 арк. 

324. Ф. 167. Оп. 8. Спр. 430. Мережа науково-дослідних установ та 

матеріали до неї, 13 червня 1928 – 23 червня 1959 рр. 37 арк. 

325. Ф. 167. Оп. 8. Спр. 538. Матеріали про організацію та стан виховної 

роботи на Україні, 10 червня – 27 жовтня 1961 р. 160 арк. 



 148 

326. Ф. 167. Оп. 8. Спр. 587. Списки персонального складу наукових та 

науково-дослідних установ України, 1 квітня – 30 листопада 1961 р.                    

133 арк. 

327. Ф. 167.  Оп. 9.  Спр. 160. Отчет о воспитании детей на 10 июля  

1961 г. 179 арк. 

328. Ф. 167.  Оп. 9. Спр. 239. Розпорядження по освiтi УСРР за 1967 р.                      

(10 сiчня – 27 грудня 1967). 239 арк. 

329. Ф. 167. Оп. 11. Спр. 111. Зведені статистичні відомості про стан 

дитячих установ УСРР за 1968/69 рік. 174 арк. 

330. Ф. 167. Оп. 11. Спр. 1241. Кошториси видатків на утримання дитячих 

органіацій, 1972 р. 16 арк. 

331. Ф. 167. Оп. 11. Спр. 1252. Матеріали про проведення комуністичного 

виховання серед дітей та стан піонер організацій на селі. 27 квітня –                      

6 вересня 1970 р. 82 арк. 

332. Ф. 167. Оп. 11. Спр. 1262. Матеріали про основні проблеми 

виховання дітей. 18 квітня 1970 р. – 8 січня 1971 р. 169 арк. 

333. Ф. 167. Оп. 12. Спр. 160. Матеріали про організацію виховання на 

Україні, лютий – 18 серпня 1971 р. 179 арк. 

334. Ф. 167. Оп. 13. Спр. 215. Матеріали про організацію дитячих 

організацій, 9 квітня – 18 серпня 1971 р. 215 арк. 

335. Ф. 167. Оп. 13. Спр. 281. Матеріали про стан і розвиток виховної 

роботи на Україні (тези доповідей, доповідна й пояснюючі записки), 1975 р.                 

129 арк. 

336. Ф. 167. Оп. 13. Спр. 422. Проект основних положень до складання 

плану позашкільної роботи серед дітей шкільного віку, 1976 р. 45 арк. 

337. Ф. 167. Оп. 13. Спр. 615. Статистичні відомості про стан дитячих 

установ України, 1976 р. 37 арк. 

338. Ф. 167. Оп. 13. Спр. 8126. Матеріали про організацію й проведення 

дитячої оздоровчої кампанії (протоколи, інструкції, плани, звіти, листування), 

16 квітня 1976 р. – 2 вересня 1977 р. 34 арк. 



 149 

339. Ф. 167. Оп. 15. Спр. 891. Статистичні відомості про розподіл дитячих 

установ по Україні, кількість дітей і педперсоналу 1978 р. 108 арк. 

340. Ф. 167. Оп. 15. Спр. 991. 40 лет советской пионерии. 1961. 79 арк. 

341. Ф. 167. Оп. 15. Спр. 1001. Год за годом. Пионерская летопись. 1917–

1970. 299 арк. 

342. Ф. 167. Оп. 15. Спр. 1011. Этапы славного пути (очерк развития 

системы пионерской работы. Летопись пионерских дел). 1962–1972. 189 арк. 

343. Ф. 167. Оп. 15. Спр. 1031. Статистика детского коммунистического 

движения 1988. 36 арк. 

344. Ф. 167. Оп. 18. Спр. 163. Статистичні дані «Преса Української РСР». 

1950–1985. 65 арк.  

345. Ф. 167. Оп. 18. Спр. 175. Статистичні дані «Народное образование, 

наука и культура в СССР». 1977. 56 арк. 

346. Ф. 167. Оп. 18. Спр. 183. Статистичні дані «Соціальні індикатори 

рівня життя населення». 1998. 47 арк. 

347. Ф. 167. Оп. 18. Спр. 193. Україна – 2002: підсумки року. 15 арк. 

348. Ф. 166. Оп. 18. Спр. 200. Україна у цифрах у 2004 році. 20 арк. 



 150 

РОЗДІЛ ІІ 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У 

ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

Визначальний вектор теорії і практики розвитку позашкільної освіти   

лежить у площині державного регулювання. Тому, на нашу думку, для 

виявлення тенденцій у теорії і практиці розвитку вітчизняної позашкільної 

освіти в означених хронологічних межах необхідно проаналізувати розвиток 

державного регулювання та нормативно-правової бази позашкільної освіти.  

 

2.1. Тенденції у розвитку державного регулювання позашкільної 

освіти 

Наше дослідження дає підстави стверджувати, що у розвитку державного 

регулювання позашкільної освіти простежувались відповідні тенденції. 

Суб’єктом державного регулювання розвитку позашкільної освіти у широкому 

розумінні є держава. Суб’єктами державного регулювання розвитку 

позашкільної освіти у вузькому розумінні доцільно визнати органи державного 

управління освітою, державні позашкільні заклади та інститути громадянського 

суспільства, що формувалися під впливом суспільно-політичних процесів.  

Державна політика стосовно позашкільної освіти є відносно стабільна, 

організована та цілеспрямована діяльність уряду, яка здійснюється ним 

безпосередньо чи опосередковано і впливає на життя суспільства та водночас є 

цілеспрямованою дією, а не випадковою, хаотичною поведінкою [1, с. 13]. 

У розвитку державного регулювання позашкільної освіти у 

досліджуваних нами хронологічних межах виділяємо два періоди: радянський 

період (1952–1990 рр.) та період незалежної України (1991–2014 рр.).  

У радянському періоді виокремлюємо чотири етапи. 

Перший етап (1952–1959 рр.). Його можна охарактеризувати як етап 

трансформації та початку централізації державного регулювання розвитку 

позашкільної освіти, формування її нового змісту. Регулююча функція 
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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.  

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 самих 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 і узагальнення передового педагогічного 

досвіду та впровадження його в практику роботи кожної установи [186; 188; 

189]. Практично здійснювалася перебудова системи навчання та виховання 

підростаючого покоління [23, с. 56].  

Державою визначалися пріоритети ідеологічної роботи, перспективи, нові 

завдання щодо подальшого розвитку освіти, головним з яких було 

«…виховання всіх трудящих в дусі високої ідейності і відданості комунізмові, 

комуністичного ставлення до праці і суспільного господарства, цілковите 

подолання пережитків буржуазних поглядів, всебічний, гармонійний розвиток 

особистості, створення справжнього багатства духовної культури» [18; 26; 61, 

с. 96]. Провідне місце належало розвитку пізнавальних інтересів школярів, 

їхньої соціальної та трудової активності. 

Разом з тим уряд приділяв значну увагу вихованню в учнів любові до 

природи і бережливого ставлення до неї, масового залучення піонерів та учнів 

шкіл до свідомої суспільно корисної праці щодо вивчення, охорони і 

збагачення природи рідного краю [193,  арк. 1–10].  

Соціальні трансформації обумовили необхідність докорінного 

поліпшення роботи органів освіти з кадрами, зокрема організації їхньої 
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підготовки та перепідготовки. За позашкільними закладами закріплювались 

шефи: комсомольські організації промислових підприємств, установ, колгоспів 

та радгоспів. До співпраці залучались громадські організації і творчі спілки 

[179; 180; 196]. 

Другий етап (1960–1973 рр.) – етап посилення централізації державного 

управління позашкільною освітою, що обумовлювалося посиленням  

централізації управлінської влади, ідеологічного впливу та управлінського 

тиску на позашкільну освіту.  

У 1960-ті рр. широкого розмаху набуває діяльність позашкільних 

закладів, які чітко підпорядковувалися органам управління. Регулююча функція 

центральних органів управління позашкільною освітою виявлялася у 

координації діяльності різного роду громадських організацій.  

На початку 70-х рр. ХХ ст. у пошуках шляхів удосконалення управління 

освітою органами державної влади, прийнято рішення про необхідність 

докорінних змін у структурі та змісті роботи загальноосвітньої школи. Так, у 

школах запровадили нові навчальні плани і програми, з 1970 р. почався перехід 

до обов’язкової середньої освіти [89; 205]. Безперечно, такі зміни в 

загальноосвітній школі не могли не позначитися на змісті позашкільної освіти. 

Долаючи бюрократичні та реорганізаційні труднощі, в Україні помітно 

активізувалася діяльність позашкільних закладів. На цьому етапі регулюючий 

позитивний вплив держави на розвиток мережі позашкільних закладів 

підсилювався впливом державних підприємств та організацій, колгоспів, 

профспілок, на які й покладалася роль у створенні нових типів позашкільних 

закладів, урізноманітнення їх діяльності [56; 88]. Одночасно посилення 

централізації управлінської влади зумовило зміну пріоритетів у формуванні 

змісту позашкільної освіти, коли задоволення потреб у творчій діяльності 

підмінялось ідеологічними підходами, що зводились до проведення масових 

заходів. Централізація управлінської влади зумовила заформалізацію освітньо-

виховного процесу в позашкільних закладах [57; 67, с. 102; 201]. 
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Однією з характерних особливостей цього етапу був вплив науково-

технічної революції на всі аспекти життя суспільства. Державними органами 

влади створювалися гуртки, в яких поширеним було використання найновіших 

приладів, верстатів, машин, технологій, технічних засобів навчання. 

Оцінювалася не власне науково-технічна діяльність учнів, а процес 

використання її задля освіти і виховання дітей та молоді. Заняття в гуртках 

розглядаються як засіб закріплення і розвитку знань, здобутих у процесі 

засвоєння основ наук в загальноосвітній школі [67; 84]. 

Створення нових типів позашкільних закладів, урізноманітнення форм 

їхньої діяльності призвело до необхідності вирішення важливих проблем: 

подолання відомчого роз’єднання, поліпшення матеріальних умов і зміцнення 

навчально-виховної бази, підвищення гуманітарного, інтелектуально-

художнього і духовного рівня, наближення змісту виховної діяльності до 

реальних потреб дітей та молоді [88; 90; 207]. У 1973 р. на колегіях 

Міністерства освіти УРСР, з’їздах ЛКСМУ, пленумах КПРС регулярно 

розглядалися питання залучення педагогів та науковців до розробки навчальних 

програм для гуртків, клубів, товариств для вдосконалення методів та форм 

роботи, системи методико-педагогічних заходів тощо. Виконавчі комітети 

місцевих Рад народних депутатів здійснювали керівництво позашкільними 

закладами, координували їх роботу незалежно від їх підпорядкованості; 

вживали заходи щодо розвитку матеріально-технічної бази; сприяли створенню 

в кожному районі, місті комплексу позашкільних закладів з різними напрямами 

діяльності; виділяли в житлових масивах приміщення для роботи з дітьми та 

молоддю; забезпечували їх обладнанням тощо [24].  

Третій етап (1974–1984 рр.) Цей етап можна характеризувати як етап 

концептуалізації державного регулювання розвитку позашкільної освіти: 

відчутно прослідковувалася тенденція адміністративно-командного управління; 

регулююча функція органів управління освітою помітно активізувалася у таких 

напрямах, як: розробка концептуальних підходів до розвитку системи 
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позашкільної освіти, удосконалення її нормативно-правового регулювання, 

міжвідомча координація. 

Характерною тенденцією цього етапу розвитку державного регулювання 

позашкільної освіти була єдина централізована форма правління: безмежна 

влада Комуністичної партії та існування молодіжних організацій, що 

доповнювали адміністративні структури, керовані з центру [31; 38].  

Партійно-державне керівництво позашкільною освітою відображалося у 

загальних підходах до вирішення проблем діяльності позашкільних закладів: 

пріоритети надавались розвитку тих позашкільних закладів, робота яких 

забезпечувала ефективну діяльність політизованих об’єднань школярів усіх 

напрямів, тоді як розвиток всіх інших обмежувався діючим на той час 

нормативно-правовим регулюванням шляхом обмеження майнових прав і 

подальшим скороченням фінансування на їхній розвиток; діяльність 

позашкільних закладів визначалась здебільшого партійними постановами, 

регламентуючими актами ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ. Комсомол, як єдиний 

представник всієї радянської молоді, здійснював керівництво не тільки 

функціонуючими позашкільними закладами, але й мав значний вплив на 

розвиток всієї системи позашкільної освіти [42; 73]. Активну діяльність 

комсомолу в організації позашкільної освіти можна розглядати як форму 

державно-громадської форми управління позашкільною освітою. 

Зазначимо, що значний вплив на діяльність позашкільних закладів 

здійснювали Ради з народної освіти, які у сільських районах створювали свої 

філії. Залучення школярів, батьків та громадськості до вирішення всіх 

важливих питань життя позашкільних закладів дозволило більш гнучко і 

об’єктивно підходити до організації змістовного дозвілля дітей та підлітків, 

відкрило нові можливості для патріотичного та інтернаціонального виховання 

засобами народного мистецтва, більш активної діяльності, пов’язаної з 

розвитком самодіяльної творчості, вивченням рідної мови, історії і культури 

народу. В обласних центрах республіки уряд рекомендував створювати 

комплекси естетичного виховання дітей та юнацтва, до яких мали входили 
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спеціалізовані бібліотеки, центри позашкільної роботи, кіноконцертні зали, 

картинні галереї, кіноцентри, театральні та музичні студії, будинки дитячої 

творчості [188, арк. 32].  

Діяльність позашкільних закладів хоч і була складовою державно-

громадського управління освітою й виховання молоді, все ж мала певну 

автономію та становила самостійну складову позашкільної освіти, що 

характеризувалася єдністю та взаємозв’язком основних структурних 

компонентів: принципів організації, цілей і завдань, змісту, форм і методів 

педагогічного впливу, її діагностичного апарату, кінцевого результату, 

координуючих і управлінських засад [92; 96]. 

На цьому етапі розвитку державного регулювання позашкільної освіти 

з’являються серйозні протиріччя. З одного боку, продовжувала зростати 

кількість позашкільних закладів, їх будівництво проголошувалося державою 

«комсомольськими будовами», упроваджувалася державна статистична 

звітність про кількість позашкільних закладів, їх типи, чисельність дітей, 

виділялися значні кошти на проведення загальнодержавних заходів, 

активізувалась методична робота, роботи вихованців позашкільних закладів 

експонувалися на всесоюзних та республіканських виставках, налагоджувались 

міжнародні зв’язки тощо [105; 180; 210]. З іншого боку, – подальше посилення 

централізації управлінської влади зумовило заформалізованість та 

заідеологізованість навчально-виховної роботи у позашкільних закладах, а 

стрімке розширення їх мережі стало не відповідати можливостям матеріально-

технічної бази, а також потребував покращення кадровий потенціал [96, с. 10].  

Як показують результати досліджень науковців [2; 3; 4; 5; 8; 17; 105; 179], 

значному поліпшенню діяльності позашкільних закладів мало б сприяти 

введення посад організаторів позакласної та позашкільної виховної роботи в 

загальноосвітній школі, координаторів спільних зусиль школи і позашкільних 

закладів, трудових колективів, організаторів роботи з учнями за місцем 

проживання. Проте на цьому шляху існувало багато причин, пов’язаних 

насамперед з відсутністю в системі вищої педагогічної освіти спеціальної 
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підготовки організаторів позакласної роботи в загальноосвітній школі. 

Здебільшого їх призначали з числа колишніх комсомольських працівників, 

тому в більшості випадків методи комсомольської роботи трансформувались у 

навчально-виховний процес позашкільних закладів. 

Окрім того спостерігалася значна плинність кадрів серед цієї категорії 

педагогічних працівників. Вона була спричинена відсутністю системи 

підвищення їхньої професійно-педагогічної кваліфікації, теоретично 

невідпрацьованими методиками підготовки майбутніх учителів як до 

організаторської роботи взагалі, так і до організації виховної роботи зокрема. 

Тобто питання підготовки педагогічних кадрів до роботи в позашкільних 

закладах практично не було вирішено [19; 23]. Перед центральними органами 

управління освітою постало ряд важливих завдань щодо підготовки 

педагогічних кадрів для позашкільної освіти та зрівняння їх заробітної плати із 

заробітною платою вчителів загальноосвітніх шкіл [37, с. 80]. 

У другій половині 70-х рр. ХХ ст., порівняно з попередніми 

десятиліттями, мережа позашкільних закладів освіти була упорядкована, чітко 

окреслена та визначена, а її робота систематизована й регламентувалася 

спеціальними типовими положеннями, які змістовно описували основні 

напрями їх діяльності. З одного боку, це був час коли радянська система 

позашкільної освіти досягла найбільшого розквіту, що позитивно позначилося 

на мережі позашкільних закладів, з іншого боку,  вже на початку 80-х рр. ХХ 

ст. стало очевидним, що система вичерпала можливості самовдосконалення, 

радянська освіта поступово входила в кризовий період, піддавалась 

«застійним» впливам, характерним для всього суспільства [42, с. 5].  

На четвертому етапі радянського періоду (1985–1990 рр.) у країні хоча й 

зберігалася тоталітарна система (держава намагалася контролювати всіх і все), 

спостерігалося 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. Так, 
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Всесоюзна піонерська організація ім. В. І. Леніна на Х Всесоюзному Зльоті 

1 жовтня 1990 р. трансформувалась у міжнародну спілку дитячих громадських 

об’єднань з назвою, що відображала реальний стан речей: Спілка піонерських 

організацій – Федерація дитячих організацій [63, с. 121].  

На цьому етапі збереглася ідейно-політична спрямованість позашкільної 

освіти, її плановість і централізація шляхом керування та контролю з боку 

органів народної влади, але й спостерігався процес переходу від норм 

«соціалістичного догматизму», ідеологічної регламентації позашкільної освіти, 

характерних тоталітарній системі, до демократичних засад та орієнтації на її 

децентралізацію та демонополізацію [75; 76; 80].  

Другий період (1991–2014 рр.) – відбувається розбудова незалежної 

Української держави. Реформується зміст освіти і виховання в системі 

загальної середньої освіти і відповідно її підсистеми – позашкільної освіти. 

 У цей період всі кризові ситуації суттєво вплинули на систему 

позашкільних закладів різних типів та форм підпорядкування. Це потребувало 

пошуку ефективних механізмів модернізації державного регулювання розвитку 

позашкільної освіти.  

Модернізація державного регулювання розвитку позашкільної освіти 

розпочалася з поглиблення процесів демократизації у суспільно-політичному 

житті України. Модернізацію та демократизацію державного регулювання 

розвитку позашкільної освіти науковці В. Афанасєв [3], В. Бакуменко [4] 

Р. Науменко [81], В. Огаренко [93], Г. Пустовіт [157] розглядають як відповідь 

на виклики суспільних дестабілізаційних процесів та негативних чинників, що 

вплинули на її систему. 

Центральні органи влади активізували діяльність по збереженню мережі 

позашкільних закладів (що стало головною проблемою яка вимагала 

об’єднання зусиль влади, органів освіти, громадських організацій, установ), 

упорядкуванню та удосконаленню їхньої діяльності, зокрема спільної проектної 

діяльності з громадськими організаціями, також оцінці якості та результатів 

навчально-виховної роботи з дітьми, кадрового, методичного, наукового, 
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матеріально-технічного потенціалу закладу, підтвердженню статусу закладу в 

цілому або його окремих напрямів, стимулюванню подальшої діяльності [169, 

с. 15].  

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 

[94; 169]. 

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 у сфері 

позашкільної освіти стає створення умов для переходу від державно-

громадського до громадсько-державного управління освітою [98; 180]. 

Регулююча функція центральних органів управління позашкільною 

освітою виявлялася у нормативно-правовому регулюванні її розвитку, на 

аналізі якого зупинимось у наступному підрозділі. 

 

2.2. Нормативно-правове забезпечення позашкільної освіти 

У сучасному розумінні нормативно-правове забезпечення позашкільної 

освіти – це система організаційних заходів, яка передбачає наявність 

необхідних нормативно-правових документів, що визначають розвиток 
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законодавчих засад діяльності системи позашкільної освіти, закладів 

позашкільної освіти та інших соціальних інституцій цієї сфери [1; 69; 81; 166]. 

При цьому мета нормативно-правового забезпечення позашкільної освіти 

полягає у визначенні та розвитку законодавчих засад створення належного 

правового поля для її діяльності в цілому та функціонування закладів 

позашкільної освіти, інших соціальних інституцій цієї сфери [80, с. 15]. 

Нормативно-правове забезпечення позашкільної освіти України в другій 

половині ХХ – початку ХХІ ст. розкриємо відповідно до визначених періодів 

розвитку державного регулювання позашкільної освіти. 

Розглядаючи розвиток нормативно-правових основ системи позашкільної 

освіти в Україні в радянський період (1952–1990 рр.), зауважимо, що країна, 

перебуваючи в складі колишнього Радянського Союзу була практично усунута 

від своєї політики як у галузі освіти загалом, так і позашкільної освіти зокрема. 

Усі постанови й документи щодо позашкільної освіти в Україні приймалися з 

наслідуванням аналогічних документів союзного значення. У республіці 

виконувалися рішення з’їздів КПРС, постанов Пленумів ЦК КПРС, 

нормативних актів союзного уряду. Правове поле системи позашкільної освіти 

України складали закони СРСР і УРСР, укази Президії Верховної Ради СРСР і 

Президії Верховної Ради УРСР, постанови і розпорядження Ради Міністрів 

СРСР і УРСР, накази та інструкції відповідних міністерств, рішення місцевих 

Рад і їх виконавчих комітетів, інші нормативні акти. 

На першому етапі (1952–1959 рр.) особливе значення для розвитку 

позашкільної освіти мали: постанова Ради міністрів СРСР та відповідна 

постанова Ради міністрів УРСР «Про упорядкування мережі, введення типових 

штатів і встановлення посадових ставок працівникам позашкільних установ» 

(1952), значна увага у якій приділялась подальшому підвищенню ефективності 

роботи позашкільних закладів, розвитку позашкільної роботи як в містах, так і 

в сільській місцевості, визначалися організаційно-педагогічне та кадрове 

забезпечення їх діяльності, систематизовувалася нормативно-правова основа їх 

роботи [92, с. 5–7] та «Положення про позашкільні дитячі заклади Міністерства 
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освіти РРФСР» (1953), у якому визначено зміст, форми і методи роботи з 

підростаючим поколінням в системі комуністичного виховання [103, с. 588]. На 

це положення орієнтувалися органи освіти всіх республік, у тому числі й 

України. 

Розширення мережі позашкільних закладів, у тому числі сільської 

місцевості, їх політехнізація були задекларовані в нормативних актах ХІХ 

з’їзду КПРС про V п’ятирічний план розвитку народного господарства СРСР на 

1951–1955 рр. [79, с. 45–46].  

Важливим елементом нормативно-правової бази були документи 

ВЛКСМ, Всесоюзної піонерської організації ім. В. І. Леніна. Так, у вересні 1952 

р. з ініціативи ЦК ВЛКСМ спільно з Міністерствами освіти союзних республік 

було проведено Всесоюзну нараду з питань позакласної та позашкільної освіти. 

Метою заходу було узагальнення кращого досвіду роботи з дітьми у 

позашкільних закладах. У резолюції, за результатами наради визначалися 

пропозиції щодо вдосконалення позашкільної освіти: підвищення якісного 

рівня виховної роботи позашкільних закладів, сприяння школам, 

комсомольським, піонерським організаціям у вдосконаленні відповідної роботи 

з дітьми, визначення перспектив подальшого розвитку позашкільної освіти [16; 

159].  

 Особливої уваги у нормативному врегулюванні вимагало питання 

відпочинку та оздоровлення дітей та підлітків у туристсько-краєзнавчих 

таборах і базах. Тому Міністерством освіти УРСР було розроблено «Положення 

про дитячі екскурсійно-туристські бази» (1953) [65, с. 92]. Подібні табори в 

подальшому стали актуальною формою організації позашкільної освіти у 

канікулярний період, а базам був наданий статус позашкільних закладів. 

Докорінні зміни в позашкільній освіті відбулися після прийняття Закону 

«Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток народної 

освіти в СРСР» (1958) [25], який був продубльований Верховною Радою 

Української РСР 17 квітня 1959 р. [26]. За цим законом оновився зміст, форми, 

методи позашкільної освіти, було окреслено курс на поєднання освітнього 
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процесу з суспільною працею та виробничою діяльністю, позашкільні заклади 

стали центрами науково-методичної роботи з питань підвищення ефективності 

навчально-виховної роботи в закладах освіти (підвищення кваліфікації 

вчителів, працівників позашкільних закладів; вивчення, узагальнення та 

поширення передового педагогічного досвіду) [26]. Власне цей нормативний 

документ вважаємо рубіжним між першим та другим етапом розвитку 

нормативно-правових основ системи позашкільної освіти в радянський період. 

На другому етапі (1960–1973 рр.), відбувалося формування нового змісту 

позашкільної освіти на основі низки важливих тогочасних документів. 

Інтенсивне формування нормативно-правової бази позашкільної освіти 

України, яке розпочалося на початку 60-х рр. ХХ ст., принципово змінило 

підходи до модернізації мережі позашкільних закладів [36, с. 78]. Позашкільна 

діяльність здебільшого регламентувалася нормами законодавства та своїми 

статутами й численними партійними постановами, вказівками, інструкціями. 

Проаналізовані загальнодержавні нормативно-правові акти, зокрема: 

закони Української РСР, Укази Президії Верховної Ради УРСР, постанови і 

рішення Уряду та інших органів влади дозволяють зробити висновок, що тільки 

упродовж 1960–1973 рр. прийнято 230 постанов і рішень ЦК КПРС, Ради 

Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР стосовно найважливіших питань життя 

радянської молоді.  

1960 р. відзначився прийняттям постанов Центральної Ради Всесоюзної 

піонерської організації імені В. І. Леніна «Про поліпшення роботи 

позашкільних установ», «Про дальший розвиток ініціативи і самодіяльності у 

Всесоюзній піонерській організації імені В. І. Леніна», постанови ЦК КПРС від 

«Про завдання партійної пропаганди в сучасних умовах» [72]. У цих 

документах особлива увага у вихованні й навчанні дітей та підлітків 

спрямовувалась «на подальше покращення ідейно-політичного, атеїстичного та 

естетичного виховання, на покращення роботи піонерських, комсомольських та 

учнівських організацій», у тісному поєднанні «навчання з працею, з практикою 

комуністичного будівництва» [72; 182, арк. 39]. 
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Значна робота владних структур спрямовувалась на поліпшення 

позашкільної роботи з дітьми, розширення мережі Будинків піонерів, станцій 

юних техніків і натуралістів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також інших 

дитячих закладів, пов’язаних з вихованням підростаючого покоління, 

зміцнення їхньої матеріальної бази [182]. У 1960 р. були прийняті положення 

про Будинок піонерів, станції юних техніків, юних натуралістів, а вже у 1969 р. 

Міністерством освіти СРСР і Центральною Радою ВЛКСМ за погодженням з 

міністерством фінансів СРСР було прийнято нове типове положення про 

республіканський, краєвий, обласний Палац піонерів і школярів. Дане 

положення визначало Палац піонерів і школярів позашкільним закладом, який 

вирішує спільно зі школою питання виховання і освіти підростаючого 

покоління [178, арк. 81–86; 180, арк. 80].  

Для підвищення ролі позашкільних дитячих установ у боротьбі за міцні 

знання учнів, у вихованні їх відповідно до вимог радянського часу, тобто «на 

прикладах життя і діяльності В. І. Леніна та його соратників, на революційних, 

бойових і трудових традиціях Комуністичної партії, радянського народу», 

проводились конкурси та огляди позашкільних установ. Відповідно до наказу  

«Про підсумки огляду роботи позашкільних установ» (1962), Міністерством 

освіти Української РСР і ЦК ЛКСМ України був проведений огляд, у якому 

взяли участь всі заклади республіки. Цей огляд сприяв посиленню зв’язків з 

виробничими колективами, зміцненню матеріально-технічної бази 

позашкільних установ, залученню широких кіл громадськості до роботи з 

дітьми в позаурочний час. Згідно «Положення про огляд роботи позашкільних 

установ» перші місця за активну участь у комуністичному вихованні 

підростаючого покоління було присуджено таким позашкільним установам: 

Львівському палацу піонерів, Іршавському будинку піонерів Закарпатської 

області, Харківській обласній станції юних натуралістів, їх відзначено і 

грошовою премією. Перше місце розділили також між Кримською і 

Кіровоградською станціями юних техніків та Львівською й Одеською 

екскурсійно-туристськими станціями. Присуджено другі місця Донецькому 
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палацу піонерів, будинку піонерів Жовтневого району м. Кривого Рогу, 

Хмельницькій обласній станції юних натуралістів. Кожну з названих 

позашкільних установ нагороджено грошовою премією. Другі місця були 

розподілені між Житомирською і Хмельницькою обласними станціями юних 

техніків та Миколаївською і Чернігівською екскурсійно-туристськими 

станціями [103, с. 588]. 

Згідно спільної постанови ЦК ЛКСМУ, Міністерства освіти УРСР, 

Української Республіканської Ради Профспілок, Міністерства комунального 

господарства УРСР та Української Республіканської Ради Союзу спортивних 

товариств і організацій «Про підсумки Республіканського огляду роботи 

позашкільних дитячих установ, присвяченого 50-річчю Великої жовтневої 

соціалістичної революції» у 1965–1967 рр. в республіці проведений повторний 

огляд позашкільних закладів, в якому взяли участь 696 палаців і будинків 

піонерів та школярів, 184 станції юних техніків, туристів і натуралістів, 223 

дитячі спортивні школи, 6 дитячих залізниць і 3 флотилії, 930 дитячих секторів 

профспілкових клубів, палаців і будинків культури, близько 800 кімнат піонерів 

і школярів при будинкоуправліннях, дитячі бібліотеки, кінотеатри та парки 

[183, арк. 53–55]. Переможцями республіканського огляду стали 30 

позашкільних дитячих установ, зокрема: Київський міський Палац піонерів і 

школярів, Херсонську обласну станцію юних техніків, Львівську та 

Чернігівську обласні екскурсійно-туристські станції, Хмельницьку обласну 

станцію юних натуралістів, Чортківський міський Палац піонерів і школярів 

Тернопільської області, Рухівський районний Будинок піонерів і школярів 

Закарпатської області, Львівську дитячу спортивну школу №2, дитячий сектор 

Палацу культури ім. Жданова Запорізького автомобільного заводу 

«Комунар» [202, арк. 177].  

З метою посилення роботи щодо ленінської тематики, інтернаціонального 

виховання піонерів і школярів відповідно до спільної постанови ЦК ЛКСМУ та 

колегії Міністерства Освіти УРСР «Про проведення Тижня дружби з піонерами 

і школярами Радянського Союзу в піонерських дружинах і комсомольських 
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організаціях шкіл і позашкільних закладів України» (1967), було проведено в 

піонерських дружинах і комсомольських організаціях Тиждень дружби [202, 

арк. 200 ].  

У відповідності до постанови «Про обмін поїздами дружби школярів 

Української РСР і Німецької Демократичної Республіки» (1967), Київським, 

Харківським, Донецьким, Запорізьким обкомами ЛКСМ України, обласними 

відділами народної освіти було прийнято на відпочинок з 22 липня по 1 серпня 

1967 р. поїзд Дружби школярів 5–8-х класів з Німецької Демократичної 

Республіки – переможців змагання «По слідах Червоного Жовтня» в кількості 

290 чоловік і 30 чоловік супроводжуючих працівників Спілки Вільної 

Німецької Молоді та вчителів російської мови. Відповідно направлено до НДР з 

19 липня по 3 серпня поїзд Дружби учнів 8–10 класів шкіл Української РСР – 

переможців республіканського змагання на кращу комсомольську організацію 

«Шляхами героїв, шляхами батьків ми в комунізм ідемо» – в кількості 290 

чоловік і 30 чоловік супроводжуючих з числа комсомольських, профспілкових 

працівників та працівників народної освіти [183, арк. 44].   

Міністерством освіти УРСР, Міністерством сільського господарства 

УРСР, Академією наук УРСР, ЦК ЛКСМ України та Центральною станцією 

юних натуралістів на відзначення 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної 

революції було проведено з 25 січня 1965 р. по 20 жовтня 1967 р. конкурс, 

згідно Наказу Міністерства освіти УРСР (1965) та затвердженого Положення 

«Про республіканський конкурс на кращу дослідницьку роботу з біології та 

сільського господарства в загальноосвітніх восьмирічних і середніх школах, 

школах-інтернатах і позашкільних установах УРСР» [190, арк. 3–7]. Пізніше 

було продовжено термін проведення конкурсу до 1970 р. [175, с. 90]. 

На зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних закладів 

спрямовувалась Постанова ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР «Про заходи 

подальшого поліпшення роботи середньої загальноосвітньої школи в 

Українській РСР» (1966) [186, арк. 32]. У 1968 р. Міністерство освіти УРСР та 

Центральна станція юних техніків, відповідно до зазначеної постанови підвели 
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підсумки огляду роботи методичних кабінетів обласних станцій юних техніків з 

метою вивчення, узагальнення та розповсюдження кращих форм інструктивно-

методичної роботи обласних станцій юних техніків, подальшого поліпшення їх 

роботи у наданні інструктивної та методичної допомоги школам, позашкільним 

установам, профспілковим клубам щодо розвитку технічної творчості школярів 

та затвердили «Положення про огляд методичних кабінетів обласних станцій 

юних техніків УРСР» [192, арк. 67–69].  

З ініціативи Міністерства освіти УРСР відбувався процес оновлення 

«частково застарілих» та створення нових положень, які врегулювали 

діяльність позашкільних закладів. У 1967 р. обласні позашкільні заклади були 

забезпечені збірками положень, розробленими відділом позашкільної роботи 

Міністерства освіти УРСР. Після їх опрацювання, внесення поправок та 

рекомендацій було розпочато процес уніфікації нормативних актів 

позашкільних закладів [18, с. 10]. 

За результатами вивчення роботи позашкільних закладів щодо виконання  

рішень ХХIV з’їзду КПРС, ХХIV з’їзду КП України та постанови ЦК КП 

України «Про стан та заходи щодо дальшого поліпшення роботи дитячих 

позашкільних установ республіки» (1967) встановлено, що органи народної 

освіти посилили увагу щодо її поліпшення, підвищення громадсько-політичної 

активності і комуністичної свідомості школярів, провели велику профілактичну 

роботу з дітьми, що мали відхилення від норм поведінки [191, арк. 18]. 

Обласними відділами народної освіти, комітетами ЛКСМУ, обласними 

Радами профспілок, обласними управліннями охорони громадського порядку, 

відповідно до постанови колегії Міністерства освіти УРСР «Про виконання 

постанов ЦК КП України і Ради Міністрів «Про заходи по викоріненню 

бездоглядності і злочинності серед неповнолітніх в УРСР» та «Про заходи по 

посиленню боротьби з злочинністю в УРСР» (1967), розроблені заходи щодо 

поліпшення спільної роботи школи, позашкільних закладів, сім’ї та 

громадськості щодо виховання дітей та підлітків й організації їх змістовного 

дозвілля [194, арк. 9].  
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У документах засідання Верховної Ради Української РСР у 1969 р. 

наголошувалось про стан та заходи щодо подальшого поліпшення навчально-

виховної роботи в загальноосвітніх школах республіки і зазначалось, що 

недостатньо спрямовується увага громадськості на організацію змістовної 

позашкільної роботи серед дітей і підлітків за місцем їхнього проживання, в 

багатьох містах не створено піонерських кімнат і дитячих майданчиків при 

будинкоуправліннях, а значна частина діючих працює незадовільно. Для 

роботи з дітьми і молоддю недостатньо використовуються заклади культури та 

спортивні споруди. Своєю постановою Верховна Рада зобов’язувала органи 

місцевого самоврядування, освіти, керівників шкіл і позашкільних закладів 

разом з комсомольськими і профспілковими організаціями вжити заходів щодо 

подальшого поліпшення позакласної та позашкільної роботи з учнями [184].  

Подальшому розвиткові мережі позашкільних закладів сприяло 

прийняття у 1972 р. «Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про 

народну освіту», які були затверджені Верховною Радою СРСР [162, с. 17–22]. 

Аналогічний закон був прийнятий Верховною Радою України, який містив 

окремий розділ «Про позашкільне виховання» [162, с. 30–33].  Ці постанови 

визначили завдання, зміст і шляхи розвитку позашкільної освіти, у них 

юридично були унормовані діяльність, функції, статус, права і обов’язки учнів, 

регламентувалися взаємодія позашкільних закладів з базовими підприємствами, 

установами, організаціями. 

На третьому етапі (1974–1984 рр.), у нормативних документах 

прослідковувався загальнодержавний курс на уніфікацію позашкільних 

закладів. Для цього етапу характерним була масовість самого явища 

позашкільної освіти. На якісно іншому рівні було налагоджено роботу органів 

державної влади щодо нормативно-правового врегулювання роботи 

позашкільних закладів, мережа яких постійно розширювалася і задля 

уникнення поглинання якості кількістю потребувала певного структурування та 

впорядкування. 
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У 1974 р. прийнято Закон УРСР «Про народну освіту», у якому вперше 

позашкільна освіта була визначена складовим елементом системи народної 

освіти. У статі 41 визначено мету діяльності позашкільних закладів, що 

полягала в усебічному розвитку інтересів та здібностей дітей, прищеплення 

навичок громадської та трудової роботи, профорієнтації, виховання 

відповідальності, самостійності, інтересу до науки, літератури, техніки, 

мистецтва, військово-патріотичне виховання, забезпечення змістовного 

дозвілля та відпочинку, загартування та зміцнення здоров’я дітей і молоді. Цим 

документом також унормовувалось створення позашкільних закладів (палаци і 

будинки піонерів, станції юних техніків, юних туристів, юних натуралістів, 

дитячі бібліотеки, художні, спортивні, музичні школи, піонерські табори та 

інші) державними підприємствами, установами й організаціями, колгоспами, 

кооперативними, профспілковими, комсомольськими та іншими громадськими 

організаціями [28].   

Оскільки мережа позашкільних закладів розширювалася та почала 

потребувати певного впорядкування, у зв’язку з цим Рада Міністрів СРСР 

видала постанову «Про номенклатуру та порядок створення позашкільних 

закладів» (1976). У ній Міністерству просвіти СРСР, разом із Радами Міністрів 

союзних республік було дано завдання утвердити до 1 січня 1976 р. точний 

перелік позашкільних закладів [78, с. 34]. У цей перелік входило 12 типових 

установ: палаци та будинки піонерів, станції юних натуралістів, техніків та 

туристів, клуби юних техніків, дитячі будинки культури, кімнати школяра, 

дитячо-юнацькі клуби юних моряків, ДЮСШ, стадіони, дитячі парки, 

піонерські та інші табори, музичні та художні школи, дитячі бібліотеки [78, 

с. 41]. Наказом Міністерства освіти СРСР від 17 серпня 1976 р. до переліку було 

додано дитячі хорові студії, створені хоровими товариствами [78, с. 44]. 

Питанням підготовки висококваліфікованих кадрів для позашкільних 

закладів була присвячена постанова Ради Міністрів СРСР «Кваліфікаційні 

характеристики керівних посад та педагогічних працівників дитячих 

дошкільних та позашкільних установ» (1977), яка сприяла вирішенню проблем 
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підбору кадрів, підвищення їх кваліфікації, забезпечення єдності у визначенні 

посадових обов’язків працівників цих установ та кваліфікаційних вимог до них 

[74, с. 45].  

Паралельно із прийняттям базових законів стосовно позашкільної освіти, 

Міністерство освіти працювало й над створенням типових положень, 

відповідно до яких мали працювати позашкільні заклади. 

Міністерством освіти Української РСР, зокрема Відділом позашкільного 

виховання, були розроблені нові положення щодо позашкільних закладів, а 

саме:  

– «Положення про табір праці та відпочинку для учнів старших класів та 

загальноосвітніх шкіл» (1976), з метою забезпечення змістовного відпочинку, 

залучення учнів до продуктивної праці, формування в них трудових вмінь та 

навичок, якості профорієнтації, необхідністю організації роботи таборів праці 

та відпочинку [78, с. 55];         

– «Положення про функціонування міських (районних) дитячих парків», 

які стали центрами позашкільної оздоровчої та фізкультурно-спортивної роботи 

(1976), у якому надавалися рекомендації щодо організації роботи та 

керівництва дитячим парком, а також його структури [78, с. 61];         

– «Типове положення про Будинок піонерів» (1976), яке визначило 

порядок відкриття Будинку піонерів, його права, фінансування, матеріальна 

базу, структуру, зміст роботи, керування, роботу педагогічної ради та 

документацію [78, с. 65];         

– «Положення про обласну (міську, районну) станції юних натуралістів» 

(1977) окреслило наступні їх завдання: допомога гурткам, позашкільним 

закладам, учнівським виробничим бригадам і шкільним лісництвам щодо 

виховання учнів, підготовки їх до трудової діяльності, організації, поширення 

та поглиблення дослідницької роботи, спрямованої на підвищення знань учнів; 

широке залучення дітей та підлітків до активної участі у суспільно корисній 

праці в сільському господарстві, охороні та збагаченні природи; вивчення, 

узагальнення та запровадження в практику шкіл і позашкільних закладів 
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кращого досвіду дослідницької, масової натуралістичної, суспільно корисної і 

профорієнтаційної роботи гуртків, станцій юних натуралістів, учнівських 

виробничих бригад, позашкільних установ [121]; 

– «Положення про республіканські, крайові, обласні, окружні станції 

юних туристів (СЮТУР)» (1977), яким регулювалася туристсько-краєзнавча 

робота, що поєднувала інструктивно-методичну, організаційно-масову роботу, 

діяльність гуртків і об’єднань та ін. [118];         

– «Положення про ДЮСШ» визначало діяльність дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл (1977), в якому розглядалися умови відкриття цього типу 

позашкільних закладів, організація тренувального процесу, навчально-

спортивна база, фінансування, звітність, юридичні права школи [27, с. 393–

395]; 

– «Положення про музичні, художні школи та школу мистецтв системи 

Міністерства культури СРСР» (1978), згідно якого працювали дитячі музичні, 

художні школи та школи мистецтв [27, с. 397];  

– «Положення про клуб (будинок) юних техніків профспілок» (1979)  

визначало порядок створення клубів юних техніків, які сприяли розвитку 

технічної творчості дітей, прищеплювали їм любов та інтерес до техніки, 

розвиваючи технічне мислення і кмітливість, удосконалювали різноманітні 

форми і методи масової, гурткової і методичної роботи з техніки [27, с. 399].  

Ці положення не мали єдиної структури, відрізнялися за кількістю 

розділів і за змістом. Наприклад, для Будинків піонерів, окрім загальних 

положень, визначено порядок відкриття і фінансування матеріальної бази; 

структуру; керівництво і обов’язки керівного, адміністративного і 

педагогічного персоналу; зміст роботи; порядок роботи в літній період; роботи 

педагогічної ради та вимоги до ведення документації. Положення про 

республіканські, крайові, обласні і окружні станції юних туристів передбачали 

значно менше розділів. 

У нормативних документах окремі положення були суперечливими, 

неузгодженими. Про відсутність єдиних підходів до їх унормування свідчить 
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той факт, що одразу після прийняття цих положень затверджуються 

кваліфікаційні характеристики посад керівних і педагогічних працівників 

дитячих дошкільних і позашкільних закладів. Першим пунктом у розділі 

«Загальні положення» зазначено, що дані кваліфікаційні характеристики мають 

на меті сприяти правильному вирішенню питань підбору і розстановки кадрів, 

підвищенню їхньої ділової кваліфікації, розподілу праці між керівниками і 

спеціалістами, а також забезпеченню єдності у визначенні посадових обов’язків 

категорій цих працівників і тих кваліфікаційних вимог, що до них ставляться. 

Передбачалось, що дані кваліфікаційні характеристики стануть основою 

для розробки посадових інструкцій, які визначатимуть конкретні обов’язки 

окремих виконавців і для кожної посади передбачали три розділи. Зокрема, у 

розділі «Посадові обов’язки» перераховувалися види робіт, які доручалися для 

виконання повністю або частково працівнику, який займав цю посаду. У розділі 

«Повинен знати» зазначалися вимоги, які ставилися перед працівником щодо 

наявності спеціальних знань, а також законодавчих актів, положень, інструкцій 

та інших керівних і нормативних документів. У розділі «Кваліфікаційні 

вимоги» визначався рівень спеціальної підготовки працівника, необхідної для 

виконання обов’язків які на них покладалися, вимоги до стажу роботи за 

спеціальністю [27; 78].  

Основною вимогою до усіх категорій працівників від директора до 

культорганізаторів, були знання постанов і рішень партій, уряду, ЦК ВЛКСМ, 

Центральної Ради Всесоюзної піонерської організації ім. В. І. Леніна з питань 

комуністичного виховання молоді; наказів, інструкцій, розпоряджень та інших 

керівних документів органів народної освіти з питань позашкільної роботи.  

Традиційно проблемами врегулювання діяльності позашкільних закладів 

займалися не тільки органи державної влади, а й партійні осередки, громадські 

організації, професійні спілки. Зокрема, у рішеннях ХХV з’їзду КПРС «У 

основних напрямах розвитку народного господарства СРСР на 1976–80 рр.» 

відзначалося, що одним із найбільш вагомих факторів розвитку держави і 
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підвищення рівня життя громадян є розвиток мережі позашкільних закладів та 

відповідна виховна робота з дітьми [73, с. 31]. 

Піднесення статусу позашкільної освіти забезпечило прийняття 

Конституції СРСР 1977 р. і Конституції УРСР 1978 р.  У статті 20 зафіксовано, 

що відповідно до комуністичного ідеалу, вільний розвиток кожного є умовою 

вільного розвитку усіх. Держава ставила за мету розширення реальних 

можливостей для розвитку громадянами своїх творчих сил, здібностей і 

обдарувань для всебічного розвитку особистостей [47]. 

Формуванню нормативно-правової бази позашкільної освіти сприяла 

постанова Секретаріату ВЦРПС «Про затвердження положення про гуртки 

(студії), що організовані на принципах самоокупності професійними 

комітетами, культурно-просвітницькими, позашкільними установами 

профспілок» (1982), у якій окреслювалися організаційні та процесуальні 

рекомендації щодо діяльності позашкільних закладів, а вже в 1983 р. в основах 

законодавства СРСР було передбачено окремий розділ «Про позашкільне 

виховання», розроблено програму розвитку позашкільної освіти в країні [192, 

арк. 189]. 

Зазначимо, що у нормативно-правовому регулюванні розвитку 

позашкільної освіти поширювалася практика прийняття спільних постанов 

керівних комсомольських і державних органів. Так, ЦК ВЛКСМ упродовж 

1974–1984 рр. прийнято 540 таких постанов з молодіжних проблем. Частина з 

них стосувалася безпосередньо навчально-виховної роботи закладів системи 

позашкільної освіти. Так, у 1982 р. Положення про Всесоюзну комсомольську 

військово-спортивну гру «Орлятко» було затверджено ЦК ВЛКСМ і 

керівництвом Військово-Морського Флоту, Міністерством освіти СРСР, 

мінвузом СРСР, держпрофосвітою СРСР, цивільною оборони СРСР, 

спорткомітетом СРСР, спілкою товариства Червоного Хреста і Червоного 

Півмісяця СРСР. У цьому положенні зазначалося, що Всесоюзна 

комсомольська військово-спортивна гра «Орлятко» є обов’язковою і основною 

формою оборонно-масової роботи початкової військової і фізичної підготовки 
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учнівської молоді для кожної середньої школи, професійно-технічного і 

середнього спеціального навчального закладу [116].  

Одночасно з’являються нормативні документи, що закріплювали певні 

норми комсомольських осередків галузі позашкільної освіти. Так, стаття 200 

Кодексу законів про працю Української РСР («Участь комсомольських 

організацій у розгляді питань праці і побуту молоді») визначала їхні права 

щодо використання коштів на розвиток культурно-масової і спортивної роботи 

за участю представника комітету комсомолу відповідного підприємства, 

установи, організації, закріпляла обов’язкову участь представника комітету 

комсомолу у постійно діючих виробничих нарадах, наглядових комісіях при 

виконкомах місцевих рад та в інших державних структурах [101, с. 113].  

Завершення третього етапу радянського періоду пов’язуємо з  внесенням 

Верховною Радою Радянського Союзу змін до основ законодавства Союзу РСР 

і Союзних республік про народну освіту у в зв’язку з цим прийняття «Основних 

напрямів реформи загальноосвітньої і професійної школи» (1984), зокрема у 

статтях 51, 52 і 53 розділу VІІІ створювалася відповідна нормативно-правова 

база позашкільної освіти [61, с. 113]. 

Цим Законом регламентувалися зміни і доповнення у назвах закладів та їх 

статусів (стаття 10 – «дитячі заклади» на «дитячі дошкільні і позашкільні 

заклади, загальноосвітні школи», частину другу після слів «позашкільних 

закладів» доповнити словом «загальноосвітніх»). Змінено редакцію статті 41, а 

саме: державні органи, підприємства, установи та організації, колгоспи, інші 

кооперативні, профспілкові та інші громадські організації з метою виховання 

здорового, гармонійно розвинутого молодого покоління повинні забезпечити у 

встановленому порядку розвиток широкої мережі дитячих дошкільних і 

позашкільних закладів, …. та інших навчально-виховних закладів, де створені 

необхідні умови для збереження і зміцнення здоров'я та виховання. Навчально-

трудове, навчально-виробниче навантаження, а також режим занять дітей і 

підлітків визначався за погодженням з Міністерством охорони здоров'я СРСР 

[61, с. 116 ]. 
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У цьому законі додатково розкривався зміст позашкільної виховної 

роботи (стаття 51) та організації роботи з позашкільного виховання дітей та 

учнівської молоді (стаття 53). Цією статтею надано повноваження виконавчим 

комітетам місцевих рад здійснювати керівництво позашкільною освітою, 

координувати цю роботу, впливати на розвиток матеріально-технічної бази, 

сприяти виділенню спеціальних приміщень в житлових масивах. Зазначалося, 

що клуби, палаци, будинки культури, стадіони, плавальні басейни, спортивні 

зали і спортивні майданчики, що належать підприємствам, надаються у 

встановленому порядку учням загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і 

середніх спеціальних навчальних закладів у безкоштовне користування [61, 

с. 117]. 

Цей документ мав декларативний характер. Науковець В. Бакуменко 

стверджує, що стратегічною, і фактично недосяжною (з врахуванням 

економічної та політичної ситуації в державі) метою реформування системи 

народної освіти мало бути відкриття комплексного позашкільного закладу в 

кожному населеному пункті СРСР [4, с. 113]. 

Таким чином, незважаючи на численні нормативні документи, що мали 

врегулювати розвиток позашкільної освіти, більшість із них стали 

інструментом для зміцнення її уніфікації, централізації. Робота позашкільних 

закладів була чітко регламентованою й обмеженою типовими положенням та 

іншими нормативними документами. 

Упродовж четвертого етапу (1985–1990 рр.), на фоні економічної та 

політичної кризи другої половини 80-х рр. ХХ ст. відбувається поступовий 

процес деідеологізації суспільства, що позначився й на системі позашкільної 

освіти. 

На подальше формування нормативно-правової бази позашкільної освіти 

значний вплив мав документ союзного значення, прийнятий у 1985 р. «Основні 

напрями економічного і соціального розвитку СРСР на 1986–1990 рр.», яким 

декларувалось забезпечення заходів, передбачених реформою загальноосвітньої 

школи щодо створення необхідних умов для трудового навчання учнів та 
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оволодіння кожним випускником середньої школи однією із масових професій; 

вдосконалення роботи з професійної орієнтації молоді [4, с. 136].  

На цьому етапі зусилля педагогічних колективів позашкільних закладів 

спрямовувались на подолання формалізму, шаблонного підходу, обмеженості у 

виборі форм та методів патріотичного й інтернаціонального виховання дітей та 

підлітків, посилювалась пропаганда серед учнів політичної, художньої та 

науково-популярної літератури, творів мистецтва, які стверджували ідеї дружби 

народів, радянського патріотизму і пролетарського інтернаціоналізму. 

Відповідно була прийнята постанова ЦК Компартії України «Про заходи щодо 

реалізації в республіці настанов XVІІ з’їзду партії. Пленуму ЦК КПРС у галузі 

національних відносин, посилення інтернаціонального і патріотичного 

виховання населення» (1987), якою визначено напрями дальшого поліпшення 

виховання дітей та підлітків в дусі дружби народів СРСР, радянського 

патріотизму та пролетарського інтернаціоналізму [188,  арк. 32].  

На виконання постанови Ради Міністрів «Про заходи щодо реалізації 

постанови з’їзду народних депутатів СРСР «Про основні напрями внутрішньої і 

зовнішньої політики СРСР» (1989) Міністерством народної освіти УРСР 

внесено доповнення до робочих і перспективних планів діяльності, зокрема 

запроваджено в дію підготовлені Державним комітетом СРСР з народної освіти 

нові положення про навчально-виховні заклади, які розширили можливості 

демократизації діяльності освітніх установ, гуманізації змісту освіти, творчого 

пошуку і використання оптимальних форм, методів організації навчально-

виховного процесу й організації дозвілля дітей та підлітків [189, арк. 65]. З 

урахуванням соціально-політичних і економічних перетворень суттєво було 

оновлено зміст освіти (навчальні плани, програми). Кожного року складався 

план заходів, згідно яких здійснювали свою діяльність позашкільні заклади, 

тобто всі заходи проводилися у відповідності із затвердженими положеннями 

та наказами.  

Отже, у радянський період відбулося становлення і юридичне 

оформлення позашкільних закладів, визначення профілів їх діяльності. 
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Партійні й державні органи здійснювали контроль за створенням і 

функціонуванням різних типів позашкільних закладів, зміцненням їх 

матеріальної бази, залученням до роботи з дітьми кваліфікованих кадрів. 

Звернення до опублікованих нормативних актів загальнодержавного 

значення (Законів Української РСР, Указів Президії Верховної Ради УРСР, 

постанов уряду тощо) підтверджує, що на практиці лише іноді окремі питання 

позашкільної освіти ставали предметом нормативного регулювання. У той же 

час питання позашкільної освіти постійно розглядалися Міністерством 

народної освіти УРСР, обговорювалися на з’їздах комсомолу, пленумах ЦК 

ВЛКСМ. Це призвело до того, що у 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.). 

Проголошення незалежності України в 1991 р. зумовило зміни в позашкільній 

освіті. Реформується зміст освіти і виховання в системі загальної середньої 

освіти і відповідно її підсистеми – позашкільної освіти. Цей період 

супроводжувався відмовою від централізованої її регламентації. Розробляються 

і 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. 

У 90-х рр. ХХ ст. прийнято низку важливих документів, які окреслили 

нові напрямки позашкільної освіти, обґрунтовували стратегію розвитку 

позашкільних закладів, розв’язували питання управлінсько-організаційного 

характеру.  

Як свідчить аналіз нормативно-правової бази, найважливішими 

документами в галузі позашкільної освіти, що сприяли подальшому її розвитку, 

стали: Конвенція ООН про права дитини (ратифікована Урядом України у                    

1991 р.) і Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку 
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дітей (підписана Урядом України у 1991 р.). Ратифікація Україною Конвенції 

ООН про права дитини є незаперечним свідченням відповідальності держави та 

її зобов’язань щодо збереження на своїй території проголошених цим 

міжнародним актом прав дитини. Так, статті 8 та 29 Конвенції проголошують: 

«…Освіта дитини має бути спрямована на розвиток особистості, талантів, 

розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі…, підготовку 

дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, 

терпимості тощо» [34, с. 5].                          

Державну політику у сфері позашкільної освіти та напрями її розвитку 

булу визначено у таких документах, як: Конституція України (1996) [46], Закон 

України «Про освіту» (1991) [148]. 

Законодавчою основою забезпечення права кожного на здобуття 

позашкільної освіти став її Основний Закон – Конституція України (1996). 

Зокрема, статею 53 Конституції України передбачено забезпечення розвитку 

позашкільної освіти, її доступності, а в статті 54 – закріплено право громадян 

на свободу художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної 

власності тощо. Також у статті 53 Конституції України подано такі важливі 

поняття, як «позашкільна освіта», «позашкільний навчальний заклад» [46, 

с. 20].  

Законом України «Про освіту» (1991) (статті 38–39) позашкільну освіту 

визначено частиною структури освіти та закріплено гарантії держави на 

забезпечення умов для одержання учнями і молоддю позашкільної освіти; 

визначено типи позашкільних закладів; порядок і право надання спортивних, 

культурних, оздоровчих об’єктів для здійснення позашкільної навчально-

виховної роботи відведено місцевим органам державної виконавчої влади та 

органам місцевого самоврядування. Установлено, що позашкільна освіта та 

виховання здійснюються навчальними закладами, сім’єю, трудовими 

колективами, громадськими організаціями, товариствами, фондами. Здобуття 

позашкільної освіти ґрунтується на принципі добровільності вибору типів 
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закладів, видів діяльності. Крім цього держава забезпечує умови для одержання 

учнями і молоддю позашкільної освіти [148].  

У згаданих документах суттєво змінюються акценти щодо основних 

завдань позашкільної освіти. Зокрема наголошувалося на розвиток талантів, 

творчих нахилів, здібностей, інтересів, духовних запитів дітей та молоді. 

Визначаються правові, організаційні й фінансові засади функціонування та 

розвитку всієї системи освіти та її складової – позашкільної освіти. 

У процесі реформування позашкільної освіти складалися концептуальні 

засади діяльності позашкільних закладів, так у 1993 р. Державною 

національною програмою «Освіта» («Україна XXI століття») їх діяльність було 

спрямовано на забезпечення потреб дітей та молоді, на творчу самореалізацію, 

набуття додаткових вмінь, навичок за інтересами; на створення умов для 

інтелектуального та духовного розвитку; на підготовку підростаючого 

покоління до активної професійної діяльності [21]. 

Першочергові завдання і принципи оновлення організаційної структури 

та змісту позашкільної освіти, визначила розроблена у 1993 р. Міністерством 

освіти спільно з Інститутом системних досліджень освіти «Концепція основних 

напрямків розвитку та оновлення діяльності позашкільних закладів України». 

Вона акцентувала на тому, що суспільні трансформаційні процеси очищення 

від застарілих ідеологічних догм, вимагають якісного оновлення змісту, форм, 

шляхів розвитку позашкільної освіти загалом та її окремих структурних 

елементів, зокрема. З цією метою пропонувалося: перевести її функціонування 

на багаторівневу систему; змінити класифікацію гуртків, груп; розширити 

мережу позашкільних закладів через створення закладів нового типу; оновити 

профільну спрямованість позашкільної освіти шляхом деідеологізації її змісту і 

навчально-виховного процесу; диверсифікувати її фінансування за рахунок 

пошуку нових джерел надходження коштів; осучаснити матеріально-технічну 

базу тощо [51]. 

Концепція стала документальним підтвердженням реформаторських 

процесів, які здійснювалися в системі позашкільної освіти України, у всіх її 
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структурних елементах. Розроблене згідно з Концепцією «Положення про 

позашкільний навчально-виховний заклад» (1994), передбачало запровадження 

трьохрівневої структури навчально-виховної роботи гуртків: 

І рівень – початковий – гуртки загальнорозвиваючого спрямування, які 

формують стійкі інтереси дітей; 

ІІ рівень – основний – гуртки які дають додаткову освіту, задовольняють 

потреби у професійній орієнтації; 

ІІІ рівень – вищий – творчі об’єднання для юних талантів. Також 

передбачалося оновлення статутних документів позашкільних закладів, 

вдосконалення принципів та методів їх управління, фінансової та господарської 

діяльності [130].  

З побудовою незалежної суверенної держави, почав інтенсивно 

розвиватися дитячий і молодіжний рух. У 1993 р. був створений Український 

національний комітет молодіжних організацій (УНКМО) [29, с. 128]. У цьому ж 

році у Міністерстві юстиції України було офіційно зареєстровано  

15 молодіжних організацій та близько 200 об’єднань на регіональному 

(районному, обласному) рівнях [29, с. 145]. У 1995 р. УНКМО був прийнятий 

до складу Ради європейських національних комітетів молоді країн Ради Європи 

(CENYC) і представляє цю організацію в Україні [33, с. 67]. 

Вивчення проблеми розвитку позашкільної освіти в аспекті взаємодії 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, неурядових та 

громадських організацій дає підстави стверджувати, що з розвитком 

молодіжних дитячих організацій та рухів посилюється їхня партнерська 

взаємодія з позашкільними закладами через спільні вітчизняні та міжнародні 

програми і проекти. Зокрема екологічний дитячий та юнацький рух став 

активно підтримуватися міжнародними фондами (Міжнародний Фонд Сороса, 

Compton Foundation), освітніми програмами (TASIS), Агентством США з 

міжнародного розвитку (US AID), Ініціативним центром сприяння активності 

та розвитку громадського почину ISAR «Єднання»  та ін. [42, с. 10]. 
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1993 р. став визначальним для створення сучасної моделі Малої академії 

наук (МАН). На засіданні колегії Міністерства освіти України та Президії 

Академії наук України було ухвалено спільну постанову «Про шляхи 

вдосконалення діяльності Малих академій наук і наукових товариств учнів як 

центрів формування наукової еліти України», а також прийнято рішення про 

створення єдиної Малої академії наук України з її територіальними 

відділеннями й обрано Президію МАН. Відповідно до цього документа 

затверджено «Положення про Малу академію наук України», «Положення про 

координаційно-методичну раду», Перелік базових вищих навчальних закладів 

України та наукових установ Академії наук України, а також терміни 

паспортизації територіальних відділень Малої академії наук. На цьому етапі з 

МАН співпрацюють 60 вищих навчальних закладів України та 44 наукові 

установи Національної академії наук України [45; 165].  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про позашкільний навчальний заклад» (1994), у цьому ж році 

наказом Міністерства освіти України затверджено нову номенклатуру 

позашкільних навчальних закладів і запроваджено новий тип позашкільного 

закладу – Мала академія наук учнівської молоді. Першими такими закладами з 

1993 до 1998 рр. стали Львівська, Мелітопольська, Луганська та Тернопільська 

малі академії наук учнівської молоді [130; 165]. Станом на 1 січня 1998 р. МАН 

складалася з 27 територіальних відділень, у яких науково-дослідницькою 

діяльністю займалося понад 37 000 учнів [172, с. 23].   

Активізація нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої 

влади щодо залучення талановитої молоді до науково-дослідницької роботи на 

базі позашкільних закладів сприяла розробленню науковцями АПН України і 

практиками Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і 

спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких 

робіт, конкурси фахової майстерності, про Всеукраїнські рухи учнівської 

молоді та експедиції (1993–2002) [120; 125; 152; 165].  
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Для вирішення проблеми збереження мережі діючих позашкільних 

закладів приймалися нормативно-правові документи Міністерства освіти 

України. Важливе значення мало прийняття Кабінетом Міністрів України 

постанови «Про невідкладні заходи збереження дитячих виховних закладів» 

(1993), «Положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх 

шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів» (1996) [120, с. 3–10].  

Державна політика у сфері позашкільної освіти продовжувалася Законами 

«Про загальну середню освіту» (1999) [140], «Про позашкільну освіту» (2000) 

[149],  «Про охорону дитинства» (2001) [44, с. 36], а також у затвердженій 

Міністерством освіти 25 грудня 1996 р. Концепції позашкільної освіти та 

виховання [52], Національній доктрині розвитку освіти (2002) [82], Положенні 

про позашкільний навчальний заклад (2001) [129] тощо. 

У Концепції позашкільної освіти та виховання (1996) відображено 

сутність, мету, сформульовано основні завдання позашкільної освіти, принципи 

діяльності та структуру, визначено основні напрями і зміст їхньої роботи: 

соціально-культурний, дослідницько-експериментальний, науково-технічний, 

еколого-природничий, туристсько-краєзнавчий, фізкультурно-оздоровчий, 

військово-патріотичний і дозвільно-розважальний [52]. 

Законом України «Про загальну середню освіту» (1999) повернено 

позашкільним закладам статус загальноосвітніх, що значно підвищило 

авторитет, розширило їхні можливості, насамперед у формі надання додаткових 

освітніх послуг [140].  

Закон України «Про позашкільну освіту» (2000) визначив правові, 

соціально-економічні, організаційні, освітні та виховні засади позашкільної 

освіти. Відзначимо, що Закон України «Про позашкільну освіту» містить як 

статті, безпосередньо спрямовані на організацію позашкільної освіти, так і ті, в 

яких розкриваються основні засади здійснення позашкільної освіти в 

позашкільних навчальних закладах; містить 30 статей, спрямованих на суттєве 

посилення правового статусу позашкільної освіти [149]. 
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Відповідно до закону органи управління позашкільною освітою 

охоплюють: центральні та місцеві органи виконавчої влади, у сфері управління 

яких перебувають позашкільні навчальні заклади, здійснюють управління 

діяльністю зазначених навчальних закладів незалежно від підпорядкування, 

типів і форм власності. Структура системи державного управління 

позашкільною освітою представлена на національному, регіональному, 

муніципальному та інституціональному рівнях [149]. 

За цим законом державне регулювання розвитку позашкільної освіти 

здійснюється у таких формах: атестація та ліцензування професійної діяльності, 

паспортизація закладів, ведення державних реєстрів та статистики, 

встановлення стандартів діяльності та контроль за їх дотриманням. Державне 

регулювання розвитку позашкільної освіти та проведення державної політики у 

сфері позашкільної освіти спрямоване на визначення стратегічних цілей, 

нормативно-правового, інформаційно-методичного та програмного 

забезпечення, формування, збереження й розвитку позашкільної освіти [149]. 

Основним завданням Закону України «Про позашкільну освіту» є 

регулювання відносин між органами державної влади і навчальними закладами, 

установами та організаціями, що визначають зміст, форми та методи 

позашкільної освіти [149]. 

Особливе значення для здійснення позашкільної освіти має Закон 

України «Про охорону дитинства» (2001) [44, с. 36]. Розроблений і прийнятий 

на підставі положень Конституції України і Конвенції ООН про права дитини, 

закон широко і різнобічно розкриває права та свободи дитини, визначає 

охорону дитинства стратегічним загальнонаціональним пріоритетом і з метою 

забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, 

соціальний захист та всебічний розвиток встановлює основні засади державної 

політики в цій сфері. Зокрема ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства» 

визначає засади організації охорони дитинства, в тому числі «розвиток мережі... 

позашкільних навчальних закладів, діяльність яких спрямована на організацію 

дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей, зміцнення їх матеріально-технічної 
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бази». Стаття 20 встановлює, що «з метою сприяння соціальному, духовному, 

моральному благополуччю, всебічному здоровому розвитку дитини держава 

забезпечує їй безкоштовний доступ до національних духовних та історичних 

цінностей, досягнень світової культури тощо. З цією метою створюється 

мережа спеціальних дитячих закладів культури, закладів позашкільної освіти, 

діяльність яких спрямовується на сприяння розвитку індивідуальної та 

колективної творчості дітей» [44, с. 36].  

Основні засади діяльності позашкільних закладів визначено і затверджено 

у Переліку типів позашкільних навчальних закладів (2001) і Положенні про 

позашкільний навчальний заклад (2001). Зокрема у Положенні про 

позашкільний навчальний заклад розкриваються організаційно-правові засади 

діяльності позашкільних навчальних закладів, питання управління і учасників 

навчально-виховного процесу, фінансово-господарської діяльності та 

матеріально-технічної бази, міжнародного співробітництва, державного 

контролю [129].  

На виконання Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо 

забезпечення розвитку освіти в Україні» (2001), Постановою Кабінету 

Міністрів України затверджено Програму розвитку позашкільних навчальних 

закладів на 2002–2008 рр. (2002). У 2008 р. закінчився термін дії цієї Програми. 

У процесі її реалізації в системі позашкільної освіти спостерігалася низка 

позитивних тенденцій: вживалися заходи щодо збереження мережі 

позашкільних закладів; поглиблювався процес інтеграції позашкільної освіти в 

єдиний освітній простір; здійснювалося оновлення змісту, методики і 

технологій позашкільної освітньої діяльності; удосконалювалося нормативне, 

програмно-методичне та інформаційне забезпечення; розвивалося міжнародне 

співробітництво; зміцнювалися зв’язки з наукою, вищою освітою тощо [151]. 

На виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» (2005), Кабінетом 

Міністрів України схвалено Концепцію Державної програми роботи з 

обдарованою молоддю на 2006–2010 рр. Визначено мету, суть якої полягає у 
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забезпеченні підтримки обдарованої молоді шляхом створення умов для її 

творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку для створення 

загальнонаціональної системи виявлення та відбору обдарованої молоді. Одним 

із завдань вищезазначеної програми є координація центральних і місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних 

закладів (у тому числі й позашкільних та громадських організацій у сфері 

підтримки обдарованої молоді) [153].  

2010 р. ознаменувався підтримкою обдарованих і талановитих дітей та 

молоді, стимулюванням розвитку їх творчого потенціалу. Враховуючи 

визначну роль Українського державного центру «Мала академія наук України» 

Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України у 

залученні до систематичної науково-дослідної роботи обдарованих і 

талановитих дітей та молоді, Указом Президента України «Про заходи щодо 

розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей» 

надано Українському державному центру «Мала академія наук України» 

Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України 

статус національного й надалі іменувати його – Національний центр «Мала 

академія наук України» [173]. 

З метою створення належних умов для розвитку дітей, які мають 

схильність до технічної творчості, винахідництва та раціоналізаторства, Указом 

Президента України створено державну дитячу інженерну академію [173]. 

У цьому ж році, враховуючи стан патріотичного виховання молоді та 

процеси демократизації в державі, Кабінет Міністрів України видав 

розпорядження «Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів» [61, с. 133]. 

У 2010 р. посилюється державне регулювання стану кадрового 

забезпечення позашкільної освіти. МОН України підготувало Листи «Про набір 

на підготовку фахівців з вищою освітою за спеціалізацією «позашкільна освіта» 

та «Щодо збереження мережі позашкільних навчальних закладів» [61, с. 155]. 
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Для подальшої реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти 

важливе значення мала розробка Державної цільової соціальної програми 

розвитку позашкільної освіти на період до 2014 р. (2010)  [128]. Робочою 

групою з розробки Програми було внесено низку конструктивних пропозицій, 

які були публічно обговорені.  

Мета Програми полягає у модернізації позашкільної освіти шляхом 

створення умов і механізмів її сталого розвитку. Основними завданнями 

Програми є: удосконалення механізмів державного регулювання розвитку 

позашкільної освіти у сфері вільного часу дітей і молоді в Україні; визначення 

стратегії державної політики щодо розвитку позашкільної освіти та підвищення 

її якості; збереження потенціалу та пріоритетних напрямів розвитку 

позашкільної освіти на основі відродження кращих традицій позашкільного 

навчання і виховання, їхнє науково-методичне забезпечення; розроблення 

нових технологій і програм інтеграції позашкільної освіти в інші ланки 

неперервної освіти України; визначення шляхів удосконалення навчально-

виховної діяльності позашкільних навчальних закладів різних типів і 

підпорядкування з питань виховання життєвої компетентності, підготовки 

учнів, вихованців, слухачів до практичної діяльності; розроблення нових 

напрямів роботи з пошуку, виявлення, розвитку й підтримки обдарованої 

молоді засобами позашкільної освіти; удосконалення роботи з дітьми і 

молоддю за такими суспільно значущими напрямами, як науково-технічний, 

військово-патріотичний та соціально-реабілітаційний; поглиблення 

міжнародного співробітництва у сфері позашкільної освіти та організації 

вільного часу молоді [128]. 

Виконання програми проводилося у два етапи. На першому етапі (2010–

2011 рр.) відбувалося: розроблення загальної стратегії подальшого розвитку 

державної системи позашкільної освіти, директивних та нормативних актів, які 

забезпечують умови діяльності позашкільних навчальних закладів різних типів 

та форм підпорядкування; розроблення перспективного плану програмно-

методичного забезпечення позашкільного освітньо-виховного процесу; 
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розроблення і наукове обґрунтування шляхів впровадження інноваційних 

педагогічних технологій, педагогічного проектування, спрямованих на 

розробку сучасної моделі позашкільних закладів освіти різних типів та форм 

підпорядкування; розроблення нових напрямів позашкільної освіти, їхнє 

обґрунтування та науково-методичне забезпечення; розроблення програм 

діяльності зацікавлених державних і громадських організацій з актуальних 

питань розвитку позашкільної освіти та удосконалення діяльності 

позашкільних закладів освіти різних типів та форм підпорядкування; 

узагальнення й поширення кращого досвіду педагогічних колективів 

позашкільних навчальних закладів; розроблення тематики щорічної 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з різних проблем позашкільної 

освіти; проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм 

педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, спрямованих на 

долучення до навчальних програм вищих педагогічних навчальних закладів 

обов’язкового курсу з питань методики та організації роботи з обдарованою 

молоддю; проведення моніторингу всеукраїнських та регіональних проектів і 

програм з удосконалення позашкільної освіти; проведення аудиту змісту, 

технологій та якісних результатів всеукраїнських олімпіад, конкурсів, 

конкурсів-захистів, турнірів, фестивалів та участі команд обдарованої молоді у 

міжнародних інтелектуальних і творчих заходах. 

На другому етапі (2011–2014 рр.) здійснювалося: організація і проведення 

науково-практичних конференцій, семінарів, конкурсів, засідань за круглим 

столом з питань позашкільного навчання і виховання; систематичне 

висвітлення у засобах масової інформації досягнень позашкільної освіти з 

різних напрямів творчої діяльності; узагальнення та популяризація кращого 

досвіду педагогічних колективів, науково-педагогічних та інших працівників 

позашкільних навчальних закладів; сприяння створенню дитячих та 

молодіжних навчально-пізнавальних теле- та радіопрограм; підготовка й 

видання навчальної, науково-методичної літератури з питань позашкільної 

освіти та діяльності позашкільних навчальних закладів. 
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Виконання Програми дозволило: 

 створити умови для подальшого розвитку позашкільної освіти в 

Україні та сприяти впровадженню заходів щодо збереження та оптимізації 

мережі позашкільних закладів різних типів і форм підпорядкування, зміцнення 

їхньої матеріально-технічної бази, забезпечення адаптації позашкільних 

закладів до роботи в нових економічних умовах; 

 удосконалити нормативно-правову базу позашкільних закладів; 

 підвищити рівень програмного, науково-методичного та 

інформаційного забезпечення педагогічних колективів позашкільних закладів; 

 підвищити рівень професійної компетентності педагогів та інших 

працівників позашкільних закладів у визначенні методів, форм, засобів, 

технологій навчання і виховання; 

 консолідувати зусилля центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, різних установ 

та організацій в організації позашкільної освіти дітей та молоді; 

 розробити міжгалузеву програму підготовки спеціалістів до роботи у 

позашкільних закладах; 

 створити систему перепідготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів позашкільних закладів; 

 розробити нормативно-правову базу, яка забезпечить підвищення 

статусу та соціальну захищеність педагогів позашкільних закладів; 

 розробити регіональні та міжрегіональні програми, створити творчі 

лабораторії, експериментальні майданчики; 

 видати підручники, посібники, збірники з різних проблем позашкільної 

освіти та виховання дітей і молоді [128].  

У результаті дослідження виявлено суперечності у реалізації Державної 

цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 р. 

Зокрема у ній наголошується про сприяння створенню додаткових умов для 

духовного, інтелектуального та фізичного розвитку дитини, проте 

спостерігалося закриття, об’єднання позашкільних закладів, зменшення витрат 



 187 

на їх утримання, скорочення чисельності педагогічних працівників. Так, тільки 

у 2009 р. кількість таких закладів зменшилася на 11 [128].  

Вивчення нормативно-правової бази дозволяє зробити висновок, що в 

Україні в досліджуваний у дисертації період позашкільна освіта стала 

важливою ланкою системи освіти, предметом постійної уваги не лише 

галузевого міністерства, а й інших міністерств, відомств, установ, організацій 

та широких кіл громадськості.  

Зважаючи та представлений аналіз нормативно-правової бази 

позашкільної освіти підсумовуємо, що не залежно від зміни суспільно-

політичних та соціально-економічних умов реалізації, що відбулися у 

визначених хронологічних межах дослідження, а відтак і змістових засад 

визначеної проблеми, процес поступового оновлення нормативно-правової бази 

відповідно до сучасних викликів та запитів триває й донині. 

У сучасних умовах виникає потреба глибшого переосмислення сутності, 

мети й завдань розвитку позашкільної освіти, що обумовлено динамікою 

трансформаційних процесів у системі освіти України та необхідністю 

впровадження положень низки нових державних документів. 

Хоча для успішного функціонування та розвитку системи позашкільної 

освіти нормативно-правова база начебто й достатньо сформована, але останнім 

часом в умовах фінансової кризи та децентралізації гостро постає проблема не 

тільки розширення мережі закладів позашкільної освіти, а й збереження вже 

існуючих, скрутним залишається матеріально-технічний стан цих закладів, 

виникають проблеми з фінансуванням, кадровим забезпеченням тощо. Тому 

постає проблема подальшого удосконалення і механізмів реалізації 

нормативно-правових документів щодо державного регулювання позашкільної 

освіти, зокрема Закону України «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Програми розвитку позашкільних 

навчальних закладів на 2002–2008 роки». Концепція позашкільної освіти та 

виховання сьогодні також потребує перегляду та доопрацювання.  
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2.3. Державна фінансова підтримка позашкільної освіти  

Важливим чинником забезпечення сталого розвитку позашкільної освіти 

є система її фінансування, від ефективної побудови якої, значною мірою, 

залежить успіх реалізації освітньої політики у галузі позашкільної освіти.  

Матеріально-технічна база позашкільної освіти на початку 50-х рр. ХХ ст. 

знаходилася у важкому становищі й потребувала відновлення. Загальна 

кількість позашкільних закладів різних типів у 1952 р. становила, за даними 

матеріалів по вивченню досвіду роботи позашкільних установ України (1953) – 

802 [196, арк. 54], а за даними матеріалів по вивченню досвіду роботи 

позашкільних установ України (1953) – 664 [197, арк. 24]. Ці розбіжності, на 

наш погляд, були істотними, бо не давали повної, об’єктивної картини мережі 

позашкільних закладів. Причинами такого явища могли бути неточний облік, 

неповний перелік існуючих позашкільних закладів або неврахування тих, які 

входили до складу закладів іншого підпорядкування (наприклад, клубів для 

дорослих, будинків культури тощо). 

 Станом на 1953 р. в структурі позашкільної освіти України діяли 

25 палаців і 244 клуби піонерів, 51 технічна станція, 12 сільськогоспод 

арських станцій і станцій юних натуралістів, 47 спортивних шкіл, три 

будинки художнього виховання дітей, дві ігротеки, шість водних станцій, один 

стадіон, 168 дитячих бібліотек, чотири парки культури і відпочинку, три 

дитячих залізниці [196]. Для роботи позашкільних закладів різних типів у 

1953 р. було асигновано 27278600 крб. [196, арк. 99], а вже у 1957 р. уряд СРСР 

виділив на розгортання позашкільної роботи великі на ті часи гроші – 

111000000 крб. [161, с. 64]. 

Обласні позашкільні заклади УРСР знаходилися на утриманні обласного 

відділу народної освіти [158; 160; 195]. Окрім коштів основного фонду, заклади 

могли використовувати кошти спеціальних фондів, обсяг яких визначався 

відділами народної освіти. Вся робота закладів проводилася в межах 

асигнувань, затверджених кошторисами на поточний рік [101; 158; 160]. Майно 

обласних позашкільних закладів, приміщення, обладнання, інвентар вважався 
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держаною власністю. Структура обласних позашкільних закладів 

установлювалася відповідно до штатного розпису. Крім штатних працівників, 

до виконання окремих завдань залучалися фахівці на умовах погодинної оплати 

праці. На «самооплатній основі» працювали туристські бази, тобто за рахунок 

коштів, отриманих від реалізації путівок. Витрати на утримання баз 

проводилися виключно в межах прибутків від реалізації путівок [163, с. 58]. 

Як зазначалося у попередніх підрозділах, поряд з державним 

фінансуванням позашкільної освіти виникає інститут шефства. Урядові 

постанови зобов’язували підприємства надавати матеріальну допомогу 

позашкільним закладам, що згодом стало поширеною практикою. Переважна 

більшість промислових підприємств, шахт, заводів на добровільних засадах 

упроваджували шефську роботу, що передбачало не тільки матеріальну 

допомогу, але й участь у вихованні дітей.  

З кінця 50-х до кінця 60-х рр. ХХ ст. кількість позашкільних закладів в 

республіці зростала. Так, у 1961 р. в Україні працювало 280 палаців і будинків 

піонерів, 68 станцій юних техніків, натуралістів, туристів, 93 спортивні школи. 

У 1966 р. працювало 295 Будинків піонерів, 80 станцій юних натуралістів, 

техніків і туристів, 159 спортивних шкіл, 32 дитячі парки, 9 республіканських і 

140 обласних екскурсійних баз туристичних таборів, сотні піонерських таборів 

й інших позашкільних закладів. Відповідно збільшилися асигнування на їх 

утримання, збагатилася база для роботи гуртків [187, арк. 44–48; 190, арк. 9]. 

Так, якщо у 1967 р. для цієї мети було профінансовано 18 636 карбованців, то у 

1969 р. – 30 348 крб. Крім того на запит Міністерства освіти УРСР у 1969 р. 

Радою Міністрів України були виділені додаткові кошти в сумі 1 310 крб., які 

були використані на капітальний ремонт, придбання обладнання для 

позашкільних закладів республіки та розширення її мережі [187, арк. 66–68].  

Значна увага приділялася музичним студіям. При проспілкових 

культзакладах Української РСР станом на 1966 р. було створено і працювало 

близько 1500 дитячих музичних студій, в яких навчалося понад 30 000 дітей. 

Вони створювалися за рішеннями фабрично-заводських комітетів профспілок і 
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працювали за рахунок коштів батьків, а культзаклади профспілок надавали для 

їх організації і роботи приміщення, музичні інструменти [203, арк. 11].   

Упродовж 50–60-х рр. ХХ ст. матеріально-технічна база позашкільних 

закладів забезпечувалася на належному рівні: проводилися капітальні та 

поточні ремонти приміщень, здійснювалася закупівля матеріалів та обладнання 

для роботи гуртків. Проте існувала проблема нестачі нового якісного 

обладнання [184, арк. 56–60; 203, арк. 34]. 

У 1972 р. мережа позашкільних закладів вже охоплювала 50 Палаців 

піонерів, 699 Будинків піонерів і школярів, 183 станцій юних техніків, 129 

юних натуралістів, 28 дитячих екскурсійно-туристичних станцій, 13 дитячих 

парків, 8 флотилій, 7 стадіонів [192; 208, арк. 101–109]. У найближчі роки було 

заплановано її збільшити та розширити, і вже до 1974 р. їх кількість зросла на 

74 заклади, а в 1980 р. їх вже було 1360 установи, що охоплювали 51 Палац 

піонерів, 752 Будинки піонерів і школярів, 280 станцій юних техніків, 215 юних 

натуралістів, 28 дитячих екскурсійно-туристичних станцій, 14 дитячих парків, 

14 флотилій, 8 стадіонів [211, арк. 11].  

Водночас розпочинається будівництво позашкільних закладів за 

типовими проектами. Практично в кожній області було зведено нові 

приміщення палаців, будинків, станцій, клубів дитячої творчості. Характерно, 

що частина з них будувалася за рахунок громадських рухів. Вводилася 

державна статистична звітність, багато коштів виділялося на проведення 

загальнодержавних заходів[170, с. 39; 175, с. 80]. Проте матеріальна база 

значної кількості дитячих установ залишалась в досить незадовільному стані. 

За матеріалами Міністерства освіти УРСР 1972 р., з 739 будинків піонерів 215, 

або близько 30% потребували капітального ремонту та знаходилися в 

аварійному стані. Зокрема, в Сумській області таких установ 10, Харківській – 

13, Тернопільській – 11, Черкаській – 13,  Чернігівській – 13, Львівській – 11, 

Донецькій – 16. У Закарпатській, Ровенській, Хмельницькій, Тернопільській 

області з середини 70-х рр. ХХ ст. не було збудовано жодної позашкільної 

установи [208, арк. 131–137].  
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У складних умовах працювали позашкільні заклади в сільській 

місцевості, що, насамперед, було пов’язано з обмеженими фінансовими 

можливостями цих установ, оскільки кошти, що направлялися на їх утримання, 

не могли задовольнити елементарних потреб. Так наприклад 111 Будинків 

піонерів мали на придбання обладнання від 100 до 300 крб. на рік. Таких 

установ найбільше було у Полтавській (15), Чернігівській (14), Житомирській 

(9), Одеській (7) областях [204, арк. 5; 209, арк. 29].    

У кінці 70-х рр. ХХ ст. стрімко збільшувалася кількість туристських 

таборів. У 1978 р. в УРСР працювало 29 стаціонарних туристських таборів 

(14504 охоплено ними дітей) та 702 пересувних туристських таборів (20989 

охоплено ними дітей) [213, арк. 51–53].  

У першій половині 80-х рр. ХХ ст. збільшено асигнування на позашкільні 

заклади з державного бюджету, їх матеріальна база зміцнювалася, зокрема було 

збудовано та переведено в нові приміщення більше 150 позашкільних дитячих 

установ республіки, створено і відремонтовано 505 дитячих кімнат при 

будинкоуправліннях, організовано 24 нові туристські бази, збудовано 7 палаців 

піонерів і школярів в обласних центрах країни [214, арк. 9]. Постійно 

збільшувалося державне асигнування на проведення масових заходів, яке 

здійснювалося відповідно до нормативних документів Міністерства освіти 

УРСР у межах бюджетних асигнувань. Значну увагу позашкільним закладам 

приділяли профспілки, організації, установи, які сприяли матеріально-

технічному забезпеченню, створенню та розвитку їх мережі [215, арк. 6–10]. 

Мережа позашкільних закладів продовжувала зростати до 1983 р. і 

досягла найвищого розквіту (їх максимальна кількість – 1912 закладів, на 800 

000 збільшилася кількість вихованців у позашкільних закладах різних типів) 

[214, арк. 10]. Зокрема, у Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, 

Кримській, Чернігівській, Донецькій, Сумській областях були побудовані нові 

приміщення Будинків піонерів, станцій юних техніків, натуралістів. 96 

позашкільних закладів поліпшили свої умови шляхом перебудови, добудови та 

надання їм кращих приміщень [214, арк. 13]. 
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З кінця 80-х рр. ХХ ст. кількість позашкільних закладів значно 

зменшується. Важливим став 1989 р. – рік проведення всеукраїнської 

паспортизації позашкільних закладів. За наслідками паспортизації стали відомі 

факти непослідовних дій органів місцевої влади щодо розвитку мережі та 

матеріально-технічної бази позашкільних закладів. Йшлося про відкриття в 

кожному районі позашкільних закладів різних типів без приміщень, без 

матеріальної бази, без належних кадрів [214, арк. 9]. 

Аналіз звітів фінансово-господарської діяльності установ і закладів 

народної освіти у 1989 р. засвідчив, що протягом 80-х рр. ХХ ст. не 

ремонтувалися більшість позашкільних закладів, а нові будувалися надто 

повільно [216, арк. 29].  

Міністерство народної освіти УРСР в 1990 р. звернуло увагу планово-

бюджетної комісії Верховної Ради УРСР на необхідність здійснення 

будівництва першочергово 10 Палаців піонерів і школярів, з яких 4 – пускові, 

що вкрай не задовольняло потреби. Будівництво палаців в райцентрах, станцій 

туристів, техніків, натуралістів, ДЮСШ практично не велося, а потрібно було 

відкрити 900 одиниць. Враховуючи необхідність зміцнення матеріальної бази 

об’єктів позашкільної освіти Держпланом УРСР було заплановано збільшення 

на 1990 р. капіталовкладень для продовження будівництва Палаців піонерів на 

10 млн. крб., а також виділення капіталовкладення на проектування і 

будівництво позашкільних закладів [61, с. 98–102]. 

Після 1991 р. поставала гостра необхідність у пошуку нових підходів для 

забезпечення належних умов функціонування позашкільних закладів. 

Упродовж першого десятиріччя незалежності України фактичне фінансування 

позашкільної освіти було нижче планових показників [63, с. 15]. Зазначимо, що 

стаття 61 Закону України «Про освіту» (1991) [148] визначала необхідний обсяг 

бюджетних асигнувань на сферу освіти в розмірі не менш 10 % від валового 

внутрішнього продукту (ВВП). Однак жодного разу від проголошення 

незалежності, Україні не вдавалося вийти на такий рівень фінансування освіти. 
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Позашкільні заклади отримали розширення повноважень та прав щодо 

формування та управління господарської, фінансовою та кадровою діяльністю. 

Проте, перманентне недофінансування як на загальнодержавному, так і на 

регіональної рівні, складна соціально-економічна ситуація в країні негативно 

віддзеркалилися на матеріально-технічній базі позашкільних закладів [179, 

с. 123; 180, с. 167]. 

Обсяг фінансування позашкільних закладів як складових позашкільної 

освіти здійснювався за рахунок коштів їх засновників (власників). Державні 

позашкільні заклади, засновниками яких були центральні органи виконавчої 

влади, фінансувалися з державного бюджету [152; 155]. Приватні та комунальні 

заклади, що  засновувалися органами місцевого самоврядування, організаціями, 

підприємствами, релігійними організаціями – утримувалися за кошти з 

місцевих бюджетів або приватного капіталу. Обсяг бюджетного фінансування 

визначався відповідними органами управління освітою згідно з нормативами та 

результатами сертифікації [104, с. 88; 108, с. 65].  

Фінансування закладів могло здійснюватися за рахунок додаткових 

джерел фінансування, не заборонених законодавством України. При цьому 

спеціальний фонд доходної частини бюджетів закладів формувався за рахунок 

додаткових надходжень. Додаткові освітні послуги з 1991 р. користувалися 

досить високим попитом [100, с. 77]. 

Аналіз практики позашкільної освіти показав, що додатковими 

джерелами фінансування позашкільного закладу були: кошти, одержані за 

надання додаткових освітніх послуг; роботи, виконані позашкільним закладом 

на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян; доходи від 

реалізації власної продукції; від надання в оренду приміщень, обладнання, що 

не оподатковуються і спрямовуються на соціальні потреби та розвиток закладу; 

гуманітарна допомога; дотації з місцевих бюджетів; добровільні грошові 

внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та 

окремих громадян [94, с. 12; 98; 100; 109]. 
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Всі кошти та цінності, одержані закладом у вигляді допомоги або 

добровільних пожертвувань для здійснення освітньої, наукової, оздоровчої, 

спортивної, культурної діяльності, не вважалися прибутком і не 

оподатковувалися. Надходження цих коштів не зменшувало обсяги бюджетного 

фінансування [98; 100; 109].  

Одержані з державного бюджету асигнування та позабюджетні кошти  

закладів не підлягали вилученню, але використовувалися виключно за 

призначенням, тобто на передбачені за кошторисом потреби [98; 100; 109].  

Отже, на початку ХХІ ст. в Україні фінансування позашкільної освіти  

здійснювалося за рахунок:  

– коштів державного та місцевого бюджетів та дотації органів державної 

та місцевої влади; 

– кредитів і позик банків; 

– платних послуг, які мали право надавати позашкільні заклади, 

дивідендів від цінних паперів, валютних надходжень;  

– добровільних грошових внесків, матеріальних цінностей, одержаних від 

підприємств, установ, організацій, окремих громадян. 

Зупинимося більш детальніше на означених джерелах фінансування 

позашкільної освіти. 

Трансформаційні процеси в Україні на початку ХХІ ст. призвели до 

глибокої соціально-економічної кризи, а також до значного скорочення 

фінансування освіти, зокрема й позашкільної. На вимогу Всесвітнього банку та 

Міжнародного Валютного фонду позашкільна освіта в Україні була позбавлена 

статусу державного бюджетного фінансування (за аналогією країн ЄС), а її 

фінансування стало прерогативою органів місцевого самоврядування [70, с. 40; 

94, с. 13]. 

Відповідно статті 26 розділу V Закону України «Про позашкільну освіту» 

(2000) передбачено, що фінансування державних і комунальних позашкільних 

закладів здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також 
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додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України 

[149].  

Після прийняття Бюджетного кодексу України у 2001 р. постала 

проблема фінансування позашкільних закладів. Статті 89 та 90 Бюджетного 

кодексу України не передбачали міжбюджетного трансферту для коригування 

видатків місцевих бюджетів, які здійснювалися на утримання позашкільних 

закладів. Стаття 91 передбачала, що ці витрати є виключно компетенцією 

місцевих бюджетів. Розподіл коштів здійснювався органами місцевого 

самоврядування самостійно, виходячи з обсягів таких доходів та власних 

пріоритетів. Тому позашкільна освіта фінансувалася за залишковим 

принципом. Можливості розвитку матеріально-технічної бази значно 

зменшились, наявна база вимагала зміцнення та значних капіталовкладень [13, 

с. 67; 100, с. 167]. Постала загроза існування позашкільних закладів різних 

типів, що фінансувалися з місцевих бюджетів. Позашкільні заклади опинилися 

перед вибором: або згортати свою діяльність, або ж звертатися з проханням про 

фінансову допомогу до батьків, спонсорів, меценатів та благодійників. 

Проблеми у фінансовому й матеріально-технічному забезпеченні галузі 

перешкоджали вдосконаленню навчально-матеріальної бази більшості 

позашкільних закладів, особливо районної і міської ланок (якщо у 1991 р. 

фінансування позашкільної освіти становило 4,4 % ВВП бюджетних видатків 

від загального освітянського бюджету, то вже у 2005 р. воно знизилось до 4,0 % 

ВВП) [105, с. 111]. 

Упродовж 2005–2010 рр. витрати державного бюджету України на сферу 

освіти зросли втричі, частка ж асигнувань витратних статей освітянського 

бюджету на позашкільну освіту утримувалась на рівні 4,0 %. Для порівняння: 

асигнування на середню освіту – 42 % всіх витрат, вищу освіту – 30 %, 

дошкільну освіту – 12 %, професійно-технічну освіту – 6 %. Близько 1 % 

витрачалося на післядипломну освіту, по 0,5 % річних бюджетних асигнувань 

витрачалося на матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів та 

дослідження і розробки у галузі освіти. При цьому понад 90 % державних 
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інвестицій в галузь освіти спрямовувалося на утримання – заробітну плату, 

сплату комунальних послуг, харчування тощо [166, с. 178–183]. 

У 2008 р. Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України». На 2008 р. виділено коштів на 

утримання приміщень позашкільних закладів, які підпорядковані органам 

управління освітою в областях (комунальні послуги тощо) 75 935,329 тис. грн. 

(у 2007 р. цей показник становив 58 646,44 тис. грн.) [139]. 

Для забезпечення зміцнення, модернізації, розвитку навчальної, 

матеріально-технічної бази позашкільних закладів, а також поповнення їх 

обладнанням, навчальними та наочними посібниками виділено у 2008 р.                            

54 024,6 тис. грн., з державного бюджету – 208,2 тис. грн. (у 2007 р. ці 

показники відповідно становили 51 219,8 тис. грн. і 226,8 тис. грн.). Для 

комп’ютеризації позашкільних закладів і підключення їх до мережі Інтернет 

виділено у 2008 р. 1856,625 тис. грн., з державного бюджету – 0 тис. грн. (у 

2007 р. ці показники відповідно становили 5 270,402 тис. грн. і 0 тис. грн.) [166, 

с. 193–198]. Проте, основні завдання Програми розвитку позашкільних закладів 

було реалізовано не в повному обсязі, вони й досі залишаються актуальними. 

Згідно з даними, наведеними в інформаційному звіті Міністерства 

фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за 2011 р., 

видатки на освіту за зведеним бюджетом зросли у 2011 р. порівняно з 2010 р. на 

8,1 %, що становило 86,3 млрд. грн. [32]. Однак ефективність використання 

частки коштів, виділених на позашкільну освіту залишалася вкрай низькою. 

Основні статті видатків бюджету спрямовувалися не на підвищення якості 

освіти, а на виплати зарплати і комунальні платежі (понад 70 % усього 

фінансування). Фактичне фінансування було нижче планових показників.  

Однією з причин недосконалості механізму державного фінансування 

системи освіти, як зазначається у Програмі економічних реформ на 2010–

2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава» була неефективність норм бюджетного фінансування позашкільної 

освіти [135]. 
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У 2009 р., з метою підвищення якості позашкільної освіти, забезпечення 

збереження мережі й подальшого розвитку позашкільних закладів прийнято 

постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової 

програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року» [141]. 

Прийняття вищезазначеного документу значно посилило увагу органів 

місцевої влади, наукових установ, вищих навчальних закладів до проблем 

позашкільної освіти. Так у 2009 р. було відкрито 5 нових позашкільних 

закладів, з них: в Одеській області – 2, у Запорізькій, Сумській і Чернівецькій 

областях – по 1 [1, с. 12; 74]. 

У 2014 р. спостерігалося збільшення контингенту дітей, що стало 

результатом цілеспрямованої роботи щодо відкриття нових закладів. 

Позашкільною освітою було охоплено 1,4 млн. дітей, що складало 35,7 % від 

загальної кількості дітей шкільного віку. Найбільше охоплено позашкільною 

освітою в Сумській (55,3 %), Кіровоградській (51 %), Київській (42 %), 

Харківській (40,8 %) областях [1, с. 22; 77]. Утім, для місцевих бюджетів 

питання її фінансування залишалося невирішеним.  

Унаслідок обмеженості державного фінансування в позашкільній освітній 

галузі залишилося коло проблем: 

– відсутність ефективного мотиваційного механізму симулювання 

педагогічних кадрів до роботи у позашкільних закладах. Через мізерну платню  

збільшився відтік спеціалістів-професіоналів із системи позашкільної освіти; 

– нестача педагогічних кадрів з вищою освітою у позашкільних 

закладах, особливо у сільської місцевості; 

– низький рівень охоплення позашкільною освітою дітей із сільської 

місцевості; 

– скорочення мережі та освітніх можливостей позашкільних закладів;  

– слабка матеріальна база позашкільних закладів; 

– недостатній рівень комп’ютеризації позашкільних закладів; 

– збільшення мережі платних освітніх послуг для різних вікових 

категорій, що не завжди відповідало їхній якості. Ці проблемні аспекти 



 198 

життєдіяльності позашкільних закладів потребували термінового вирішення і 

долучення до цього процесу всіх державних і соціальних інституцій. 

Сьогодення позашкільної освіти передбачає з одного боку достатнє 

державне фінансування, а з іншого – пошук додаткових, альтернативних 

джерел фінансування. Нинішнє її фінансування не забезпечує належний 

розвиток цієї галузі відповідно до потреб дітей та молоді, що постійно 

зростають та кола їх інтересів. Тому питання збереження та розвитку системи 

позашкільної освіти має бути пріоритетом політики на всіх рівнях. 

Модернізація державного фінансування позашкільної освіти в Україні дасть 

змогу забезпечити перехід до нової її якості і стане основою відтворення 

інтелектуального і духовного потенціалу українського народу. 

Для того, щоб вижити в цих складних умовах, необхідно враховувати й 

внутрішні фактори: оперативно змінювати зміст діяльності, вивчати попит на 

освітні послуги, бути конкурентноспроможними, вести постійний пошук 

додаткових джерел фінансування, удосконалювати моделі власної діяльності. 

На нашу думку, фінансування позашкільної освіти на всіх її рівнях має 

відбуватися як за рахунок зовнішнього інвестування, так і шляхом внутрішньої 

економії, яка має стати наслідком загальних змін в освітній політиці. Умовою 

залучення додаткових коштів в освітню галузь, є підвищення її інвестиційної 

привабливості для підприємств, замовників наукових розробок, приватних осіб. 

Інвестиційна привабливість освітніх закладів визначається, насамперед, якістю 

освітніх послуг, які вони надають.  

Отже, співвідношення між бюджетним і небюджетним фінансуванням 

позашкільної освіти, як невід’ємної ланки освітньої системи України 

змінювалося залежно від темпів економічного розвитку, наявності бюджетних 

ресурсів за адекватної державної політики у сфері освіти, форми власності 

позашкільних закладів.  

Як показала практика, існування альтернативних джерел фінансування не 

може вирішити проблему фінансового забезпечення збалансованого розвитку 
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позашкільної освіти. Бюджет є домінуючим джерелом належного фінансового 

забезпечення освітньої сфери.  

 

Висновки до другого розділу 

На основі ретроспективного аналізу архівних джерел, наукової літератури 

визначено періоди розвитку державного регулювання позашкільної освіти в 

Україні в другій половині ХХ – початку ХХІ ст.: радянський період (1952–             

1990 рр.), у межах якого виділяємо 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.  

Перший етап радянського періоду (1952–1959 рр.) – етап трансформації 

державного регулювання розвитку позашкільної освіти, що пов’язаний з 

початком централізації державного управління. На цьому етапі здійснюється 

міжвідомче регулювання розвитку мережі позашкільних закладів, координація 

діяльності громадських дитячих, молодіжних організацій, творчих спілок. 

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. На цьому етапі прийнято нормативні документи, 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 і 

форм їх діяльності. Введення посади педагога-організатора в позашкільних 

закладах, будинкоуправліннях забезпечувало піднесення рівня навчально-

виховної роботи, організацію змістовного дозвілля дітей та підлітків. 
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Третій етап (1974–1984 рр.) – етап концептуалізації державного 

регулювання розвитку позашкільної освіти: 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.  

Другий період – період незалежної України (1991–2014 рр.) – 

характеризується модернізацією державного регулювання розвитку 

позашкільної освіти з позиції гуманізму, демократизації й самоврядування; 

відбувається відмова від централізованої регламентації. У цей період 

спостерігається активізація нормотворчої діяльності центральних органів 

виконавчої влади.  

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. 

Результати дослідження другого розділу висвітлено у публікаціях автора 

[56; 57; 58; 59]. 
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188. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9324. Документи засідань колегії Міністерства 

[рішення, постанови, доповідні записки] 1987 р. Міністерство освіти. 

Канцелярія. 115 арк. 

189. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 41. Документи засідань колегії Міністерства 

[рішення, постанови, доповідні записки] 1989 р. Міністерство освіти. Загальний 

відділ. 165 арк. 

190. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 6134. Інструктивні та методичні вказівки 

обласного відділу народної освіти по позашкільному вихованню за 1967 р. 

Міністерство освіти. Відділ позашкільного виховання. 37 арк. 

191. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 7139. Інформації облвно про хід підготовки до 

відзначення 100-річчя з дня народження В. І. Леніна в установах народної 

освіти УРСР за 1969 р. 118 арк. 

192. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 8854. Накази і розпорядження Міністерства 

освіти УРСР. 207 арк. 

193. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 8868. Положення про роботу по позашкільному 

вихованню піонерів і учнів за 1968 р. Міністерство освіти. Відділ 

позашкільного виховання. 87 арк. 

194. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 8870. Стенограма республіканської наради 
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працівників позашкільних установ про стан і поліпшення роботи позашкільних 

установ УРСР. Міністерство освіти УРСР. Відділ позашкільного виховання.                 

69 арк. 

195. Ф. 167. Оп. 5. Спр. 1241. Кошториси видатків на утримання дитячих 

дослідних станцій на 1952 р., 1 квітня – 30 червня 1952 р.  17 арк. 

196. Ф. 167. Оп. 8. Спр. 156. Матеріали по вивченню досвіду роботи 

позашкільних установ України (постанови, доповіді, акти, доповідні записки, 

висновки по обстеженню роботи), 1953 р. 127 арк. 

197. Ф. 167. Оп. 8. Спр. 178.  Матеріали про підготовку шкіл України до 

нового навчального року (постанови, звіти, інформація, статистичні відомості, 

лисування), 23 січня – 7 вересня 1953 р. 168 арк. 

198. Ф. 167. Оп. 8. Спр. 430. Мережа науково-дослідних установ та 

матеріали до неї, 13 червня 1928 – 23 червня 1959 рр. 37 арк. 

199. Ф. 167. Оп. 8. Спр. 538. Матеріали про організацію та стан виховної 

роботи на Україні, 10 червня – 27 жовтня 1961 р. 160 арк. 

200. Ф. 167. Оп. 8. Спр. 587. Списки персонального складу наукових та 

науково-дослідних установ України, 1 квітня – 30 листопада 1961 р. 133 арк. 

201. Ф. 167. Оп. 9. Спр. 160. Отчет о воспитании детей на 10 июля              

1961 г. 179 арк. 

202. Ф. 167. Оп. 9. Спр. 239. Розпорядження по освiтi УСРР за 1967 р.             

(10 сiчня – 27 грудня 1967). 239 арк. 

203. Ф. 167. Оп. 11. Спр. 111. Зведені статистичні відомості про стан 

дитячих установ УСРР за 1968/69 рік. 174 арк. 

204. Ф. 167. Оп. 11. Спр. 1241. Кошториси видатків та утримання дитячих 

органіацій, 1972 р. 16 арк. 

205. Ф. 167. Оп. 11. Спр. 1252. Матеріали про проведення комуністичного 

виховання серед дітей та стан піонер організацій на селі. 27 квітня – 6 вересня 

1970 р. 82 арк. 

206. Ф. 167. Оп. 11. Спр. 1262. Матеріали про основні проблеми 

виховання дітей. 18 квітня 1970 р. – 8 січня 1971 р. 169 арк. 
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207. Ф. 167. Оп. 12. Спр. 160. Матеріали про організацію виховання на 

Україні, лютий – 18 серпня 1971 р. 179 арк. 

208. Ф. 167. Оп. 13. Спр. 215. Матеріали про організацію дитячих 

організацій, 9 квітня – 18 серпня 1972 р. 215 арк. 

209. Ф. 167. Оп. 13. Спр. 281. Матеріали про стан і розвиток виховної 

роботи на Україні (тези доповідей, доповідна й пояснюючі записки), 1975 р.              

129 арк. 

210. Ф. 167. Оп. 13. Спр. 422. Проект основних положень до складання 

плану позашкільної роботи серед дітей шкільного віку, 1976 р. 45 арк. 

211. Ф. 167. Оп. 13. Спр. 615. Статистичні відомості про стан дитячих 

установ України, 1974 р. 37 арк. 

212. Ф. 167. Оп. 13. Спр. 8126. Матеріали про організацію й проведення 

дитячої оздоровчої кампанії (протоколи, інструкції, плани, звіти, листування),              

16 квітня 1976 р. – 2 вересня 1977 р. 34 арк. 

213. Ф. 167. Оп. 15. Спр. 891. Статистичні відомості про розподіл дитячих 

установ по Україні, кількість дітей і педперсоналу 1978 р. 108 арк. 

214. Ф. 167. Оп. 18. Спр. 1245. Кошториси видатків на утримання дитячих 

установ. 1983 р. 19 арк. 

215. Ф. 167. Оп. 18. Спр. 1261. Кошториси видатків на утримання дитячих 

установ. 1985 р. 27 арк. 

216. Ф. 168. Оп. 8. Спр. 121. Про проведення всеукраїнської паспортизації 

позашкільних закладів. 1989 р. 56 арк. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В 

РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД (1952–1990 рр.) 

 

Розвиток державного регулювання, зміна організаційних та змістових 

засад позашкільної освіти у визначених у роботі хронологічних межах стали 

підґрунтям для здійснення періодизації її розвитку, в основу якої покладено 

векторний напрям, задекларований у відповідних нормативних документах та 

зреалізований у практичній діяльності закладів позашкільної освіти.  

Для реалізації мети дослідження вбачаємо за доцільне виокремити два 

періоди у 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.). Їх відмінності 

детерміновані суспільно-політичним та соціально-економічним станом країни, 

оскільки у першому періоді Україна була республікою Радянського Союзу і 

освіта підпорядковувалась рішенням радянського уряду, а другий період 

відзначився становленням незалежності України і створенням власної 

нормативно-правової регулятивної бази.  

У межах першого періоду – радянської доби виділяємо чотири етапи: 

(1952–1959 рр.), (1960–1973 рр.), (1974–1984 рр.), (1985–1990 рр.). 

Характеристику кожного етапу подаємо у наступних підрозділах. 

 

3.1. Зміст та напрями позашкільної освіти 

Зміст освіти є категорією історичною, що постійно змінюється. На 

кожному етапі розвитку суспільства відбувається приведення змісту 

позашкільної освіти у відповідність до соціальних, економічних та політичних 

умов. 

Зміст позашкільної освіти залежить від рівня розвитку науки і культури, 

специфіки системи народної освіти, теоретичного і практичного значення 
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окремих галузей науки в загальній системі людських знань, завдань суспільства 

і держави у галузі політики, економіки та виховання.  

Позашкільна робота в радянський період мала ряд особливостей, що 

дозволяло зробити зміст позашкільної освіти 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 та взаємовиручки; 

 значна увага в роботі позашкільних закладів надавалася питанням 

профорієнтації учнів;  

 позашкільною роботою намагалися охопити усі регіони та усі населені 

пункти без виключення, навіть невеликі села; 

 зміст позашкільної роботи відповідав інтересам і запитам школярів [7; 

16; 21; 382].  

Хоча зміст позашкільної освіти в період радянської доби мав відповідати 

задоволенню запитів дітей і підлітків у різних галузях знань, але він цілком 

визначався завданнями держави, завданнями політичного виховання, відповідав 

завданням, визначеним у постановах та рішеннях партійних та державних 

органів, органів управління освітою, постановам Центрального комітету 

Всесоюзного ленінського комуністичного союзу молоді (ВЛКСМ) тощо, що 

часто призводило до надмірного захоплення політикою. Проте, наголосимо, що 

зазначений процес розгортався нелінійно: спостерігалися часи посилення 

тоталітарного впливу держави на педагогічну думку та навпаки, часи «відлиги» 

[245; 355; 356].  

Зміст позашкільної освіти досліджуваного періоду, відповідно до змісту 

освіти загалом, спрямовувався на задоволення потреб держави й запитів дітей і 

підлітків у різних галузях культури, науки, техніки, сільського господарства, 
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організацію змістовного й цікавого дозвілля та поєднував у собі систему знань, 

умінь і навичок, оволодіння якими забезпечувало розвиток розумових і 

фізичних здібностей дітей та підлітків, формування у них основ комуністичного 

світогляду, моралі та відповідної поведінки, готувало до життя, до праці, 

сприяло розкриттю і розвитку талантів, вибору професії [264; 303]. 

Зміст позашкільної освіти поділявся на цикли: питання громадсько-

політичного характеру та політичні кампанії, важливі питання поточного 

життя, питання науково-технічного характеру, підвищення загально-

культурного рівня [251, с. 35].  

На першому етапі розвитку позашкільної освіти (1952–1959 рр.) 

Спеціальною постановою Ради Міністрів СРСР «Про впорядкування, введення 

типових штатів і встановлення посадових окладів працівникам позашкільних 

закладів» (1952) визначався зміст позашкільної освіти, який спрямовувався на 

розвиток здібностей і навичок учнів із технічної, натуралістичної, екологічної 

творчості, художньо-естетичного виховання, туристсько-краєзнавчої роботи 

[267, с. 520]. 

На другому етапі розвитку позашкільної освіти (1960–1973 рр.) у змісті 

позашкільної освіти робився наголос на користі захоплення масовими 

заходами: всеукраїнськими акціями, місцевими традиційними конкурсами, 

фестивалями тощо [399; арк. 4; 406, арк. 5]. 

На третьому етапі (1974–1984 рр.) відбувається реорганізація змісту 

позашкільної освіти, що зумовлено переходом загальноосвітніх шкіл на нові 

навчальні плани та програми, вимогами науково-технічного прогресу. Значна 

увага спрямовувалася на розвиток технічної творчості дітей та учнівської 

молоді [417, арк. 28; 440, арк. 88]. 

Зміст позашкільної освіти на четвертому етапі (1985–1990 рр.) 

зумовлювався обставинами складного зламу традиційних підходів до дозвілля 

зростаючого покоління, якісно новим науково-практичним пошуком шляхів 

удосконалення організації позашкільної освіти, необхідністю подальшої її 

демократизації, об’єднання зусиль громадськості і позашкільних закладів щодо 
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вироблення оптимальних шляхів організації позашкільної освіти дітей та 

підлітків [440, арк. 52].  

Специфічною властивістю змісту позашкільної освіти є наявність мети, 

яка в радянський період спрямовувалася на задоволення різноманітних потреб 

особистості та полягала у наближенні школи до життя, до практики 

соціалістичного будівництва, в ідейно-політичному загартуванні учнів, 

розвитку їхньої ініціативи, активності [75; 117], у самій широкій допомозі 

школі, комсомольським і піонерським організаціям у комуністичному 

вихованні учнів, у їх всебічному розвиткові, в підготовці їх до життя і праці [16, 

с. 12]. 

Відповідно меті ставились завдання: закріплення, поглиблення і 

застосування на практиці знань, що одержувала дитина в школі; розширення 

політехнічного і загальноосвітнього кругозору учнів; сприяння якнайкращому 

вирішенню завдань політехнічного навчання учнів і підготовки їх після 

закінчення школи до вільного вибору професій; розвиток культурних інтересів 

дітей в різних галузях науки, техніки, мистецтва, фізкультури і спорту; 

сприяння організації всього життя як дитячого шкільного колективу в цілому, 

так і окремих учнів [156; 205; 312].  

Аналіз документів і матеріалів 1952–1990 рр. [377; 378; 381; 392; 439; 440; 

453; 459], дав змогу встановити, що зміст позашкільної освіти здійснювався за 

таким основними напрямами: 

- політико-виховний; 

- технічно-виробничий; 

- науково-дослідницький; 

- художньо-естетичний; 

- фізкультурно-спортивний; 

- екскурсійно-туристський; 

- туристсько-краєзнавчий; 

- оздоровчий; 

- патріотичний; 
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- дозвіллєвий; 

- бібліотечно-бібліографічний. 

Політико-виховний напрям забезпечував 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 [377; 378; 

381; 392; 439; 440; 453; 459]. 

Технічно-виробничий напрям 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 [377; 378; 381; 392; 

439; 440; 453; 459].  

Науково-дослідницький напрям передбачав формування в підростаючого 

покоління знань із різних галузей культури, науки та техніки; розширення 

загального світогляду, кругозору; залучення дітей і молоді до пошукової та 

експериментально-дослідницької діяльності [377; 378; 381; 392; 439; 440; 453; 

459]. 

Художньо-естетичний напрям забезпечував розвиток творчих 

здібностей, обдарувань та здобуття дітьми та підлітками практичних навичок; 

оволодіння знаннями у сфері  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. Саме у межах цього напряму 

відбувалася підготовка святкових подій з опорою на національні традиції 

України [377; 378; 381; 392; 439; 440; 453; 459].  

Художня самодіяльність поступово перетворювалася у своєрідний 

інструмент виховання та ідеологічного впливу на населення, оскільки існувала 
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жорстка цензура стосовно формування та виконання художнього репертуару. 

Під жорстким контролем перебували майстри-аматори, що захоплювались 

образотворчим і декоративно-прикладним мистецтвом, лише з дозволу цензури 

вони отримували право на виставки і поширення власної продукції [354, с. 46; 

356, с. 27 ]. 

Відзначимо той факт, що самодіяльною роботою була охоплена й 

найбільш соціально незахищена частина дитячого населення діти-сироти, які 

потрапляли до дитячих кімнат міліції та приймальників-розподільників. Так, у 

дитячих приймальниках-розподільниках із дітьми проводили художні читання, 

постійно працювали гуртки самодіяльності, де вивчали пісні, вірші, танці, 

готували дитячі ранки та вечори самодіяльності, організовували живі 

натуралістичні гуртки, незважаючи на обмежену кількість співробітників і 

ресурсів [345, с. 75 ].  

Фізкультурно-спортивний напрям забезпечував формування фізичного 

розвитку й фізичних здібностей вихованців, зміцнення їхнього здоров’я, 

загартування, змістовного відпочинку і дозвілля, навичок здорового способу 

життя, пропагував масові види фізкультури й спорту. Наголошувалося, що 

фізкультурно-спортивна робота повинна стати в центрі уваги кожної 

комсомольської організації [377; 378; 381; 392; 439; 440; 453; 459].  

Екскурсійно-туристський напрям передбачав залучення вихованців до 

діяльності в сфері 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 тощо 

[377; 378; 381; 392; 439; 440; 453; 459].  

Туристсько-краєзнавчий напрям. У 50–60-х рр. ХХ ст. поняття 

«туристсько-краєзнавча робота» використовувалося в освітньому та науковому 

просторі для визначення напряму позашкільної освіти. У нормативно-правових 
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документах, методичних матеріалах визначення цього поняття окреслювалося 

двома основними його компонентами: краєзнавством та туризмом. Під 

краєзнавством, «вітчизнознавством» розумілося вивчення особливостей 

місцевого краю, його природи, соціально-економічних умов життя людей. 

Турисько-краєзнавчий напрям поєднував у собі виховну й освітню роботу з 

дітьми. Діти та підлітки досконало вивчали природні матеріали й культурні 

сили, місцеві звичаї, святкування, народну творчість, образотворче мистецтво, 

українські пісні. Залучення дітей з раннього віку до героїки минулих епох, 

трудових подвигів, справ і мистецьких традицій українського народу надавало 

змогу вивчати й цілісно сприймати національний колорит країни, її 

самобутність, світогляд людей [377; 378; 381; 392; 439; 440; 453; 459].  

Оздоровчий напрям 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. Першочерговим завданням партійно-

державного апарату було оздоровлення дітей, яке поєднувалося з посильною 

суспільно-корисною працею на підприємствах, в колгоспах, дослідницькою 

роботою в гуртках, з екскурсійно-туристським та фізкультурно-спортивним 

напрямами, з пізнавальною та естетичною діяльністю [377; 378; 381; 392; 439; 

440; 453; 459].  

Відповідно до Постанов Ради Міністрів УРСР щорічно затверджувались 

плани, час проведення оздоровчої дитячої кампанії від 1 червня до 1 вересня, 

розроблялись заходи щодо організації оздоровлення й відпочинку дітей і 

підлітків, визначалися типи установ для її проведення, розширювалася мережа 

піонерських таборів з метою зміцнення здоров’я, організації активного 

відпочинку, задоволення інтересів і духовних потреб дітей і підлітків [391, 

арк. 4].  

Літній відпочинок дітей ретельно планувався. Результати здійсненого 

аналізу свідчать про той факт, що в державі спостерігалося стрімке зростання 

мережі оздоровчих закладів, в яких встановлювався відповідний режим дня, 
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налагоджувалася виховна робота, організовувалося змістовне дозвілля, а для 

дітей, які залишалися поза піонерськими таборами, не брали участі в заходах 

школи і позашкільних закладах організовувалися різні форми дозвільної роботи 

за місцем проживання: на дитячих і спортивних майданчиках, при дитячих 

секторах будинків культури, будинкоуправліннях [338, с. 5; 391, арк. 11]. 

Вихованці дитячих будинків в сільській місцевості, здебільшого 

оздоровлювалися на місцях, в межах дитячого будинку шляхом переходу на 

табірний режим [391, арк. 18].  

Патріотичний напрям передбачав виховання палкого патріота, безмежно 

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 [377; 378; 381; 392; 439; 

440; 453; 459]. 

Дозвіллєвий напрям передбачав організацію цікавого й змістовного 

дозвілля вихованців у вільний від шкільних занять час у різних формах 

діяльності, виконував соціально-профілактичну функцію. У радянський період 

проведено значну роботу для організації дозвілля дітей і підлітків у сфері 

мистецтва, живопису, техніки, туризму, фізкультури і спорту з урахуванням 

характеру та змісту їх інтересів. Особливу роль в організації дозвілля дітей та 

підлітків відігравала ленінська тематика [377; 378; 381; 392; 439; 440; 453; 459]. 

Бібліотечно-бібліографічний напрям спрямовувався на поглиблення 

пізнавальних інтересів дітей та підлітків. Розгалужена мережа різних типів 

бібліотек дала можливість довести книгу до кожної дитини, залучити школярів 

до систематичного читання. У республіці склалася певна система 

обслуговування книгою юних читачів, до якої ввійшли різні типи бібліотек 

[377; 378; 381; 392; 439; 440; 453; 459].  

Зазначені напрями позашкільної освіти створювали умови для всебічного 

розвитку підростаючого покоління, формування свідомості молодих громадян 
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держави, патріотів, інтернаціоналістів, зростання потенціалу їхньої творчої 

діяльності, професійної орієнтації. 

Таким чином, в радянський період на державному рівні було визначено  

зміст позашкільної освіти та напрямки його здійснення, які спрямовувались на 

виховання молодого покоління, всебічно розвиненої особистості, мали 

ідеологічний підтекст, що зумовлювалося державною політикою країни. 

 

3.2. Діяльність позашкільних закладів різних типів  

Як вже зазначалося, за радянських часів партійні та державні органи 

контролювали створення та функціонування різних типів позашкільних 

закладів. Розвиток їх мережі підтверджує факт поетапного, проте не завжди 

систематичного, державного регулювання їхньої діяльності. 

Нагадаємо, що спеціальною постановою Ради Міністрів СРСР «Про 

впорядкування, введення типових штатів і встановлення посадових окладів 

працівникам позашкільних закладів», прийнятою у 1952 р., установлювалася 

єдина номенклатура позашкільних дитячих закладів Міністерства освіти 

союзних республік, визначалися принципи побудови і перспективи розвитку 

нових позашкільних закладів [267, с. 521].  

Найважливішими принципами роботи позашкільних закладів були: 

ідейна спрямованість; зв’язок із суспільним життям; розвиток ініціативи, 

самодіяльності та творчості вихованців; добровільність у виборі форм і 

напряму занять, їх суспільна спрямованість; активність; обов’язковість, чіткість 

в організації; комплексність та якомога більша охопленість дітей і підлітків із 

врахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей, що сприяли 

формуванню таких цінних якостей, як колективізм, взаємодопомога, 

бережливість; гуманістична спрямованість; цілеспрямованість; системність, 

послідовність, безперервність; виховання у колективі й через колектив; 

можливість кожній дитині розвивати свої власні інтереси та здібності; 

підготовка до свідомої професійної діяльності на засадах тісного зв’язку з 

життям [139, с. 25; 151, с. 5; 159, с. 56; 164]. 
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Наведені принципи в цілому орієнтували позашкільну освіту на 

соціалізацію дітей і підлітків, на зв’язок із життям та допомогу школі, сприяли 

входженню особистості до суспільного життя, фізичному, моральному, 

трудовому, естетичному та інтелектуальному розвитку молодого покоління, 

формуванню у дітей та підлітків глибоких і стійких ідейних переконань. 

Радянський період вирізнявся функціонуванням позашкільних закладів 

різнотипових за своєю структурою. Більшу частину становили позашкільні 

заклади, підпорядковані Міністерству освіти, а також органам освіти на місцях 

[164].  

У дисертації ми виходимо із наступної класифікації позашкільних 

закладів:      

– комплексні (багатопрофільні), які здійснювали роботу системно та 

щорічно, у різних сферах науки, культури, спорту. До них належали: будинки 

та палаци піонерів і школярів, табори, парки, клуби, тобто заклади, що 

організовували дозвілля дітей в різних галузях науки, техніки, мистецтва, 

культури, спорту [378; 379; 381; 388; 391; 402; 406; 419; 421; 435; 442; 464]; 

– спеціалізовані проводили роботу в конкретному  одному напрямі. До 

них відносились: дитячі спортивні школи, станції юних техніків і юних 

натуралістів, дитячі бібліотеки й театри, екскурсійно-туристські станції, клуби 

юних автомобілістів, дитячі залізничні дороги, дитячі річкові пароплавства та 

ін. [378; 379; 381; 388; 391; 402; 406; 419; 421; 435; 442; 464]. 

Для кожного з типів позашкільних закладів УРСР характерні: чітке 

структурування за управлінським підпорядкуванням завданнями, планами, 

профілем; цілеспрямованість; різновіковий склад учасників; автономність та 

циклічність існування; різноманітність дозвіллєвої діяльності та 

взаємовідносин. Позашкільні заклади задовольняли культурно-дозвіллєві 

інтереси дітей та підлітків, сприяли самореалізації, розвитку творчого 

потенціалу, розкриттю їх нахилів та здібностей, допомагали школі і суспільству 

дієво вирішувати питання соціального виховання дітей, запобігання негативним 

проявам у поведінці, готували піонерів і школярів до організаційної роботи в 
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дитячому колективі тощо. Кожен з позашкільних закладів у своїй роботі 

керувався програмами, положеннями, статутами [378; 379; 381; 388; 391; 402; 

406; 419; 421; 435; 442; 464].  

На першому етапі (1952–1959 рр.) радянського періоду були закладені 

основи для стрімкого розвитку позашкільних закладів під час наступних етапів. 

На цьому етапі помітно активізується діяльність позашкільних закладів щодо 

розвитку пізнавальних інтересів школярів, їхньої соціальної і трудової 

активності. Значного поширення набули спеціалізовані типи позашкільних 

закладів – дитячі спортивні школи, станції юних техніків і натуралістів, 

краєзнавців, водні станції, дитячі бібліотеки й театри, екскурсійно-туристичні 

станції, дитячі залізниці та  комплексні – будинки та палаци піонерів, табори, 

парки, клуби. На цьому етапі велика увага приділялася розвиткові політичних 

гуртків і військово-патріотичних клубів [6; 13; 377; 378; 379; 381]. 

Якщо для першого етапу характерним було становлення мережі 

позашкільних закладів, то вже на другому етапі (1960–1973 рр.) спостерігається 

уніфікація інструкторсько-методичної, організаційно-масової, навчально-

виховної роботи в позашкільних закладах. Пошукова, експериментальна, 

науково-дослідницька діяльність учнів стала невід’ємною частиною роботи 

педагогічних, учнівських колективів позашкільних закладів різних типів. Цей 

етап характеризувався подальшим розвитком зазначених позашкільних закладів 

та виникненням нових, а саме: дитячі автотраси, клуби моряків, річковиків, 

пожежників, дитячі астрономічні об’єднання. Повсякчасно розвивалася мережа 

гуртків юних програмістів, електронних приладів, раціоналізаторів і 

винахідників, конструкторів [26; 384; 389; 392: 393]. Тільки за 1966 р. 125 юних 

конструкторів були нагороджені медалями, 163 – дипломами Всесоюзної 

виставки передового досвіду народного господарства [393, арк. 81].  

Значна увага приділялася відкриттю в кожному районі будинку піонерів, 

станції юних туристів, юних техніків, юних натуралістів. Позашкілля виконало 

завдання органів управління освітою, і 50 % гуртків у Палацах і Будинках 
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піонерів і школярів набули технічного та туристського спрямування [399, 

арк. 7].  

Третій етап (1974–1984 рр.) характеризувався значним удосконаленням 

мережі позашкільних закладів в Україні. Значна увага приділялася розвитку 

палаців та будинків піонерів, станцій юних натуралістів, техніків та туристів, 

клубів юних техніків, дитячих будинків культури, кімнат школяра, дитячо-

юнацьких клубів юних моряків, ДЮСШ, стадіонів, дитячих парків, таборів, 

музичних та художніх шкіл, дитячих хорових студій, дитячих бібліотек [23, 

с. 228; 435; 436; 437]. 

На цьому етапі виникають технічні клуби, у зміст роботи яких входили 

радіоелектроніка, автоматика, телемеханіка, біохімія, генетика, космонавтика;  

дитячі ансамблі; розвиваються спортивно-технічні гуртки [39, с. 13; 207; с. 88; 

231, с. 44]. 

Протягом трьох означених етапів радянського періоду змістове 

наповнення положень, методичних рекомендацій, інструкторсько-методичних 

матеріалів позашкільних закладів знаходилося на постійному контролі органів 

народної освіти, обласних осередків ЛКСМУ, КПРС. Жоден позашкільний 

заклад не мав повноваження одностороннього затвердження плану роботи на 

наступний рік без  перевірки органами управління народною освітою [161; 

с. 54]. 

На четвертому етапі (1985–1990 рр.) була зроблена спроба побороти 

кризові моменти шляхом розширення мережі позашкільних закладів, надати їм 

відносну автономію у виборі форм та методів, лібералізувати змістове 

навантаження. На цьому етапі підвищується статус позашкільних закладів, які 

зі станцій було перейменовано на Українські державні центри за профілями 

роботи. З метою масового охоплення дітей та підлітків різноманітними видами 

мистецтва відкрито в обласних, промислових та культурних центрах республіки 

школи-комплекси естетичного виховання, рекомендовано розвивати мережу 

шкіл мистецтв, дитячих театральних комплексів, кіно- і фотоклубів, студій 

театрального, образотворчого мистецтва, як самостійних позашкільних 
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закладів, збільшувати мережу спеціалізованих шкіл та шкіл з поглибленим 

вивченням предметів естетичного циклу – музики, образотворчого мистецтва, 

фольклору, декоративно-прикладного мистецтва [69; 193; 454]. 

Зупинимось на характеристиці основних типів позашкільних закладів 

радянського періоду.  

До комплексних (багатопрофільних) позашкільних закладів належали 

палаци і будинки піонерів та школярів. Дослідник ХХ ст. В. Таран зазначав, що  

при визначенні їх змісту, форм та напрямів роботи керувалися принципом, що 

Палац піонерів – це «...позашкільна установа, яка, доповнюючи школу, повинна 

всіма засобами виховувати дітей у комуністичному дусі, організувати їхнє 

дозвілля, розвивати нахили і здібності. Щоб все це сприяло успішному 

навчанню у школі, набуттю знань і вихованню високих моральних рис» [324,          

с. 45]. 

Створюючи палаци і будинки піонерів, уряд ставив перед собою завдання 

залучити до масових і культурних заходів якомога більше дітей і підлітків. Як 

зазначав дослідник другої половини ХХ ст. К. Федорівський: «Саме тут 

виявлялися здібності й таланти, задовольнялися дитячі запити, для виховання 

треба було знати дітей, специфічні особливості характеру кожного з них, 

вивчати їхні запити» [335, с. 25]. Ці типи позашкільних закладів відкривалися 

завдяки широкій підтримці громадськості, партійних, комсомольських 

організацій, батьків. 

Діяльність цих установ проводилася у трьох основних напрямках: 

методична, масово-політична та гурткова. Зокрема, методична полягала у 

вивченні й узагальненні досвіду роботи за різними формами і напрямками, 

видавалися методичні розробки, рекомендації щодо проведення свят та 

піонерського літа. Масово-політичним відділом упродовж навчального року 

забезпечувалась організація різних масових заходів [167, с. 180; 204, с. 35]. До 

гурткової роботи залучалась значна кількість учнів. 

Педагоги палаців і будинків піонерів намагалися поєднувати розумні 

розваги і відпочинок із серйозною політико-виховною роботою, виховували 
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розважаючи, тобто будь-який захід (навіть новорічне свято) наповнювали 

певним ідейним змістом. Уся робота цих позашкільних закладів була 

спрямована передусім на виховання широкого кола піонерського активу, що 

надавало значну допомогу школі [167, с. 181; 199, с. 20]. 

Структура палаців і будинків піонерів, складалася з окремих 

функціональних зон і груп приміщень відповідно до характеру роботи 

(політико-масової, юннатської, в області технічної та художньої творчості 

тощо) [211, с. 45]. 

Особливим місцем у Палацах піонерів була кімната, присвячена                        

В. І. Леніну – тут, в урочистій обстановці піонери вступали до комсомолу, а 

жовтенята – до піонерської організації. Решта приміщень за призначенням 

поділялися на такі відділи: відділ ігор та розваг; відділ культмасової роботи; 

відділ художнього виховання; відділ технічної творчості; відділ фізкультури і 

спорту; бібліотека та допоміжні приміщення (роздягалки, кімнати масажу, 

відпочинку, душові) [229, с. 143; 232, с. 107; 425, арк. 7]. У другій половині              

50-х рр. ХХ ст. у республіці, при палацах піонерів почали відкриватися клуби 

юних альпіністів. Перші такі клуби почали діяти в Києві, Одесі, Донецьку, 

Харкові [234]. 

У палацах піонерів проводились й оздоровчі кампанії. Так, наприклад, у    

1953 р. у Києві при палаці піонерів відкрили будинок відпочинку на 260 

школярів, де їх забезпечили харчуванням і культурними розвагами. На 

фізкультурних майданчиках парку палацу було організовано дитячий зимовий 

стадіон, де діти мали можливість на ковзанках, гірках, льодових каруселях 

одержати максимум розваг [286, с. 33; 288, с. 40]. 

З кінця 1950-х рр. з'явилися нові типу будівель цих позашкільних 

закладів. До 1957 р. року в СРСР було відкрито 2153 палаци і будинки піонерів, 

а до кінця 1980-х рр.п – онад 3800 палаців і будинків піонерів [378, арк. 8]. 

Кінець 50-х рр. ХХ ст. також відзначився проведенням реорганізації 

міських палаців піонерів в обласних центрах в обласні, а Київського міського 

палацу піонерів – у республіканський [379, арк. 15]. 
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Після розпуску піонерської організації будинки та палаци піонерів 

перетворені в центри дитячої та юнацької творчості. 

До комплексних (багатопрофільних) типів позашкільних закладів 

належали дитячі табори. Діяльність дитячих таборів досліджуваного періоду 

була спрямована, відповідно до ідеології держави, на поліпшення ідейно-

політичного, трудового, атеїстичного, інтернаціонального, естетичного і 

фізичного виховання зростаючого покоління. 

Органи народної освіти організовували оздоровчі заходи для учнівської 

молоді в таборах різних видів: піонерських, міських, організованих сільськими 

школами, спортивних, оборонно-спортивних, туристичних, юних техніків, 

табори праці і відпочинку та інших профілів. Проведений аналіз свідчить про 

факт стрімкого зростання мережі дитячих таборів у державі, в яких було 

встановлено відповідний режим дня, налагоджено виховну роботу. Діти  

відпочивали, цікаво проводили дозвілля, фізично загартовувалися. У таборах 

організовували різні гуртки – музичні, драматичні, танцювальні, 

образотворчого мистецтва, юних натуралістів-мічурінців, юних радіоаматорів 

та ін. [391, арк. 51–52].  

З 1965 рр. на базі колгоспів і радгоспів засновувались табори праці і 

відпочинку, які поєднували виховну, дозвіллєву й оздоровчу функції. 

Поєднання відпочинку і різного виду праці давало можливість проводити 

ефективну виховну роботу серед учнів, прививати їм любов до праці, привчати 

їх розуміти красу колективної праці на благо суспільства [387].  

У радянський період простежувалась тенденція до зростання 

оздоровлених дітей у таких таборах.  Так з 1968 до 1970 р. кількість дітей, які 

відпочивали у таборах праці і відпочинку зросла на 112 705 осіб, а вже до 1972 

р. їхня кількість дещо знизилась до 344 173 осіб [405, арк. 66; 406, арк. 2].  

Відзначимо діяльність таких таборів у Полтавській, Івано-Франківській, 

Закарпатській областях. З 1973 р. поліпшилась діяльність таборів праці і 

відпочинку старшокласників, в яких оздоровлення, дозвілля поєднувалися з 

продуктивною працею, проводилась агітаційно-пропагандистська та культурно-
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масова робота, туризм, краєзнавча робота, фізична культура і спорт [433, арк. 

29]. У 1974 р. у них відпочивало понад 370 000 чоловік, зокрема у 

Хмельницькій області такими таборами було охоплено 24 000 учнів, у 

Ворошиловградській – 23 000, Вінницькій – 38 тис., Донецькій – 50 080 

старшокласників [435, арк. 21].  

Щодо оздоровлення дітей та підлітків у туристичних таборах та таборах 

юних техніків, також простежуємо тенденцію до зростання кількості 

оздоровлених дітей. Так улітку 1968 р. у республіці функціонувало 25 обласних 

таборів юних техніків і Республіканський табір юних любителів науки і 

техніки. У таких таборах школярі розширювали свій науково-практичний 

кругозір, удосконалювали майстерність, набували нових практичних навичок, 

розвивали дослідницькі здібності, загартовувалися. У Республіканському таборі 

юних любителів науки і техніки відпочило 300 школярів – призерів 

республіканських і Всесоюзних змагань, дипломантів виставок, кращих 

гуртківців. Одним із завдань таборів юних техніків була підготовка 

громадських і піонерських інструкторів, які мали організовувати технічну 

творчість в школах, піонерських таборах, при будинкоуправліннях. Під час 

табірних зборів 1968 р. було підготовлено понад 1500 громадських і 

піонерських інструкторів [405, арк. 69; 406, арк. 4].  

В усіх областях республіки працювали оборонно-спортивні табори, у 

яких учні займалися військово-прикладними видами спорту, були членами 

загонів юних друзів Радянської Армії. Активно працювали такі табори в Івано-

Франківській, Ворошиловградській, Закарпатській областях [407, арк. 8]. 

В УРСР активно організовувалась робота спортивних таборів. У 1972 р., у 

період літніх канікул республіканськими спортивними таборами було охоплено 

понад 340 тисяч учнів [428, арк. 18].  

На жаль, в постанові Ради Міністрів СРСР «Про впорядкування мережі та 

затвердження типових штатів та посадових окладів працівників позашкільних 

установ міністерств освіти союзних республік» (1952) піонерські табори до 

номенклатури позашкільних закладів не потрапили [267]. 5 травня 1959 р. 
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Президія Всесоюзної Центральної ради визначила, що «піонерський табір є 

оздоровчою установою, що організується для піонерів та школярів на час 

зимових та літніх канікул радами та комітетами профспілки. Таким чином, 

піонерський табір знову не був визнаний позашкільним закладом. Водночас, 

крім оздоровлення дітей, завданням піонерського табору було й сприяння 

всебічному розвиткові дітей та молоді, укріплення їх здоров’я, підготовка їх до 

суспільно-корисної праці, формування таких моральних якостей людини, як 

колективізм, працелюбність, готовність поступатися особистісними інтересами 

суспільним, вміння долати труднощі. У таборі передбачалося створення 

піонерської дружини та піонерських загонів, обрання ради дружини та ради 

загону, можливість формування профільних загонів спортсменів, туристів, 

риболовів, фотографів, масовиків-витівників тощо [75, с. 45; 326, с. 83].  

Діяльністю більшості піонерських таборів, їх господарським 

забезпеченням опікувалися профспілки. Організація виховної роботи в цих 

закладах залишалася переважно функцією комсомольських органів. 

Статус піонерських таборів, як позашкільних установ, було чітко 

визначено в Основах законодавства СРСР та союзних республік про народну 

освіту, прийнятих Верховною Радою СРСР 19 липня 1973 р. Також цим 

нормативним актом було визначено їх завдання – всебічний розвиток 

здібностей та нахилів учнів, виховання громадської активності, інтересу до 

праці, науки, техніки, мистецтва, спорту, військової справи, а також організація 

культурного відпочинку та зміцнення здоров’я дітей [431, арк. 18].  

У 1975 р. у «Положенні про піонерський табір» було визначено, що 

«піонерський табір є позашкільним оздоровчим закладом, який організується 

для піонерів та школярів на час літніх та зимніх канікул радами та комітетами 

профспілок спільно з підприємствами, установами, організаціями, колгоспами» 

[438, арк. 95].   

В УРСР діяли міські, заміські сезонні, стаціонарні піонерські табори. У 

міських таборах, створених на період літніх канікул, відпочивали переважно 

діти однієї школи і зберігалися класні колективи. У заміських сезонних таборах 
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формувався тимчасовий колектив дітей та підлітків з різних шкіл, який вимагав 

від вихователів і вожатих спеціальних організаторських здібностей задля 

організації змістовного відпочинку дітей. Стаціонарні табори, які працювали 

упродовж року [74; 95; 304; 305].   

Особливе місце в системі дитячих таборів займали стаціонарні піонерські 

табори. На території України це були Всесоюзний піонерський табір «Артек» та 

республіканський піонерський табір «Молода гвардія» [17].  

У 1989 р. було проведено республіканський огляд дитячих таборів. За 

його підсумками, за досягнуті успіхи у виконанні планових завдань з 

оздоровлення дітей і підлітків, активну роботу щодо розвитку мережі 

піонерських таборів представлено до нагородження Червоним Прапором 

ВЦРПС, ЦК ВЛКСМ, Державного комітету з народної освіти СРСР та 

грошовою премією Вінницьку область, перехідними Червоними Прапорами 

Укрпрофради, ЦК ЛКСМУ, Міністерства освіти УРСР та відповідними 

грошовими преміями Житомирську і Кіровоградську області [395, арк. 74–76]. 

За результатами аналізу звітів республіканського огляду виявлено, що 

було збудовано 29 нових заміських таборів на 7 000 місць, понад 50 таборів 

повністю реконструйовано. Збільшилась кількість оборонно-спортивних, 

туристичних,  таборів. Значна організаторська робота щодо розвитку дитячих 

таборів проведена Ворошиловградським, Сумським, Херсонським обласними 

управліннями народної освіти, Вінницькою, Житомирською, Кіровоградською, 

Волинською, Чернігівськими обласними радами і комітетами профспілок, 

Івано-Франківським, Миколаївським, Тернопільським обкомами комсомолу 

[396, арк. 74–76]. 

До комплексних (багатопрофільних) типів позашкільних закладів 

належали дитячі клуби. Заповнюючи дитяче дозвілля заняттями і розвагами, 

клуб був місцем відпочинку дітей, а вибір занять – вільний, а самі заняття 

індивідуалізовані.  

Клуби мали забезпечений постійними джерелами фінансування бюджет, 

єдиний для всіх (з деякими особливостями в окремих республіках), систему 
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підготовки та перепідготовки кадрів. У силу своєї специфіки і громадського 

характеру діяльності клуби працювали у постійному контакті з партійними, 

радянськими, профспілковими, піонерськими та комсомольськими 

організаціями, культурно-освітніми закладами і широкою громадськістю [66, 

с. 111].  

Робота в клубах спрямовувалася на: 1) боротьбу за якість навчання та 

свідому дисципліну; 2) підвищення ідейно-політичного рівня дітей; 3) воєнно-

фізичне виховання дітей; 4) організацію відпочинку та дозвілля [66; 81; 83; 

181].  

За змістом організації дозвіллєвої роботи розрізнялись суспільно-

політичні (клуби революційної, бойової і трудової слави, інтернаціональної 

дружби, атеїстів, міжнародників, любителів історії рідного краю тощо), 

виробничо-технічні (клуби любителів технічної творчості, раціоналізаторів, 

винахідників, ділових зустрічей тощо), художньо-мистецькі (клуби друзів кіно, 

театру, живопису, об’єднання шанувальників поезії, музики, клуби 

книголюбів), дитячі спортивні клуби тощо. До клубних закладів належали й 

червоні кутки (ленінські кімнати), які були невеликого розміру й обсягу робіт, 

без штатних працівників [66; 81; 83; 93; 81].  

За свідченням дослідників другої половини ХХ ст. С. Кільколих [153, 

154], Л. Ковбасенко [163], Р. Коропа [174], дитячі клуби розв’язували проблему 

допомоги школі в боротьбі за здійснення настанов партії про виховання 

молодого покоління. У свою чергу дослідники Т. Винник [61], 

М. Галущинський [78] зазначали, що більшість клубів мали великі можливості 

для розгортання технічної пропаганди, роботи з юними винахідниками, 

використовуючи інженерно-технічний персонал заводів, фабрик, винахідників 

через організацію вечорів технічної творчості на заводах, вечорів дитячої 

технічної творчості тощо. 

У 50-х рр. ХХ ст. диференціація інтересів дітей знайшла своє 

відображення у розвитку широкої мережі спеціалізованих позашкільних 

закладів, основними завданнями яких було забезпечення розвитку творчих 
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здібностей дітей та молоді у тій чи тій галузі знань, сприяння в самореалізації 

відповідно до їх індивідуальних потреб [222; 234]. 

Одними із основних спеціалізованих типів позашкільних закладів 

досліджуваного періоду були позашкільні заклади технічного спрямування –  

Центральні, обласні та міські станції юних техніків, діяльність яких 

спрямовувалась на масове залучення школярів республіки до технічної 

самодіяльності та сприяла розповсюдженню науково-технічних знань, 

ознайомленню із засобами нової техніки, уведенню дітей та підлітків у велику 

науку, формуванню й розвитку їх раціоналізаторських, конструкторських і 

винахідницьких здібностей [251, с. 45; 272]. 

Організація позашкільної освіти на станції юних техніків здійснювалася 

за допомогою гуртків технічного винахідництва, моделювання і 

конструювання, кінолекторіїв, проведення вечорів цікавої науки і техніки,  

зустрічей з новаторами виробництва, винахідниками, діячами науки й техніки, 

конференцій любителів техніки, фізики, хімії й астрономії, виставок кращих 

саморобок і моделей, змагань, олімпіад, створення наукових об’єднань, 

товариств юних техніків та юних любителів науки і техніки та ін. [305]. У них 

діти мали змогу проявити свої творчі здібності, реалізувати інтереси. Значна 

кількість технічних станцій функціонувала при технічних відділах підприємств, 

колгоспів та радгоспів, а також при школах, піонерських таборах, у 

профспілкових і сільських культурно-освітніх закладах [273].  

Обласні станції юних техніків у своєму складі мали методичний кабінет, 

постійну виставку робіт юних техніків, лабораторії з провідної для даного 

економічного району галузі промисловості, а також з енергетики, автоматики і 

радіоелектроніки, транспортної техніки, машинобудування, будівельної 

техніки, хімії, кіно-, фототехніки, навчальні майстерні з обробки дерева і 

металу та інші, що організовувалися у залежності від конкретних умов станції. 

Окрім лабораторій і майстерень, на станціях юних техніків були створені різні 

споруди й установки, необхідні для практичних занять гуртківців та проведення 

масових заходів, а саме: гаражі транспортних і сільськогосподарських машин, 
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автодроми, басейни для випробування плаваючих моделей, навчальні 

електростанції, короткохвильові й ультразвукові радіостанції, малі планетарії 

тощо. Перелік лабораторій, кабінетів, майстерень та інших об’єктів для міських 

станцій юних техніків визначався в кожному окремому випадку відповідним 

відділом народної освіти і радою піонерської організації, відповідно до 

місцевих умов роботи [288; 289]. 

Чисельність Станцій юних техніків в УРСР постійно зростала. 

Наприклад, у 1963 р. їх кількість становила 74 [382, арк. 48], а вже наприкінці 

1971 р. – 164 [419, арк. 78]. У 1990-х рр. значна частина обласних, міських і 

районних станцій юних техніків перейшла до комунальної власності місцевих 

рад, а відповідно – змінили назви на обласні, міські, районні  центри науково-

технічної творчості учнівської молоді. Республіканська станція юних техніків 

(м. Київ) була перейменована в Український державний центр позашкільної 

освіти [464, арк. 12].                                 

Невід’ємною частиною позашкільних закладів були дитячі екскурсійно-

туристські та туристсько-краєзнавчі станції – позашкільні заклади органів 

народної освіти, які здійснювали комуністичне виховання дітей та молоді 

засобами туризму, краєзнавства та екскурсійної роботи в масштабах республіки 

[311; 338; 345].      

Такі позашкільні заклади були фундаментом для органів народної освіти, 

комітетів комсомолу, рад піонерських організацій з проведення дозвіллєвих 

масових заходів для дітей та молоді та методико-педагогічних заходів для 

педагогічних працівників, комсомольського та піонерського активу [354].  

У радянський період масштаби екскурсійної роботи зростали з кожним 

роком та охоплювали все більшу кількість дітей та підлітків [298, с.22-28]. З 

1953 по 1983 рр. при екскурсійно-туристських станціях на літній період 

відкривалися обласні туристські табори [376; 402; 419; 447]. 

Для стимулювання розвитку дитячого туризму в 1954 р. фундирувався 

значок «Юний турист» для піонерів 5–7 класів [379, арк. 38]. У 1958 р. 

створюється Бюро міжнародного молодіжного туризму «Супутник». У 1959 р. у 
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Києві та інших містах України відкриваються його перші місцеві відділення. 

Основним завданням «Супутника» стало розширення міжнародних зв’язків й 

створення міжнародних таборів відпочинку [381, арк. 22]. Уже у 1984 р. 

«Супутник» співробітничав з 88 країнами світу. За кордон по лінії молодіжних 

обмінів виїжджало 670 тис. учнів. Отримують розвиток спеціальні рейси 

«Поїздів Дружби» до Угорщини та Чехословаччини [449, арк.18–22].  

У 60-х рр. ХХ ст. спостерігалося становленні широкої мережі туристсько-

краєзнавчих станцій, основним завданням яких було забезпечення розвитку 

творчих здібностей дітей у тій чи тій галузі знань, сприяння в самореалізації 

відповідно до їх індивідуальних потреб. Юні мандрівники-краєзнавці збирали 

історичні матеріали, брали участь у висадці садів, алей дружби, у виявленні 

корисних копалин та будівельних матеріалів, в досліджені водних ресурсів, 

збиранні лікарських рослин тощо; поповнювали матеріалами краєзнавчі музеї 

та куточки, виконували норми на значки «Юний турист», «Турист СРСР» [394; 

406; 413]. 

У радянський період найвідомішими були туристсько-краєзнавчі станції у 

Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській 

областях, члени яких спрямовували свою діяльність на збір матеріалів для 

багатотомної «Історії міст і сіл Української РСР» [394; 406; 413]. 

У 1970 р. республіканські, краєві й обласні дитячі станції об’єднуються в 

Центральну дитячу екскурсійно-туристську станцію і підпорядковуються 

Міністерству освіти. На місцях дитячі станції продовжують співробітничати й 

координувати туристську роботу палаців і будинків піонерів, Станцій юних 

туристів. Улітку 1978 р. Центральною дитячою екскурсійно-туристичною 

станцією для школярів України було організовано 119 баз, у яких було задіяно 

247720 учнів республіки [58, с. 86].  

За літній період 1968 р. у республіці з числа юних туристів було 

підготовлено 100 тисяч значківців «Турист СРСР», 180 тисяч «Юний турист», 

15 тисяч одержали звання юних інструкторів і суддів з туризму [58, с. 97].  
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За результатами вивчення рішення Колегії Міністерства освіти УРСР від  

«Про серйозні недоліки в ході оздоровлення дітей та підлітків влітку 1987 р.»  

встановлено, що у процесі оздоровлення дітей і підлітків, Міносвіти УРСР 

виявлені серйозні недоліки. Зокрема, недостатньо здійснювалося інструктивно-

методичне керівництво обласними та міськими екскурсійно-туристичними 

станціями, був відсутній аналіз дозвіллєвої роботи та контроль за їх діяльністю 

на місцях [452, арк. 26]. У Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, 

Ровенській, Тернопільській областях їх було надзвичайно мало. Перевірками 

виявлені серйозні недоліки в роботі туристичних станцій м. Чернівці і Києва, в 

яких для юних туристів не були забезпечені санітарно-гігієнічні умови 

проживання, якісне харчування, змістовне дозвілля, організоване проведення 

екскурсій і подорожей [453, арк. 64-67 ]. 

Постанови секретаріату Укрпрофради, ЦК ЛКСМУ, Колегії Міністерства 

народної освіти УРСР «Про підсумки республіканського огляду з організації 

відпочинку дітей і підлітків у 1989 р. і завдання щодо проведення цієї роботи у 

1990 році» зобов’язали організаторів й учасників огляду більш ефективно 

використовувати існуючі бази, вжити заходів щодо дальшого поліпшення 

дозвіллєвої роботи з дітьми та підлітками [456].  

В УРСР упродовж означеного періоду поширеними були Центральна 

станція, обласні та міські станції юних натуралістів – позашкільні заклади, 

організаційні й інструкторські методичні центри позашкільної натуралістичної 

робити. Метою станцій юних натуралістів була допомога школі та 

комсомольським і піонерським організаціям у вихованні в учнів любові та 

інтересу до природи й сільського господарства, формування в них уміння і 

навичок до практичної роботи, піднесення виробничого значення дослідницької 

роботи, активізація діяльності учнів щодо охорони і збагачення природи, 

зміцнення зв’язку з науково-дослідними установами і передовиками сільського 

господарства [305, с. 10; 519, арк. 10 ].  Ці типи позашкільних закладів сприяли 

розвиткові самостійності, ініціативи, творчої активності, орієнтації у виборі 

професії, розвиткові інтересу до науки, формували світогляд дитини.  
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У 1952 р. однією із перших створюється Кіровоградська обласна станція 

юних натуралістів Згодом, у 1959–1971 рр., в області станції юних натуралістів 

були відкриті в Голованівському, Гайворонському, Маловисківському, 

Новоархангельському, Новомиргородському, Новоукраїнському районах та у 

містах Олександрії і Світловодську [521, арк. 1].   

У 1963 р. на базі Кіровоградської обласної станції юних натуралістів 

розпочав свою роботу профільний табір «Юннат», в якому щорічно 

відпочивали та оздоровлювалися в 3 зміни до 200 юннатів області. Відпочинок 

юннатів поєднувався з вивченням флори і фауни рідного краю та 

дослідницькою роботою на дослідний ділянці. Активну участь брали школярі у 

збиранні врожаю овочевих культур [521, арк. 1].  

Юні натуралісти озеленювали міста і села, закладали парки і сквери 

«дружби», доглядали за лісними масивами. Зокрема, в 1965 р. посаджено 30 

млн. плодових і декоративних дерев і кущів, закладено 3 тис. садів, парків і 

скверів, озеленено 13,5 000 польових станів колгоспів, радгоспів, лікарень, 

шкільних садиб [510, арк. 11]. За весну 1966 р. було посаджено більше 10 000 

000 плодових і декоративних дерев, кущів, озеленено 4484,5 км. шляхів, якими 

проходили війська Радянської Армії і партизанські з’єднання, обліснено 

1255,67 га ярів та схилів, озеленено понад 8630 садиб [511, арк. 13]. Весною 

1969 р. юними натуралістами посаджено більше 24 000 000 дерев і кущів [510, 

арк. 3]. При обласних станціях були створені обмінні фонди насіння для 

закладання клумб дружби, на яких вирощувалися квіти з різних областей 

республіки, що було цікавою формою інтернаціональної роботи [477, арк. 34]. 

У 1968–1969 н. р. у республіці працювало 536 000 піонерських зелених 

патрулів, лісних дозорів, сигнальних постів по боротьбі з шкідниками [317, 

арк. 99]. 

Чисельність Станцій юних натуралістів, як і Станцій юних техніків в 

УРСР постійно зростала. Наприкінці 1962 р. їх нараховувалося 56, а вже в 1971 

р. – 110 [481, арк. 100]. Активізується дослідницька робота, налагоджуються 

зв’язки з вченими та спеціалістами сільськогосподарського виробництва. 
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Юннати проводили дослідницьку роботу за завданнями вчених і досягали 

добрих результатів [260, с. 27]. 

Починаючи з 60-х рр.  ХХ ст. почали створювались позашкільні заклади 

нових типів: флотилії юних моряків, клуби юних пожежних [216, с. 215]. 

Особливо широкого розповсюдження отримали флотилії юних моряків і 

річковиків – спеціалізовані позашкільні заклади, основним напрямом діяльності 

яких був патріотичний: надання допомоги школам «у вихованні дітей на 

революційних, бойових і трудових традиціях Комуністичної партії та 

радянського народу», підготовці школярів до служби в рядах Радянської Армії і 

Військово-Морського флоту [292; 297]. 

Діяльність таких позашкільних закладів спрямовувалась на виконання 

наступних завдань: організації змістовного дозвілля дітей та підлітків; фізичне 

загартування школярів; формування знань, умінь, навичок основ морської 

справи; розширення світогляду дітей; формування навичок спілкування у 

колективі; виховання у підростаючого покоління любові до рідної землі, свого 

народу, патріотичного почуття, громадянської відповідальності; виховання 

почуття відповідальності за доручену справу; профорієнтація молоді; 

організація на період літніх канікул плавучих оздоровчих таборів [326; 503, 

арк. 49]. 

Структура флотилій юних моряків і річковиків встановлювалася 

відповідно до штатів, затверджених Міністерством освіти УРСР в 

індивідуальному порядку, а екіпажі кораблів комплектувалися відповідно до 

Кодексу торгового мореплавання, морські – із одноденною вахтою, річкові – 

двозмінною [314; 504, арк. 17]. 

Флотилії організовували навчання для учнів 6 класів з основ морської 

справи за програмою «Юний моряк», для учнів 7–10 класів – за 

спеціальностями: судноводії маломірних суден, рульові, мотористи, 

радіооператори, механіки радіо- і електронавігаційних приладів, електрики 

кораблів, старшини шлюпок, матроси, спостерігачі гідрометеорологічних 

постів, сигнальники-метеоспостерігачі, радіометристи. Термін навчання, в 
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залежності від фаху, встановлювався від 1 до 3 років. Після успішної здачі 

кваліфікаційних екзаменів комісії учні одержували свідоцтво про присвоєння 

кваліфікації юних моряків і річковиків. Одночасно проводилась інструктивно-

методична робота, що сприяла широкому розвитку флотилій юних моряків та 

річковиків у позашкільних установах тощо [505, арк. 2]. 

У 1967 р. в Миколаєві, Херсоні та Одесі почалося будівництво дитячих 

портів. До послуг дітей були спеціальний пароплав і парове судно, які, крім 

команди, вміщували до 75 юних пасажирів. У 1968 р. організовувалося дитяче 

річкове пароплавство в Києві, у якому річкової та морської справи навчалося 

200 учнів старших класів, головним чином відмінники. Під час канікул юні 

моряки та річковики набували теоретичних і практичних знань, необхідних для 

виконання обов’язків сигнальників, матросів [510, арк. 4].  

Враховуючи можливості створення відповідної матеріальної бази та потяг 

дітей і підлітків до морської й військово-морської справи, Одеським 

виконкомом обласної Ради депутатів трудящих було прийнято рішення № 506 

від 28 вересня 1972 р. про створення юнацької військово-морської флотилії, а 

Головнокомандуючим Військово-Морського Флоту СРСР було дано 

розпорядження Червонопрапорному Чорноморському Флоту передати флотилії 

кілька кораблів, шлюпок і взяти над нею шефство. Флотилія готувала з числа 

школярів 7–10 класів корабельних електриків, матросів, радіооператорів, 

мотористів, водолазів, а після закінчення 10 класу учні-курсанти отримували 

свідоцтва і мали право займати відповідні посади на кораблях морського флоту, 

а також були повністю підготовлені до служби у Військово-Морському Флоті 

СРСР [518, арк. 7].  

У свою чергу діяльність клубів юних пожежних спрямовувалася на 

навчання підростаючого покоління правилам безпечної поведінки, формування 

у дітей і підлітків поваги до професії пожежного, залучення молоді до вивчення 

історії пожежної служби, популяризація здорового й активного способу життя, 

формування навичок збереження навколишнього середовища, організацію 



 247 

змістовного дозвілля, виховання патріотичних почуттів, культурних і 

естетичних смаків [1, с. 18; 6, с. 99]. 

Найвідомішим в Україні в радянський період був клубів юних пожежних 

у м. Суми. У 1965 р. до його складу входило три команди загальною 

чисельністю 75 дітей [34, с. 29; 144, с. 85; 245, с. 275]. 

До спеціалізованих позашкільних закладів належали дитячі спортивні 

школи, а з 1965 р. – дитячо-юнацькі спортивні школи – позашкільні заклади, які  

мали на меті забезпечення всебічного фізичного розвитку учнівської молоді; 

розвиток фізкультури та спорту, виявлення і залучення талановитих дітей до 

занять спортом, підвищення їх спортивної майстерності, підготовку зміни 

майстрам спорту і членам збірних спортивних команд республіки [216, с. 215; 

225, с. 71].  

Здійснений нами аналіз звітів роботи позашкільних закладів Херсонської,  

Київської, Одеської, Сімферопольської, Сумської, Тернопільської, Харківської, 

Чернігівської, Чернівецької області за 1952–1953 н. р. свідчить, що основні 

завдання дитячих спортивних шкіл щодо реалізації освітньо-виховної складової 

їх роботи полягали у наданні всебічної допомоги школам, комсомольським і 

піонерським організаціям у вихованні дітей, підготовці кваліфікованих юних 

спортсменів і громадських організаторів спортивно-масової роботи в країні 

[190, с. 40; 140, с. 93]. 

Дитячі спортивні школи створювалися, за звичай, при районних і міських 

відділах народної освіти, а також при радах добровільних спортивних 

об’єднань [11]. Статистичні дані свідчать, що у 70-х рр. ХХ ст. в Україні 

налічувалося 396 дитячо-юнацьких спортивних шкіл [482, арк. 24; 483, арк. 6].  

Заняття у таких типах позашкільних закладів проводилися із 

дотриманням певних гігієнічних вимог під лікарським контролем. Тому в штаті 

навчального закладу мав бути медичний персонал (лікар, медична сестра) [313, 

с. 71]. 

Також були розроблені та обґрунтовані рекомендації щодо занять дітьми 

спортом відповідно до їх віку: з 7–8 років – плавання, з 8–10 років – фігурне 
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катання, з 9–10 років – гірськолижний спорт, настільний теніс, бадмінтон, 

стрибки у воду, з 10 років – шахи і шашки, з 10–11 років – художня гімнастика, 

з 10–12 років – стрибки з трампліну, парусний спорт, з 11–12 років – 

акробатика. Спортивна гімнастика (дівчатка), баскетбол, волейбол, ручний 

м’яч, футбол, хокей з м’ячем, з 12–13 років – спортивна гімнастика (хлопчики), 

фехтування, з 12–14 років – лижні гонки, легка атлетика, з 13–14 років – 

класична боротьба (вільна також), водне поло, веслування, велоспорт, ковзани, 

з 14 років – стрільба. З 14–15 років – бокс (хлопчики), з 15–16 років – важка 

атлетика). Заняття з окремих видів спорту могли розпочинатися і раніше, але 

для цього створювалися «підготовчі групи» до яких зараховувались діти на 1–2 

роки молодше від визначення основних вікових періодів і видів спорту [297, 

с. 37; 303, с. 19–22].  

Підготовка юних спортсменів розподілялася на фізичну, технічну, 

тактичну, морально-вольову, теоретичну. Така різнобічна фізична підготовка 

супроводжувала весь навчально-тренувальний процес. На початку, 

створювалися умови, які полегшували  оволодіння основами спортивної 

техніки і по можливості – виключали зайві рухи. Поетапне оволодіння 

основами техніки від простого до складного підводило до формування у юних 

спортсменів тактичних умінь. У подальшому удосконалення навичок 

проходило в умовах, наближених до змагань [251, с. 34].  

Успішність роботи дитячих спортивних шкіл залежала від багатьох 

чинників, зокрема, проведення серйозної роботи щодо відбору учнів, 

обов’язкове врахування їх мотивації займатися тим чи тим видом спорту. 

Навчально-тренувальна робота проводилася протягом усього року, під час 

шкільних канікул юні спортсмени працювали за індивідуальними завданнями 

тренерів, викладачів фізкультури або виїжджали до спортивно-оздоровчих 

таборів з метою зміцнення здоров’я підлітків та підвищення їх спортивної 

майстерності [243, с. 23]. 

Вагомий внесок у формування естетичних смаків, розширення кругозору 

дітей, виховання високих моральних якостей засобами мистецтва здійснювали 
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дитячі театри, які функціонували у великих містах країни. У маленьких 

містечках та селах діти заповнювати свій вільний час переглядом кінофільмів 

[165, с. 30; 218, с. 55]. 

Дитячий театр мав педагогічну раду, що керувала організацією 

різноманітної дозвіллєвої роботи з юними глядачами, вчителями, батьками, 

активом любителів мистецтва. У дитячих театрах пропагувалось театральне 

мистецтво серед дітей та підлітків, випускались стінгазети, присвячені 

спектаклям й артистам, організовувались «уроки театру», проводились 

конференції, творчі вечори, здійснювалась допомога учням в організації 

художньої самодіяльності тощо [147, с. 11]. 

У республіці значна увага приділялася роботі з дітьми за місцем 

проживання і варто зауважити, що це була дуже відповідальна ділянка роботи, 

оскільки далеко не всі позашкільні заклади могли охопити своїми гуртками, 

своїм впливом усіх дітей. Тому цією роботою займалися дитячі клуби і кімнати 

при будинкоуправліннях, при яких створювалися відповідні приміщення з 

необхідним обладнанням, ігрові майданчики для молодших дітей, спортивні 

майданчики, ігротеки [11].  

Суворо заборонялося створювати дитячі кімнати у підвальних 

приміщеннях. Змістовно працювали дитячі кімнати школярів при 

будинкоуправліннях у Запорізькій, Черкаській, Донецькій, Львівській областях 

[114, с. 43].  

Для ігор і відпочинку дітей при сільрадах, колгоспах, 

будинкоуправліннях, а також у міських парках, скверах, на бульварах 

створювалися дитячі майданчики: «Майданчик повинен дати можливість дітям 

організовано, під доглядом дорослих проводити вільний час. Влітку він може 

бути організований при кожному житловому кооперативі, а на зиму питання 

треба вирішувати так, щоб у кожному районі мати дитячий клуб» [153, с. 6]. 

Обладнання для дитячих спортивних майданчиків забезпечувалося 

підприємствами і організаціями, які брали шефство над дитячими 

організаціями, житлово-експлуатаційними конторами. Активну участь в 
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обладнанні, благоустрої таких площадок брала й місцева громадськість та самі 

діти [142, с. 24]. 

Значна увага приділялась місцю розташування таких майданчиків, які 

подалі від промислових підприємств, гаражів, транспортних стоянок, вулиць з 

інтенсивним рухом. Для дошкільнят і дітей молодшого шкільного віку, як 

правило, облаштовувалися окремі дитячі площадки [105, с. 56]. 

У більшості майданчики мали різноманітне обладнання: паркани для 

лазіння, гірки для спуску, доріжки з дитячими гірками, тунелем, мостиками для 

переходу і утримання рівноваги, велосипедні маршрути, доріжки для їзди на 

самокаті, місце для гри з м’ячем, для старшокласників установлювалися 

дерев’яні бруски для рівноваги «руховоди», «спіральболи», «гігантські кроки», 

різноманітні гойдалки та каруселі, а також виділялися місця для рухомих і 

спортивних ігор [107, с. 27].  

У зимовий час на дитячих майданчиках обладнувалися доріжки для 

катання на ковзанах, хокейні каточки, льодові гірки, каруселі для санчат, 

снігові «замки» тощо. При побудові та експлуатації дотримуватися гігієнічних 

вимог і правил безпеки [84, с. 36]. 

Роботу з дітьми на таких майданчиках проводили педагоги, піонерські 

вожаті, старшокласники, які мали посвідчення спортсмена-інструктора, члени 

батьківських і будинкових комітетів за місцем проживання [67].  

 Як зазначав дослідник другої половини ХХ ст. К. Шаталов: «Організація 

позашкільної роботи при житлових кооперативах набрала далеко ширшого 

розмаху, ніж раніше передбачалося. У тих місцях, де були створені такі 

майданчики, перебудовувалося життя дітей. Вони знаходили вихід для своєї 

ініціативи, перевиховувалися самі, і це позитивно впливало на навколишніх. 

Головне їх завдання полягало в наданні дітям притулку, можливості збиратися. 

Далі треба було поставити роботу таким чином, щоб вона весь час 

зацікавлювала вихованців, щоб дитина розвивалася, прилучалася до 

громадсько-політичного життя, і водночас відчувала турботу про її здоров’я» 

[358, с. 150].  
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Таким чином, узагальнені нами типи позашкільних закладів в Україні 

означеного періоду були досить різноманітними – від дитячих майданчиків до 

багатопрофільних позашкільних навчально-дозвіллєвих клубів, центрів, 

палаців, станцій юних техніків, юних натуралістів, туристів, дитячих 

спортивних шкіл тощо, які сприяли розвитку творчого потенціалу дітей, 

розкривали їх здібності та нахили, залучали до світу мистецтва, науки, техніки, 

спорту та ін. Їх робота була різноманітна й корисна. 

Попри недоліки й упущення в діяльності позашкільних закладів були 

досягнення й позитивні впливи на розвиток юної особистості. Тому варто 

зберегти краще, що було нагромаджено в роботі позашкільних закладів в 

минулому, і працювати над створенням якісно нової системи позашкільної 

роботи, яка покликана забезпечити національне відродження самобутності і 

культури молодих поколінь незалежної України.   

 

3.3. Форми та методи організації позашкільної освіти радянського 

періоду 

Зміст позашкільної освіти може бути реалізований тільки у взаємодії 

дітей та підлітків з педагогами. Тому необхідним постає розкриття основних 

засад практичної реалізації змісту позашкільної освіти, зокрема відображення 

його у формах та методах роботи.  

У процесі дослідження ми не ставили за мету розглянути класифікацію 

форм і методів організації позашкільної освіти. Більш актуальним завданням 

для нас було визначення найбільш ефективних з них, що сприяли підвищенню 

якості організації позашкілля. 

Форму позашкільної освіти розглядаємо як систему організації діяльності 

педагогів і учнів, в якій практично реалізується мета, завдання і зміст освіти 

[356, с. 27;  364, с. 33]. Ефективність позашкільної освіти багато в чому 

залежить від вироблення та вмілого використання відповідних організаційних 

форм. Відбір науково обґрунтованих, перевірених на практиці ефективних 
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форм, їх використання в позашкільних закладах є одним з важливих завдань 

теорії та практики позашкільної освіти. 

Встановлено, що існував взаємоперехід форм з одного типу до іншого, а 

також в залежності від використання, та чи інша форма одночасно могла бути і 

методом. Адже форма виступає способом організації змісту роботи, а метод – 

шляхом, способом досягнення мети, розв’язання завдань, реалізації змісту 

позашкільної освіти [331, с. 19]. Отже, визначення форм тісно пов’язувалося з 

методами позашкільної освіти. 

Форми організації позашкільної освіти радянського періоду відповідали її 

змісту й меті, які викликали до життя нові й підпорядковували вже існуючі 

форми, надаючи їм сучасних рис і динамічного характеру, були відносно 

стійкими й самостійними, мали свою структуру, яка передбачала взаємодію 

вихованців і вихователів.  

На першому етапі розвитку позашкільної освіти (1952–1959 рр.) форми й 

методи її організації спрямовувались на наближення школи до життя, до 

практики соціалістичного будівництва, здійснення ідейно-політичного 

загартування молодого покоління, розвиток їхньої ініціативи, активності, 

виховання в дусі колективізму. Для цього етапу характерним є відновлення та 

становлення системи форм роботи з дітьми різних вікових груп. 

Форми організації позашкільної освіти використовувалися як у чистому 

вигляді, так і в поєднанні. Їх вибір залежав від кількості охоплених процесом 

виховання дітей [111; 159]. 

Форми організації позашкільної освіти досліджуваного періоду, 

відповідно до кількості залучених дітей поділяємо на: індивідуальні, групові та 

масові. На першому етапі радянського періоду максимально поширювались 

форми організації масової роботи: колективне слухання радіопередач, 

відвідування театрів, кінотеатрів тощо [380; 393; 406; 419; 442]. Уся масова 

робота спрямовувалася на виконання головного завдання – виховувати палкого 

патріота, безмежно відданого своїй Батьківщині [330, с. 48].  



 253 

Масова діяльність позашкільних закладів включала в себе політико-

виховну, фізкультурно-оздоровчу та культурно-масову роботу [380, арк. 4; 442, 

арк. 3]. 

Найпоширенішими були форми організації позашкільної культурно-

масової роботи, які диференціювалися відповідно до віку дітей, починаючи з 

простих, поступово ускладнювалися. Для дошкільнят та учнів початкової 

школи пропонувалися дитячі свята й ранки; масові співи; екскурсії й 

прогулянки; відвідування театру, перегляд кінофільмів, вистав; ручна праця 

(виготовлення іграшок, робота з папером, ліплення, малювання, випилювання 

тощо). При цьому виховну діяльність необхідно було спрямовувати на 

створення у підростаючого покоління яскравих вражень і переживань [380; 393; 

406; 419; 442; 503]. 

Дітям середнього шкільного віку пропонувалося прослухати нескладну 

лекцію, обговорити прочитану книгу, провести тематичний вечір на 

інтернаціональну чи іншу доступну тематику тощо [380; 393; 406; 419; 442; 

503]. 

Робота зі старшокласниками, крім розвитку творчих здібностей, 

спрямовувалась на профорієнтацію, на отримання будь-якої допрофесійної 

підготовки. Наголошувалося на тому, що, працюючи з дітьми старшого віку, 

треба звертати увагу на те, щоб після закінчення середньої школи учні 

набували хоч якоїсь підготовки до майбутньої практичної діяльності. 

Старшокласникам розповідали про різні професії, допомагали визначитися. 

Таким чином розвивався культурний рівень дітей, спрямовувалась дитяча 

активність на опанування «основ наук», зміцнення свідомої дисципліни [380; 

393; 406; 419; 442; 503]. 

Поширеною формою культурно-масової роботи в позашкільних закладах 

були різнопланові свята [380; 393; 406; 419; 442; 503; 505]. 

Свята загальноосвітнього характеру ставили за мету розширити кругозір 

дітей. Відповідно темами свят, наприклад, були такі: «Діти вічної ночі», «Наші 

чорношкірі брати», «Атом на службі миру та війні» тощо [503, арк. 13]. 
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1955 р. відзначився проведенням грандіозного загальноосвітнього 

дитячого свята. 2 травня в Києві міліціонерів на перехрестях замінили 

старшокласники, які регулювали рух. Відбулися спортивні змагання, вистави, 

концерти. Різними заходами було охоплено 100000 дітей, яких катали на 

машинах, для яких показували кращі фільми й влаштовували гуляння. У цей 

день багато міст країни (Одеса, Дніпропетровськ, Запоріжжя тощо) також 

належали дітям [380, арк. 21].  

Таке загальноосвітнє дитяче свято відбулося і в Харкові: на майдані 

Дзержинського проводилися змагання піонерів на самокатах. Дітей по вулицях 

катали «на уквітчаних та яскраво прибраних автомобілях, а малюків – на поні» 

[65]. Такі свята викликали у дітей почуття гордості за свою країну, сприяли 

вихованню патріотизму [386, арк. 9]. 

Свята обліку й показу досягнень, які організовували самі діти, 

підсумовували їхню працю за тривалий період. Тому їх пропонувалося 

проводити не частіше як 3–4 рази на рік. Різноманітність тематики свят, 

характер їх проведення повністю залежали від творчості педагогів, 

організаторів, знання запитів та індивідуальних інтересів вихованців. Тут могли 

поєднуватися різноманітні форми організації масової роботи: змагання на 

кращу модель, яка літає, повітряного змія; стрілецькі змагання з лука, 

гвинтівки; запуск повітряної кулі; спортивні виступи; демонстрування 

зібраного дітьми радіоприймача; колективні ігри на витримку, спритність, 

влучність. У результаті свято було значним стимулом до більш напруженої та 

поглибленої праці [101; 324].  

Досить поширеними були фізкультурно-спортивні свята, які часто мали 

звітний характер. Вони наочно демонстрували успіхи дітей і проходили за 

типовою програмою: перша частина розпочиналася парадом учасників, який 

тривав 10 хв.; потім пропонувалася доповідь звітного чи агітаційного 

характеру. Після невеликої перерви виконувалися фігурне крокування, 

підготовчі вправи, проводилися ігри, змагання, фізкультурні танці. Третя 
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частина починалася «живою» фізкультурною газетою, після якої проводилися 

загальні масові танці [105, с. 55; 333, с. 7]. 

Водночас у багатьох позашкільних закладах проводилися й свої, 

традиційні свята, наприклад, свято новорічної ялинки, «Золота осінь», свята на 

честь улюблених героїв казок, на честь роковин ЛКСМ, Жовтневі свята тощо 

[338, с. 5; 196, с. 15].  

У 1956 р., у день Нового року у будинку Київського палацу було 

проведено новорічне свято, що тривало 10 днів, завдяки чому 30000 дітей 

побували в Палаці на ялинці. Велику ялинку влаштували на ковзанці, що 

працювала щодня. Тут проводилися зимові гуляння та спортивні змагання на 

честь Нового року [196, с. 16]. 

У 1958 р. це новорічне свято стало вже дещо заполітизованим. Свято 

відкривали офіційною частиною, в якій розповідали про новорічне свято, 

аналізуючи відмінність між релігійним святкуванням і радянським, підбивали 

підсумки досягнень за рік. Програму пропонувалося складати так, щоб вона 

відбивала щасливе дитинство радянських дітей, героїку кращих людей і днів, 

була радісною й емоційно навантаженою [196, с. 17].   

У 50-х рр. ХХ ст. склалися загальні положення, якими керувалися 

педагоги й вихователі в організації та проведенні свят. Їх тематика мала 

відповідати виховним завданням і культурним запитам дітей, а матеріал для 

проведення мав бути політично спрямованим, зрозумілим, подаватися в 

доступній, яскравій формі; програма повинна була служити розумному 

відпочинку. Свята доцільно було готувати та проводити за найбільшої 

активності дітей [159; 191]. 

Однією з поширених формою організації позашкільної культурно-масової 

роботи в 1952–1959 рр. були карнавали, які проводилися щорічно в переддень 

Нового року майже в усіх будинках і палацах піонерів. Карнавал вимагав 

охоплення всіх присутніх на ньому (не було поділу дітей на глядачів та 

виконавців), сприяв організації дітей, давав можливість виявляти здібності, 

таланти, створював атмосферу свята [147, с. 13; 380; 442; 503; 505]. 
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Наприклад, про проведення карнавалу 1 травня 1953 р. для 

старшокласників у Київському Палаці піонерів, повідомляла газета «Вісті 

ВУЦВК». До програми карнавалу входили розваги, великий концерт, конкурс 

на краще виконання народного танцю та на кращий карнавальний костюм. Для 

цього було запропоновано виготовити костюми героїв кінофільмів, 

літературних творів. За краще виконання танцю та кращий карнавальний 

костюм переможці отримували премії [216, с. 217]. 

У цьому ж році карнавал, у якому взяло участь до 10000 дітей і підлітків, 

організували на честь відкриття Палацу піонерів у Мелітополі [217, с. 41]. 

Карнавали організовували й для дітей молодшого віку. Так, у середині 

листопада 1954 р., в Києві для жовтенят влаштували карнавал «Золота осінь», 

до якого малюки мали вдягнутися в костюми з яскравого золотого листя дерев, 

жолудів, з різної городини. Щоб підготуватися до такого карнавалу, діти 

здійснювали екскурсію у природу – у парки, до Ботанічного саду тощо [225, 

с. 29]. 

Щоб задовольнити потребу в розвагах, яскравих видовищах, дедалі 

частіше проводились дитячі ранки, які згодом стали однією з основних форм 

позашкільної культмасової роботи з вихованцями молодшого та середнього 

віку [380; 393; 406; 419; 442; 503; 505]. Їх проведення сприяло емоційному 

впливу на дітей, активності, виявленню здібностей і талантів. 

За правильної організації вони набували великого значення для 

підростаючого покоління, давали можливість вихованцям не тільки пасивно 

спостерігати, а й самим грати, творити, виявляючи самодіяльність, фантазію, 

були не тільки веселим, цікавим, але й корисним видовищем. 

Дитячі ранки присвячувалися урочистим датам у житті народу, держави, 

історико-революційним подіям. Місцем їх проведення були не лише клуби, 

будинки та палаци піонерів, а й музеї, художні виставки, пам’ятні місця. Вони, 

як правило, починалися загальною бесідою з вихованцями. Далі діти 

доповнювали виступаючого, читали вірші, співали пісні, часто зустрічалися з 

видатними людьми [231, с. 41]. Таким чином, дитячі ранки збагачували 
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враження школярів, розширювали їхній кругозір, формували високі моральні 

якості, мали великий емоційний вплив. 

Одним із варіантів дитячих ранків був кіноранок, на якому, крім 

демонстрування кінофільму проводилася педагогічна робота з вихованцями: 

(бесіди, розповіді), розглядалися питання образотворчого мистецтва, музики на 

основі самодіяльності дітей. Відповідно до змісту фільму, який демонструвався, 

у фойє діяли відповідні куточки, виставки. До кожного кінотеатру для 

проведення кіноранків запрошували по два кінопедагоги, які організовували 

дитячий актив і залучали всіх дітей до співпраці. На них покладалися такі 

обов’язки: організовувати дітей у фойє, розміщувати їх у залі, виголошувати 

вступне слово, проводити бесіди перед початком сеансу [232; 234; 245]. До 

такого дитячого ранку ставилася вимога, щоб він був неофіційним, а відкривав 

можливість широко використовувати різноманітні сторони дитячої творчості, 

виявляти набуті в галузі естетичного виховання смаки й навички. Як правило, 

такі ранки присвячувалися ювілейним датам, революційним святам, важливим 

подіям у житті країни. На них обов’язково звучала музика. Крім того, 

проводилися й тематичні ранки, до програми яких уходили літературні 

монтажі, концерти художньої самодіяльності, вікторини, ігри тощо. Тривалість 

їх обмежувалася 45 хв. – 1 год. [251, с. 35; 253, с. 88]. 

Однією з найпоширеніших форм організації позашкільної культурно-

масової роботи в позашкільних закладах для дітей середнього та старшого 

шкільного віку вважалися вечори [380; 393; 406; 419; 442; 503; 505; 510], які 

сприяли всебічному розвитку вихованців, розширювали їхній кругозір, 

пробуджували самостійність думки, прагнення до знань і водночас були 

формою організації розумного і цікавого дозвілля.  

На тематичних вечорах із дисциплін, які вивчалися в гуртках, наприклад, 

математичних, фізичних, літературних, гуртківці звітували про виконану 

роботу [511, арк. 1]. Такі заходи сприяли поглибленому вивченню предмета, 

розвитку пізнавальних здібностей школярів. Ідейність і науковість змісту 



 258 

програми вечорів поєднувалися із цікавістю й доступністю викладання 

матеріалу.  

Тематика вечорів була різноманітною: на честь знаменних дат, державних 

і політичних подій, наприклад, 1 Травня, Жовтневої революції, Міжнародного 

жіночого дня. Звичайні тематичні вечори мали таку програму: доповідь, 

повідомлення, читання, присвячене будь-якому письменникові, видатному 

діячеві; літературні суди, виступи гуртків художньої самодіяльності 

(образотворчого мистецтва, фото, музичного), конкурсні виступи, музика, 

співи, декламація, мелодекламація, виставки, демонстрування досягнень з 

певної галузі, ляльковий театр, ігри, забави тощо. Вечори могли будуватися й 

так: постановка п’єси, інсценування, декламація, співи, музика, танці, шаради 

та жарти, тіньовий чи ляльковий театр, різні виступи, ігри. Поширеними були 

вечори на морально-етичну тему, інтернаціональної дружби, художньої 

самодіяльності, відпочинку, літературні тощо [515, арк. 45–47]. 

Вечори художньої самодіяльності – вечори поезії, пісні, драматичного 

мистецтва, на яких формувалися художні смаки, виявлялися талановиті діти, 

були оглядом роботи гуртків художньої самодіяльності. Вони проводилися за 

певною програмою, а саме: офіційна частина (виступ із доповіддю); п’єса, 

інсценування, вистава чи концерт [363, с. 43]. 

Літературні вечори мали велике значення як засіб пропагування 

літератури взагалі, творчості окремого автора, героя твору зокрема, тих 

суспільних та ідеологічних настроїв, які знаходили відображення в творчості 

даного письменника чи поета. Крім того, вони сприяли виявленню творчої 

самодіяльності дітей і підлітків. Матеріал до вечорів розробляли й готували в 

основному члени літературних гуртків, які звертали головну увагу на 

історичний період життя автора, соціально-економічні й побутові особливості, 

притаманні епосі, політичному устрою, в якому жив і працював діяч [360, с. 8]. 

Вечір звичайно починався з невеликої доповіді, інформації про 

письменника, історичну епоху. Далі перед аудиторією читалися уривки творів, 

після чого тривало колективне обговорення. Такі заходи приносили велику 
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користь дітям і підліткам, впливали на їхні літературні смаки, спонукали до 

літературно-критичної активності [359, с. 43].  

Крім літературних, набували поширення вечори запитань і відповідей, які 

ставили за мету розширити кругозір дітей і підлітків роз’ясненням питань, що 

найбільше цікавили підростаюче покоління. Для роботи обрали одну політичну, 

наукову, економічну чи іншу тему [186; 356]. 

Заслуговували на увагу і вечори-імпровізації, програма яких складалася з 

коротеньких оповідань, співів, декламації, музики, невеликих сценок, швидко 

придуманого інсценування на злободенну тему, загальних ігор. Корисність 

таких вечорів полягала в їх безпосередності, невимушеності. Крім того, вони 

привчали дітей виступати перед різною аудиторією [183; 352]. 

У 1952–1959 рр. набули популярності літературно-музичні вечори. Вони 

називалися ілюстративними, оскільки зазначена тема пояснювалася всіма 

можливими способами передачі знань, ілюструвалася всіма доступними видами 

мистецтва, які можна було використати на місці [147; 165]. 

Ілюстративний вечір складався з двох частин: власне вечір із певною 

програмою (вступне слово, читання драматичних уривків, виконання музичних 

і вокальних номерів, звукові та світлові ефекти, наукові досліди, експерименти, 

«живі картини», балетні фрагменти); тематична виставка. Такі вечори давали 

можливість виявляти самодіяльність, творчу уяву, фантазію. Наприклад, діти 5–

9 років самостійно виготовляли для своїх вистав ліхтарики, мечі, корону, 

лицарську зброю, деякі костюми. Бажаним елементом організації 

ілюстративних вечорів були анкети, які роздавалися при вході. До закінчення 

вечора відвідувачі мали заповнити анкету, відповісти на запропоновані 

питання, написати свої пропозиції чи поради. Це давало змогу збирати 

матеріал, який допомагав уникати помилок у ході організації та проведення 

культмасового заходу, складати цікаву і розумну програму для глядачів [106; 

330]. 

Ілюстративні вечори були агітаційним засобом, мали загальноосвітнє 

значення, розвивали художній смак, прагнення до освіти, залучали дітей до 
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співпраці й водночас давали поживу для індивідуальної проробки питання; 

сприяли розвитку організаційних навичок. Під час проведення таких вечорів, 

треба було обов’язково враховувати вік вихованців і глядачів. 

У 50-х рр. ХХ ст. набули поширення такий вид вечорів, як «Свято сміху», 

програма якого включала веселу розповідь, тіньовий чи ляльковий театр, 

фокуси. Під час перерви (антракту) проводилися обов’язково ігри, змагання. 

Після закінчення основної програми пропонувалися масові танці, різноманітні 

ігри [303, с. 111]. 

У 1957 р. вийшла передача «Вечір веселих запитань», організована 

журналістом С. Муратовим. Ідея була абсолютно новою для того часу. Вперше 

в радянській телепередачі брали участь не тільки ведучі, а й глядачі, що 

відповідали на запитання ведучих, причому особливо заохочувався гумор. До 

того ж «Вечір» йшов в прямій трансляції. Випускала передачу «Фестивальна 

редакція ЦТ», перша на радянському телебаченні молодіжна редакція, 

заснована С. Муратовим у 1956 р. Ведучими були композитор                                    

М. Богословський і актриса М. Ліфанова. Передача «Вечір веселих запитань» 

користувалася великою популярністю, але вийшла в ефір всього три рази й далі 

була закрита через помилку ведучого й відновилася лише через 4 р. [294, с. 9; 

http://kvn.ru/static/history].  

У 1952–1959 рр. поширеними були такі види вечорів, як бал-маскарад. За 

повідомленням газети «За зразковий палац» 1200 дітей маскарадом зустріли 

Новий рік у Харківському палаці піонерів і жовтенят. А 27 жовтня 1953 р. у 

Київському палаці відбувся великий маскарад жовтенят – зустріч героїв казок, 

на який запросили 600 малюків із різних районів міста. Кожна дитина була 

одягнута в казковий костюм. Для бажаючих відділ жовтенят Палацу надавав 

навіть консультації, як готуватися до маскараду [519, арк. 10].  

Новою оригінальною формою маскараду стає дитячий кінофестиваль, 

проведений у грудні 1955 р. по всіх містах і в ряді сіл України. У ньому взяло 

участь до 1000000 дітей та підлітків. Школярі, одягнувши костюми героїв 

стрічок, інсценували епізоди з кінофільмів [263, с. 88].  
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Однією з форм організації роботи позашкільних закладів були 

різноманітні за тематикою і метою проведення виставки [380; 393; 406; 419; 

442; 503; 505; 510]. Наприклад, у Київському палаці піонерів і жовтенят у 

грудні 1954 р. влаштовано велику виставку – куточок відомого поета 

О. С. Пушкіна. На стендах містився цікавий літературний та ілюстрований 

матеріал на тему «Пушкін у літературі, музиці, живописі». У малому залі 

відкрилася виставка іграшок, що виробляли вітчизняні заводи, фабрики. На 

окремому стенді було виставлено саморобні дитячі іграшки. Завдання цієї 

виставки полягало в тому, щоб показати стан справ з виготовленням дитячих 

іграшок, виявити недоліки окремих примірників та моделей, визначити кращі 

[234]. 

У день відкриття клубу юних туристів у Київському палаці було 

організовано виставку, яка мала на меті допомогти туристові ознайомитися з 

туристським знаряддям. Крім цього, демонструвалося зростання туристської 

роботи серед піонерів і школярів за останні роки. У Дніпропетровському палаці 

культури ім. Хатаєвича 7 листопада 1955 р., як повідомляла газета 

«Більшовицька зміна», відкрилася виставка робіт дітей молодшого шкільного 

віку [234]. 

На цьому етапі набувають поширення підсумкові виставки позашкільних 

закладів [224, с. 8], виховне значення яких полягало у сприянні розвитку 

розумових здібностей дітей, привчанні їх до охайності, уважності, підтримці 

творчості.  

Серед форм організації культурно-масової роботи в позашкільних 

закладах у 1952–1959 рр. великого значення набуває концерт [380; 393; 406; 

419; 442; 503; 505; 510], головне завдання якого полягало в художній освіті й 

вихованні дітей. Концерти для дітей та юнацтва організовувалися у зв’язку з 

вивченням творчості якогось композитора чи літературно-музичної творчості 

певної епохи або народності; у зв’язку з виступом співака, групи співаків чи 

музикантів; для ознайомлення з відповідними музичними інструментами.  
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Як форма організації позашкільної освіти, яка допомагала дітям 

перевірити свої сили, здібності, оцінити свої можливості виокремлюються 

конкурси [393; 406; 419; 442; 510]. За охопленням учасників конкурси 

відбувалися на таких рівнях: у позашкільному закладі, міський, районний, 

обласний, республіканський тощо. Наприклад, у 1955 р. відбувся 

Республіканський конкурс юних умільців на кращу діючу технічну модель, у 

якому взяли участь 64000 дітей і було представлено 40000 різних моделей [378, 

с. 223].   

Однією з форм організації позашкільної освіти був фестиваль – масовий 

показ досягнень музичного, театрального, естрадного та інших видів мистецтв 

[393; 406; 419; 442; 510]. Так, з 26 квітня по 6 травня 1955 р., за повідомленням 

газети «Комсомолець України», у Києві проходив Музичний дитячий 

фестиваль, урочисте відкриття якого відбулося в Центральному палаці піонерів. 

До програми, розрахованої на 10 днів, уходили класична музика, танці, співи у 

виконанні солістів і самодіяльних колективів. У першому дні фестивалю взяло 

участь 320 юних талантів. У Пролетарському саду співав дитячий хор із 500 

учасників. Понад 3000 вихованців організовано співали масові пісні. У параді 

музичного мистецтва, який відбувся 2 травня, на вулицях, майданах та в садах 

міста, взяло участь 30000 школярів. Увечері цього ж дня було проведено 

радіопереклик дитячої музичної творчості міст: Києва та Харкова [379, арк. 72]. 

Таким чином, музичний фестиваль не тільки допоміг виявити 

обдарованих дітей і підлітків, не тільки проілюстрував успіхи молодих 

талантів, а й сприяв запровадженню музичної культури, розвитку дитячої 

самодіяльності.  

Великого значення серед форм організації позашкільної культмасової 

роботи набув і колективний перегляд кінофільмів, завдання якого полягало в 

розширенні кругозору дітей і підлітків шляхом сприйняття повних життя і 

динаміки образів кіно; у розвитку в них навичок колективізму, які швидко 

виникали у зв’язку зі спільним інтересом до кіно; спостереженні за ставленням 



 263 

вихованців до того чи іншого кінофільму з метою з’ясувати, які картини 

готувати для перегляду [382, арк. 16]. 

Показ кінофільмів для підростаючого покоління проводився з 

обов’язковою попередньою підготовкою, тому педагог мав вибрати відповідний 

кінофільм, організувати його рекламу й перегляд, зібрати по можливості дітей 

одного віку, проголосити вступне слово, а після перегляду дати дітям 

можливість висловити свої думки про побачене, написати відгук, зробити 

малюнки тощо [369, с. 86]. 

Незважаючи на всі досягнення, в позашкільній культурно-масовій роботі 

були й недоліки. Головна причина недостатнього розвитку позашкільної 

культурно-масової роботи полягала в тому, що ця робота не розглядалася як 

одна з головних невід’ємних частин усієї системи комуністичного виховання 

підростаючого покоління. Прагнення окремих відділів Народної освіти і шкіл 

повністю перекласти цю форму організації виховної роботи з дітьми на 

піонерську організацію, відсутність керування й стали основними причинами її 

відставання. 

Позашкільні заклади були однією з головних ділянок й політико-виховної 

роботи з дітьми та підлітками. Систематичну суспільно-політичну виховну 

роботу будували й проводили разом із комсомольською організацією в таких 

формах: читання лекцій із різних галузей науки, техніки, суспільного життя; 

різноманітні бесіди, консультації; робота із книгою, складання списків 

рекомендованої літератури (як політичного характеру, так і художньої); 

політичні інформації; диспути, конференції, лекторії, естафети [380; 419; 510]. 

Змістом політико-виховної роботи було формування ідейної стійкості і 

засвоєння революційних традицій. Школярі повинні були мати систему знань і 

навичок, які дозволяли б їм критично, з класових позицій оцінювати ворожі та 

відсталі погляди. Знання історії свого народу, держави, революційних традицій, 

подвигів, героїв, які захищали Батьківщину, виховували в дітей і юнацтва 

високі почуття й патріотизм, відповідальність, прагнення до наслідування, 

впливали на емоційний стан і свідомість.  
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У 1952–1959 рр. поширеною формою організації масової позашкільної 

політико-виховної роботи з підростаючим поколінням стали зустрічі. Їх зміст 

полягав у встановленні безпосереднього контакту школярів з видатними 

новаторами виробництва, сільського господарства, громадськими діячами [380; 

393; 406; 419; 442; 503; 505; 510]. 

Не менш ефективними формами організації позашкільної освіти були 

збори і конференції, які проводилися з метою інформування школярів, 

доступного викладу морально-етичних, політичних проблем з урахуванням 

життєвого досвіду дітей та підлітків [380; 393; 406; 419; 442; 503; 505; 510]. Так 

25 січня 1954 р. був проведений Всесоюзний піонерський збір з метою 

розповісти підростаючому поколінню про здобуті країною перемоги. Діти 

доповідали про виконання ленінського заповіту – гарно вчитися, про зміцнення 

інтернаціональної єдності, допомогу закордонним товаришам [341, с. 225]. На 

таких зборах школярі відчували себе причетними до життя країни, до 

державних і політичних подій, які відбувалися в Україні. 

Заслуговували на увагу й читацькі конференції, які сприяли вихованню в 

дітей комуністичного ставлення до життєвих явищ, любові до книги, вміння 

правильно оцінювати художній твір і творчість письменників. Під час 

проведення конференції обов’язково враховувався вік її учасників. Тому 

обговорення книжок зі школярами молодшого віку наближалося до гри: 

використовувалися елементи монтажу-концерту, інсценування, виступи велися 

від особи літературних героїв тощо [380; 393; 406; 419; 442; 503; 505; 510]. 

Новою формою організації позашкільної освіти на цьому етапі стали так 

звані суди, які влаштовувались на суспільні теми, що можна було брати з життя 

[503; 505; 510]. Наприклад, суд «Над шкідниками зелених майданів», де в ролі 

«звинувачених» були діти, що ламали дерева, руйнували пташині гнізда; суд 

«Над шкідниками книги» тощо. Для судів обирали теми, які цікавили та 

хвилювали дітей у даний момент. До участі в них залучали якнайбільше 

вихованців [337, с. 28].  
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Цікавою формою організації позашкільної роботи вважалися дитячі 

лекторії, які проводилися за певними планами [419; 442; 510]. Тематика їх була 

дуже широкою. Кожний позашкільний заклад добирав цикли залежно від 

конкретних умов і можливостей. Кожну лекцію намагалися обов’язково 

ілюструвати наочним приладдям, дбали про відповідне приміщення для її 

проведення. Пропонувалося вводити на лекторії абонементи, щоб створити 

таку громадську думку навколо відвідування лекцій, яка допомогла б виховати 

повагу до лекторію, бажання регулярно його відвідувати [27; 144]. 

Доволі масовим явищем радянської системи позашкільної освіти були 

експедиції, які мали суспільно-політичний характер, особливо в період 

проведення масових політичних кампаній [419; 4442; 503; 505; 510].  

Слід зазначити, що їх використовували і як особливий тип дослідницьких 

навчальних екскурсій, і як форму організації краєзнавчої та туристської роботи 

вихованців. Ця форма організації позашкільної освіти вирізняється масовістю 

та різноманіттям як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні. У 

1954 р. на озері Тургояк відбувся Перший зліт туристів-школярів. Саме цей зліт 

об’єднав роз’єднані самодіяльні походи в постійні експедиції школярів [15, 

с. 10]. У 1956 р. Республіканською «Експедицією сміливих» було охоплено 

100000 учасників [18, с. 3]. А вже в 1959 р. у експедиції «Дорогами семирічки» 

взяло участь 54000 загонів, які об’єднали 1500000 учасників. Загони 

виконували конкретні завдання Інституту АН УРСР, державних музеїв та інших 

установ. Найбільш активними учасниками «Експедиції сміливих» були діти та 

педагоги Сумської, Харківської та Чернігівської областей [57, с. 39]. 

Поряд із освітньо-виховними завданнями експедиції розв’язували 

питання суспільно-корисного характеру: діти й підлітки згідно із завданнями 

місцевих організацій, наукових установ та підприємств брали участь у вивченні 

природних багатств краю, вели метеорологічні та інші спостереження, збирали, 

складали різні колекції для музеїв тощо. У 1955 р. відбулася експедиція                    

15 членів Харківського клубу юних полярників до Арктики [332, с. 265]. 
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Набули поширення й фольклорні експедиції, присвячені збиранню усної 

народної творчості, вивченню діалектів. Методика їх проведення багато в чому 

нагадувала екскурсійну [338, с. 9]. 

Поширеною формою організації позашкільної освіти були екскурсії [380; 

403; 406; 419; 442; 503; 505; 510], під час проведення яких особливо яскраво 

проявлялася самостійність дітей, їх активність і творчість. Відповідно до 

матеріалів звітної документації за 1952 р. в УРСР екскурсіями та походами 

було охоплено більше 2000000 дітей та учнівської молоді [377, арк. 222]. 

Екскурсія давала змогу вихованцям на власні очі побачити дійсність, 

спостерігати в натуральних умовах чи у спеціально створених сховищах 

колекцій (музей, виставка) явища, які вивчалися, сприяла конкретизації й 

поширенню знань, вихованню учнів, посиленню зв’язків навчально-виховної 

роботи з життям. Вона справедливо вважалася могутнім способом залучення 

дітей і підлітків до громадсько-політичної роботи. 

Аналіз матеріалів і документів дає підстави констатувати, що поширеною 

формою позашкільної масової політико-виховної роботи були зльоти [93; 380; 

403; 406; 419; 442; 503; 505; 510], які проводилися на рівні школи, міста, 

района, області та республіки та мали урочистий характер. Ці заходи 

традиційно присвячувалися пам’ятним визначним датам: річницям створення 

КПУ, ЛКСМУ, днів народження В. Леніна, «великій Перемозі радянського 

народу у Великій Вітчизняній війні» тощо. Так, наприклад, з 20 по 23 жовтня 

1952 р. в Харкові відбувся зліт дитячих кореспондентів України, на якому 

зібралося понад 200 делегатів [377, арк. 55]. У липні 1953 р. відкрився обласний 

зліт піонерів – дозорних урожаю. Слід зазначити, що в цей час тільки на 

колгоспних полях Харківщини несли службу 2500 дозорних піонерських постів 

[380, арк. 51]. У 1953 р. зліт юних друзів радіо відбувся в Київському 

радіоцентрі. Було обрано бюро юних друзів радіо, опрацьовано плани допомоги 

дітям щодо опанування радіотехнікою та розширення радіофікації шкільної 

мережі [380, арк. 58]. Всеукраїнський зліт юннатів відбувся в 1954 р. на 

Миколаївщині. Поряд із обміном досвідом роботи юннати доповіли про свої 
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здобутки: 3500 крб., зібраних на тракторну колону, закладання 8500 зразкових 

шкільних ділянок, понад 1000000 посаджених дерев і кущів [379, арк. 48]. 

У лютому 1954 р. відбувся обласний і міський зліт юних техніків, на 

порядку денному якого стояли питання про конкурс на кращу дійову технічну 

модель, рапорт гуртків юних техніків, виступи інженерів, спеціалістів. Після 

офіційної частини демонструвалася виставка [349, арк. 49]. Улітку 1954 р. 

відбувся Всеукраїнський зліт юних друзів оборони, після якого стало 

зрозумілим, як мало зроблено в оборонній роботі серед дітей і підлітків, що не 

було головного – потрібної масовості [347, арк. 50]. 20 вересня 1956 р. пройшов 

обласний зліт юних філателістів Київщини [43]. У 1957 р. Дитяча технічна 

станція організувала зліт юних винахідників [519, арк. 2].  

Зльоти наочно демонстрували досягнення дітей і молоді в різних галузях 

науки, техніки, сільського господарства, допомагали обмінюватися досвідом, 

розв’язувати актуальні питання. 

Цікавою формою організації позашкільної освіти були вогнища [380; 403; 

406; 419; 442; 503; 505; 510], які  сприяли дружбі, організації колективу. 

Тематика вогнищ пропонувалася різна: і про нове в галузі науки та техніки, і 

про героїчне минуле. Так, за повідомленням газети «Київський піонер», у 

зимовому таборі, де відпочивало 280 кращих ударників навчання шкіл Києва та 

передмістя, відбулося вогнище – воно було ілюміноване. Біля нього піонери та 

школярі показали здобутки перших днів свого життя в таборі [518, арк. 5]. 

З метою вивчення історії рідного краю, розвитку його економіки, 

культури використовувались естафети [380; 403; 406; 419; 442; 503; 505; 510]. 

Відповідно до загальнодержавних пам’ятних дат, у 1957 р. у всіх областях 

УРСР пройшла екскурсійно-районна естафета «По етапам Великого шляху». У 

інформаційному листі «Про порядок заповнення альбому-естафети «По етапам 

Великого шляху» (1957) міститься детальний перелік доречних форм роботи з 

дітьми в межах естафети: піонерські вогнища, вечори-зустрічі трьох поколінь, 

поповнення краєзнавчих залів, кімнат, куточків, музеїв новими матеріалами, 

тематичні конкурси в туристських таборах та базах тощо [350, с. 19]. 
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Аналіз архівних документів свідчить, що на початку 50-х рр. ХХ ст. 

ВЛКСМ було запропоновано звернути увагу на форми організації позашкільної 

освіти, що сприяли зміцненню здоров’я дітей і підлітків, розвитку фізичної 

культури, організації масових військово-спортивних ігор [376; 380].  

Важливою основою змісту фізичного виховання вважалося формування в 

усіх школярів потреби регулярно займатися спортом в умовах позашкільних 

закладів. Виходячи з цього, до фізичної культури і спорту залучали не лише 

спортивно обдарованих дітей і підлітків, а й тих, хто не мав до цього здібностей 

і не виявляв навіть бажання.  

12 січня 1953 р., сім кращих лижників Київського палацу здійснили 

лижний перехід завдовжки 74 км за маршрутом Київ – Васильків – Київ, 

завданням якого було роз’яснення колгоспникам та одноосібникам про 

наступну сесію [353, с. 30]. 

Однією з поширених фізкультурно-оздоровчих форм організації 

позашкільної освіти були спартакіади [380; 403; 406; 419; 442; 503; 505; 510], 

які сприяли створенню стійкого інтересу до систематичних занять фізичною 

культурою, вихованню волі, цілеспрямованості, самовладання, наполегливості, 

почуття товариськості, дружби. Їх проводили двічі на рік: зимові – з лижного і 

ковзанярського спорту, шахів, шашок, а також у спортивній залі з гімнастики, 

літні – легка атлетика, волейбол, баскетбол (або ручний м’яч), футбол, 

настільний теніс, стрільба (малокаліберна зброя), плавання, піонерське 

чотириборство а також могли бути й інші види спорту, які були поширені в 

школі, районі, місті [321; 343]. Так, 25 серпня 1956 р. відбулася Всесоюзна 

піонерська спартакіада на першість у фізкультурно-спортивних змаганнях, на 

якій команда піонерів України здобула нагороду – Прапор ЦВК СРСР [350, 

с. 29].  

24–28 липня 1956 р. відбулася Республіканська спартакіада юних 

спортсменів, на якій було встановлено 8 всесоюзних і 40 республіканських 

рекордів. Перше місце посіла команда Київської області. Цього ж року 

Київський палац піонерів провів шахово-шашкову спартакіаду, в якій взяло 
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участь 3000 дітей і підлітків із 181 піонерського форпосту міста, 27 дитячих 

таборів та санаторіїв [350, с. 31]. 

В організації позашкільної фізкультурно-оздоровчої роботи набули 

поширення турніри [350; 419; 510]. Наприклад, 4 січня1958 р. в Києві відкрився 

Республіканський шахово-шашковий турнір [350, с. 33]. 

Дедалі більшого значення набували спортивні змагання [380; 403; 406; 

419; 442; 503; 505; 510], як одна з форм організації позашкільної фізкультурно-

оздоровчої роботи. Згодом вони стали формою звіту роботи спортивних 

колективів, засобом пропагування спорту серед дітей і дорослого населення, 

демонстрацією рівня спортивної техніки й досягнень, формою обміну досвідом 

спортсменів. 

Так, парусні змагання відбулися 20 липня 1958 р. в Дніпропетровську, 

куди 30 вихованців парусної секції Київського палацу стартували на 6 яхтах 

[287, с. 32]. У березні 1959 р., у Києві пройшли оборонні змагання, в яких взяло 

участь 250 учасників з 15 команд [290, с. 33]. 

Як окрему масову форму організації позашкільної фізкультурно-

оздоровчої роботи розглядаємо спортивні лекторії для дітей, які 

організовувалися спортивними клубами, об’єднаннями, вищими навчальними 

закладами (факультетами з фізичного виховання та спорту), палацами та 

будинками піонерів та ін. [270]. 

Тематика питань, які обговорювалися відповідали віковим особливостям 

учнів, спрямовувались на виховання високих моральних якостей на засадах 

патріотизму, колективізму, любові до Батьківщини. Про це свідчить тематика 

окремих спортивних лекторіїв: «Воля і мужність вітчизняних спортсменів – 

запорука спортивних перемог», «Спортивна честь – провідна риса вітчизняного 

спортсмена», «Культура поведінки майбутніх спортсменів – запорука 

успішності», «Дружба – закон вітчизняного спорту», «Дотримуйся режиму – 

досягай високих спортивних результатів», «Герої спортсмени – приклад для 

майбутніх спортивних поколінь», «Навчання, праця і спорт – основи успішної 

спортивної підготовки», «Основи спортивної етики майбутнього олімпійця», 
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«Історія розвитку обраного виду спорту в Україні», «Теоретичні відомості про 

розвиток фізичної культури і спорту в УРСР», «Техніка і тактика, методика 

навчання і тренування в обраному виді спорту», «Відомості про будову та 

функції організму», «Про гігієну та лікарський контроль під час занять 

спортом», «Правила змагань в обраному виді спорту», «Догляд за інвентарем» 

тощо [145; 161; 203: 210; 251].   

Поширеною формою організації позашкільної освіти, яка 

характеризується і зумовлюється проведенням роботи з групами учнів та 

формуванням їх компетентностей при безпосередньому керівництві педагога 

була групова форма. Перевага цієї форми визначалася тим, що один педагог в 

один і той же час проводив заняття не з одним, а з кількома чи багатьма 

учнями.  

Основними груповими формами організації позашкільної освіти були 

гуртки, секції, товариства [377; 380; 393; 406; 419; 442; 503; 505; 510; 521]. До 

наймасовіших групових форм позашкільної роботи відносились гуртки. 

Зазначимо, що до 1960 р., не було чіткого трактування цього поняття. У 

педагогічному словнику визначено, що учнівські гуртки – одна з форм 

позашкільної роботи, їх завдання – поглиблювати та поширювати кругозір 

учнів, задовольняти їхні інтереси, запити, розвивати творчі здібності, 

прищеплювати практичні навички та вміння тощо [88, с. 56].  

Однак, на наш погляд, гурток – це форма організації вихованців, 

добровільне об’єднання дітей і підлітків (разом із педагогами) на основі 

зацікавленості конкретним видом діяльності, мета якої – задоволення й 

розвиток творчих здібностей дітей. Такі об’єднання створювали, як правило, 

діти одного віку, але з різним рівнем підготовки, з настановою на конкретні 

творчі досягнення. 

Гуртки реалізували індивідуальну потребу дітей, підлітків і молоді, їхніх 

побажань та інтересів до певного виду творчої діяльності. Головне їх завдання 

полягало в організації привабливого спілкування, зацікавленості всіх його 

членів, органічному поєднанні навчання й виховання школярів із трудовими 
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процесами, близькими за характером і змістом до праці дорослих, активної 

науково-технічної діяльності. 

Гурткова робота у позашкільних закладах вибудовувалася на основі 

орієнтовних (нормативних) програм, затверджених Міністерством освіти УРСР, 

а при відсутності таких – на основі планів і програм, розроблених керівниками 

гуртків і затверджених директором позашкільного закладу [94; 101; 107; 111; 

114; 138; 204; 205; 245; 251; 255; 311; 335; 354]. Гуртки звичайно мали 

однорічну програму, але допускалося існування й гуртків «підвищеного типу» 

(автоматики, механіки тощо), з дво-трирічною програмою й які були 

розраховані на добірний склад вихованців [111; 335; 354]. 

В основі організації гурткової діяльності лежали такі вимоги: організація 

гуртків залежно від інтересів та запитів дітей; розподіл гуртків за віком дітей; 

заздалегідь продуманий план діяльності [138; 204; 205; 335].  

Найпоширенішими в позашкільних закладах були предметні гуртки. 

Гурткова робота характеризувалася розмаїттям форм і методів її організації, 

основна діяльність проводилася у формі заняття [94; 101; 107; 111; 114; 138]. 

Формою організації позашкільної освіти, що спрямовувалась на роботу з 

кожним учнем окремо була індивідуальна робота [57; 76; 345; 352]. Важливе 

значення її як форми полягало в тому, що з учнем індивідуально проводилася 

цілеспрямована робота, приділялася значна увага, була можливість для більш 

глибокого, ніж у групі, його вивчення, врахування особливостей, здібностей, 

обдаровань, формування їх компетентностей.  

Ця організаційна форма діяла як самостійно, так і в поєднанні з іншими 

формами. У процесі дослідження визначено, що індивідуальна робота іноді 

ставала початковою ланкою в організації гурткових занять в позашкільній 

освіті. Це обумовлювалося тим, що окремі учні за допомогою педагогів 

залучалися до позашкільної освіти і займалися різними видами творчості, 

дозвілля, пізнання. У подальшому до цих учнів приєднувалися інші, що 

проявляли інтерес до даної роботи, і поступово з такої групи створювався 

гурток.  
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Індивідуальна робота ефективно використовувалася і в групових формах. 

Зокрема, коли учень гуртка отримував індивідуальні консультації, з ним 

проводилися бесіди, обмін думками тощо [345, с. 78; 352, с. 25].                          

Індивідуальні форми залучення вихованців до позашкільної освіти 

залишалися незмінними впродовж хронологічних меж радянського періоду. 

Вони сприяли розкриттю інтересів дитини та розвитку її пізнавальної 

активності. 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), підготовку доповідей, повідомлень, виступів, 

написання рефератів, творчих робіт, роботу в музеях, архівах, бібліотеках, 

листування та обмін літературою тощо [356; 357; 363]. 

Отже, на першому етапі використовувалися різноманітні форми 

організації позашкільної освіти. Усі вони були спрямовані на допомогу школі 

реалізувати завдання комуністичного виховання дітей і підлітків, досягти 

високого рівня знань, політехнізації, розвитку фізичної культури, правильно 

організувати дозвілля дітей і молоді. Серйозна політико-виховна робота в 

багатьох випадках поєднувалася з розвагами та відпочинком, тому всі форми 

роботи позашкільних закладів були насичені ідейним змістом. 

Визначені нами другий та третій етапи радянського періоду 

характеризуються фактичною сталістю та уніфікацією форм організації 

позашкільної освіти й істотним підвищенням кількісних показників такої 

роботи. 

На другому етапі розвитку позашкільної освіти (1960–1973 рр.) було 

збережено і розширено схарактеризовані форми її організації на першому етапі 

радянського періоду. Традиційно проводилися вечори, збори, зустрічі, 

вікторини, змагання, виставки, клуби вихідного дня. З метою розвитку 

пізнавальної активності позашкільні заклади залучали дітей та підлітків до 

участі в екскурсіях, експедиціях, походах, конкурсах, зльотах та ін. Основними 

груповими формами залишалися гуртки, секції, товариства [385; 387; 393; 394; 
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400; 402; 404]. Крім моделі гуртка, де секція та група є його складовою 

частиною, зустрічалися й інші варіанти градації організаційних форм роботи, де 

гурток, секція, клуб та товариство були рівноцінними елементами системи 

позашкільної освіти [161 с. 15]. 

 З’являються інноваційні за суттю масові форми організації позашкільної 

освіти – КВК (Клуб веселих та кмітливих) та КСП (Клуб самодіяльної пісні) 

[160; 384; 385]. За даними Б. Кобзаря, абревіатура КСП почала 

використовуватися у 1960-х рр., включаючи жанри «гітарна пісня», 

«аматорська пісня», «туристська пісня» тощо [160, с. 99].  

Упродовж другого етапу радянського періоду здійснювалась широка 

пропаганда і популяризація технічної творчості серед школярів України. З 

метою масового залучення дітей і підлітків до участі в гуртках, товариствах 

юних любителів науки і техніки, стимулювання спортивно-технічних 

досягнень, раціоналізаторських і конструкторських здібностей, обміну досвідом 

дозвіллєвої роботи щодо організації технічної самодіяльності серед учнівської 

молоді, проводилась значна кількість конкурсів, змагань, виставок [385; 387; 

393; 394; 400; 402; 404; 406; 419; 425].  

Республіканські змагання, конкурси викликали значний інтерес у дітей та 

підлітків. Юні техніки розробляли і виготовляли багато оригінальних приладів, 

раціоналізаторських пристроїв і конструкцій, що використовувалися для 

унаочнення навчального процесу та в гуртковій роботі [329, с. 119]. 

Значному зростанню технічної майстерності юних техніків сприяли 

республіканські конкурси, змагання з різних видів дитячої технічної творчості, 

присвячені ювілейним датам з дня народження В. Леніна, Всесоюзної 

піонерської організації імені В. І. Леніна, ВЛКСМ, Великої Жовтневої 

соціалістичної революції, річницям з’їздів РСДРП, КПРС тощо. Зокрема, у 

дозвіллєвих масових заходах технічного спрямування на відзначення 40-річчя 

Всесоюзної піонерської організації ім. В. І. Леніна взяло участь 40 000 учнів 

України. Юні техніки подали на виставки моделі сільськогосподарських 

машин, навчально-наочні посібники, діючі моделі машин і механізмів, 
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автоматичні прилади і пристрої. Всього демонструвалося близько 15 000 

експонатів. Подані роботи свідчили про те, що юні техніки прагнули 

відобразити в своїй творчості досягнення сучасної науки і техніки, все ширше 

застосовуючи елементи автоматики і телемеханіки. Ряд виготовлених ними 

приладів і пристроїв були впроваджені у виробництво [425, арк. 34]. Зокрема, 

юні техніки м. Херсона виготовили автомат для регулювання тиску повітря при 

фарбуванні автомобілів та прилад для визначення й вимірювання твердості 

металу [427, арк. 31]. У Чернігівській області юні конструктори виготовили 

моделі малогабаритних навісних машин для тракторів [427, арк. 35].  

Розвиткові технічної творчості піонерів і школярів, заохоченню їх до 

створення нових моделей і конструкцій, формуванню винахідництва у дітей 

сприяв республіканський конкурс «Юні техніки – Батьківщині», в якому взяли 

участь 25 000 гуртків, що охоплювали 320 000 юних техніків. Ними 

виготовлено багато різних реле, автоматів, верстатів з автоматичним 

керуванням, моделей сільськогосподарських машин з елементами автоматики, 

електронно-обчислювальних машин, навчально-наочних посібників 

[428, арк. 8–9; 475, арк. 51]. Завдяки конкурсу збільшилась мережа технічних 

гуртків у республіці, з’явились нові напрями їхньої роботи – автоматика, 

телемеханіка, астронавтика [121; 130]. 

Зростанню спортивно-технічної майстерності учнів, розвитку їх 

конструкторських здібностей, розширенню політехнічного кругозору сприяли 

змагання з авіамоделювання, проведені у 1962 р., в яких взяли участь збірні 

команди від усіх областей України. Було представлено 340 моделей та макетів 

різних класів і конструкцій. Вперше в Україні і в Радянському Союзі в 

змаганнях взяли участь літаючі моделі ракет з пневмогідравлічними двигунами, 

а також було організовано виставку макетів літальних апаратів (планерів, 

літаків, вертольотів, космічних кораблів). Під час змагань 127 учнів виконали 

розрядні спортивні норми, з них 2 учні виконали норми майстра спорту СРСР. 

Відмінну спортивно-технічну підготовку показала команда Кримської області 

(капітан Ю. Бобров), яка учетверте зайняла перше місце в республіканських 
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змаганнях. Хороші результати показали команди Дніпропетровської, 

Житомирської, Київської, Сталінської (нині Донецької), Чернігівської та 

Кіровоградської областей [506, арк. 8–10]. 

Розвитку конструкторських здібностей дітей та підлітків сприяли 

змагання автомоделістів-школярів. Так перші республіканські змагання 

автомоделістів-школярів з контурних моделей проведені у 1968 р.,                                 

ІІ республіканські змагання школярів з автомобільного спорту –  у 1967–                  

1968 рр., ХІІ республіканські змагання серед школярів з автомодельного спорту 

– 1968 р. [512, арк. 8–9]. Республіканські заочні змагання юних авіамоделістів – 

учнів шкіл УРСР з кімнатних літаючих моделей – було проведено у 1969 р. у 18 

областях республіки та в м. Києві. Найкраще вони пройшли у Вінницькій, 

Дніпропетровській, Тернопільській та Чернівецькій областях [510, арк. 10].  

У 1966 р. проведено І республіканський конкурс на кращий учнівський 

літературний твір та фольклорний запис, у 1968–1970 рр. проведено                                

І республіканський конкурс саморобних діафільмів [481, арк. 3–6]. 

Організація конкурсів, змагань сприяла вихованню ідейності, суспільно-

корисної активності, сприяли естетичному, трудовому, моральному вихованню 

дітей та підлітків, зміцнюючи зв'язок школи з працею.  

За результатами конкурсів у всіх областях республіки організовувалися 

виставки, фотовиставки (наймаштабніша – «Радянська Батьківщина очима 

фотолюбителя»), експозиції, проводилися Республіканські зльоти юних 

піонерів, організовувалися паради [385; 394; 400; 402; 404; 406; 419; 425; 481; 

482; 488].  

Так з метою показу кращих робіт юних техніків організовувались 

виставки «Освіта в СРСР» та «Дитяча творчість», з метою розвитку художньо-

виховної роботи з дітьми та підлітками позашкільних закладів у галузі 

образотворчого та прикладного мистецтва було організовано                                        

XV республіканську виставку художньої творчості учнів УРСР, присвячену               

40-річчю Всесоюзної піонерської організації ім. В. І. Леніна [1, с. 43],                        

XVІ республіканську виставку художньої творчості дітей та підлітків, 
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присвячену 60-річчю ІІ з’їзду РСДРП та ін. [6, с. 103].  Вони показали певні 

досягнення в роботі студій і гуртків образотворчого та прикладного мистецтва, 

художньої самодіяльності палаців і будинків піонерів, а також здійснювали 

позитивний вплив на піднесення стану естетичного виховання дітей та підлітків 

республіки. Зокрема на виставці експонувалося понад 1500 кращих учнівських 

робіт майже з усіх жанрів образотворчого мистецтва. Найкраще було 

представлено дозвіллєву роботу засобами образотворчого мистецтва 

Київською, Закарпатською, Львівською, Запорізькою, Харківською, 

Житомирською областями. Високохудожні твори з окремих жанрів 

образотворчого мистецтва щорічно надсилали також Волинська, 

Дніпропетровська, Кіровоградська, Одеська, Чернівецька, Полтавська, 

Тернопільська, Сумська області. З метою популяризації туристично-

краєзнавчої роботи в Україні на Центральній станції було оформлено постійно-

діючу виставку-музей, на якій експонувались матеріали, що відображали 

розвиток дитячого туризму і краєзнавства [474, арк. 11–13]. 

Формою організації позашкільної освіти, що забезпечувала зв’язок школи 

з життям, поєднання навчання, виховання й дозвілля учнів в єдиному процесі 

були учнівські комплексні навчально-виробничі бригади, які свою роботу 

проводили відповідно до навчального і виробничого плану, що поєднував 

виробничі завдання колгоспу і навчально-виховні завдання позашкільного 

закладу. Керівництво і контроль за роботою учнівської бригади здійснювала 

рада бригади, до якої входили директор установи, голова правління колгоспу 

(директор радгоспу), керівник виробничого навчання, агроном, зоотехнік 

колгоспу (радгоспу), керівники виробничої практики, вчителі, бригадир, 

замісник і ланкові учнівської бригади, секретар ЛКСМ [60; 61].   

Однією з перших була учнівська бригада організована в 1960 р. в 

Кіровоградській області в Богданівській середній школі Знам’янського району 

талановитим керівником, директором школи І. Ткаченком. А вже в 60–70-х рр. 

ХХ ст. в області  успішно працювали 162 учнівські виробничі бригади, за 

якими було закріплено 6 167 гектарів землі [60, с. 62]. 
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Взагалі у 1960–1961 рр. в УРСР нараховувалось 4809 бригад 

сільськогосподарського профілю, в них працювало 303 000 школярів, за 

бригадами було закріплено 173 000 га землі [61, с. 54]. На початку 70-х рр.                     

ХХ ст. у республіці працювало 6576 учнівських бригад, у них нараховувалося 

629 570 учнів. За бригадами було закріплено 151 758 га колгоспних земель [61, 

с. 75]. 

Продуктивна праця учнів стала найкращим засобом застосування набутих 

знань і водночас, джерелом набуття нових знань, а також внесла у життя дітей 

та підлітків чимало нового, значно збагатила зміст, методи і форми організації 

їхнього дозвілля, сприяла підготовці кваліфікованих та ініціативних кадрів для 

сільського господарства. 

Майже всі учнівські виробничі бригади та станції юних натуралістів 

включались у республіканську естафету-огляд «Юний маяк», у конкурс на 

кращу дослідницьку роботу з біології і сільського господарства. За досягнуті 

успіхи в дослідницькій роботі з біології і сільського господарства та суспільно 

корисній праці в сільськогосподарському виробництві в 1961–1962 рр. було 

нагороджено Грамотою Міністерства освіти і ЦК ЛКСМ України Чернігівську, 

Полтавську, Чернівецьку обласні станції та Меліпотопольську міську станцію 

юних натуралістів [339, с. 22; 382, арк. 17]. 

З метою подальшого розвитку дослідницької роботи в галузі біології і 

сільського господарства було проведено другий тур республіканського 

конкурсу на кращу дослідницьку роботу і виготовлення саморобних наочних 

посібників [382, арк. 18]. Якщо в 1961 р. в конкурс включились 1300 учнівських 

виробничих бригад та понад 5 000 гуртків юннатів, то в 1963 р. в Україні 

працювало 3512 учнівських виробничих бригад, в них 295417 учнів, які на 

площі 98700 га землі вирощували провідні сільськогосподарські культури [382, 

арк. 22–25]. У 1964 р. в конкурсі взяли участь понад 2015 учнівських 

виробничих бригад і 10500 гуртків юннатів [384, арк. 81]. У 1966 р. у конкурсі 

взяло участь 17 000 позашкільних установ республіки, 13 000 гуртків юннатів 

[57, с. 38].  
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Унаслідок добре організованої дослідницької роботи, активної допомоги 

учених і передовиків сільського господарства на полях учнівських виробничих 

бригад були одержані високі врожаї зернових культур, цукрових буряків, 

картоплі й овочів [57, с. 101]. З метою підведення підсумків конкурсу, обміну 

досвідом, поліпшення трудового виховання й професійної орієнтації учнів на 

виконання рішень колегії Міністерства освіти УРСР і ЦК ЛКСМ України              

28–29 березня  1973 р. в Хмельницькій області провели ІІІ Республіканський 

зліт активу учнівських бригад, юннатів, загальною кількістю учасників – 325 

чоловік [433, арк. 39]. 

Цікавою формою організації позашкільної освіти зростаючого покоління 

з метою залучення учнів до суспільно корисної праці з охорони природи було 

позашкільне лісництво, робота якого сприяла вихованню в школярів прагнення 

до знань, їх поглиблення з природознавства та надбанню трудових умінь і 

навичок з ведення лісового господарства, захисту від вітрової і водної ерозії 

лісонасаджень і дбайливе ставлення до землі; організація походів та екскурсій з 

виявлення ділянок активної ерозії ґрунтів, виникнення ярів, замулених ділянок, 

луків, рухомих пісків в межах землекористування колгоспу, на території 

району, області з передачею матеріалів спостережень в районні управління, 

колгоспи; активна участь у снігозатриманні, затриманні талих і дощових вод та 

інші заходи. З метою закріплення ґрунту висаджували кущі і дерева, проводили 

збір насіння та ін., прищеплюючи дітям любов до праці, до охорони і 

збагачення природи, допомогали їм у виборі професії меліоратора, лісовода, 

агронома [292, с. 37; 295, с. 17]. 

Суспільно-корисну роботу провели учасники конкурсу «За ленінське 

ставлення до природи», у якому взяло участь 42 000 гуртків юннатів; конкурсу 

на краще внутрішнє і зовнішнє озеленення в загальноосвітніх школах і 

позашкільних установах УРСР; республіканського конкурсу «Юні господарі 

землі». Школярі України активно включилися також у республіканські 

змагання по вирощуванню кролів [411, арк. 36].  
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На другому етапі радянського періоду значного поширення отримали такі 

форми організації позашкільної освіти, як експедиції [385; 394; 400; 402; 404; 

406; 419; 425; 481; 482; 488], які націлювали учнів на виконання конкретних 

завдань наукових установ, підприємств і громадських організацій щодо 

виконання суспільно-корисної роботи, дослідження і вивчення рідного краю. У 

1960 р. стартувала експедиція, присвячена 90-річчю з дня народження 

В. Леніна, що проходила під девізом: «З ім’ям Леніна в серці», в якій взяло 

участь 29 000 загонів, понад 1 000 000 піонерів і школярів. У 1962 р. проведено 

експедицію піонерів і школярів, присвячену 40-річчю піонерської організації 

ім. В. І. Леніна, учасниками якої стали 37 000 експедиційних загонів, які 

об’єднували 1000 500 учнів. У 1963 р. пройшла туристично-краєзнавча 

експедиція, присвячена 60-річчю ІІ з’їзду РСДРП. У ній взяло участь 45 000 

загонів, понад 2 000 000 школярів і піонерів [382, арк. 26–27]. У 1964–1965 рр. 

організовано туристично-краєзнавчу експедицію піонерів і школярів, 

присвячену 40-річчю присвоєння комсомольській і піонерській організаціям 

імені В. І. Леніна «По дорогах семирічки», яка проходила під девізом «Заповіти 

Леніна в життя». Ювілейна туристично-краєзнавча експедиція, присвячена              

50-річчю встановлення Радянської влади, «Шляхами Великого Жовтня», 

оголошена в 1965 р., проводилась під девізом: «Нам будувати комунізм і жити 

при комунізмі». Вона охопила 4 000 000 учнів шкіл республік, які створили               

70 000 експедиційних загонів. У результаті експедицій в республіці було 

створено понад 10 000 шкільних музеїв, залів, ленінських кімнат [385, арк. 178].  

У 1966–1967 рр. було створено 84 000 пошукових експедиційних загонів, 

що налічували 2 000 000 учнів. У 1970 р. у Республіканській експедиції 

школярів «В країну знань» взяло участь близько 2000 000 школярів, об’єднаних 

у 70 000 експедиційних загонів [393, арк. 88; 399, арк. 32]. А вже у 1973 р. 

учасниками експедиції стало 86211 загонів, що охопили 1985397 школярів [433, 

арк. 29].   

Починаючи з 1973 р., у всіх республіках СРСР, у тому числі і УРСР, 

започатковується Всесоюзна туристсько-краєзнавча експедиція «Моя 
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Батьківщина – СРСР», метою якої було комплексне вивчення рідного краю і 

охорони навколишнього природного середовища [245, с. 276]. 

Такі експедиції сприяли вихованню у дітей ініціативи, самодіяльності, 

привчали до товариської взаємодопомоги, виховували у них почуття дружби, 

колективізму, звички до праці і похідного життя. 

З метою розширення туристичного дозвілля організовувались екскурсії 

[385; 394; 400; 402; 404; 406; 419; 425; 481; 482; 488]. Туристичним екскурсіям, 

як і походам, передувала велика організаційно-підготовча робота, яка включала 

розподіл обов’язків між екскурсантами чи туристами, розробку пакету завдань, 

які мали виконати гуртківці, проектування діяльності кожного гуртківця, 

конкретизацію технологій обробки, систематизацію та узагальнення зібраних 

матеріалів, вивчення правил техніки безпеки в туристичному поході, 

виготовлення атрибутики та символіки туристичних походів. 

Наприклад у 1968 р. проведено тематичні екскурсії з активом юних 

туристів, присвячені 100-річчю з дня народження В. І. Леніна і 50-річчя 

ВЛКСМ. 18 000 гуртків, товариств, клубів юних туристів-краєзнавців охопили 

575 000 учнів України. У масових екскурсіях по рідному краю подорожували 

понад 4 000 000 учнів [156, с. 5]. 

Центральна дитяча екскурсійно-туристичної станція організовувала 

екскурсії школярів України до міст-героїв – Москви, Ленінграда, Волгограда, 

Бреста, Севастополя. Так у 1973 р. за канікулярний період екскурсіями було 

охоплено 15875 учнів республіки [156, c. 8]. 

Аналіз звітів роботи Центральної дитячої екскурсійно-туристичної 

станції початку 70-х рр. ХХ ст. свідчить, що розвиток туристично-краєзнавчої 

роботи сприяв впровадженню нових форм організації позашкільної освіти, а 

саме: Республіканська науково-практична конференція; Республіканська 

географічна олімпіада; Республіканські зльоти юних істориків-краєзнавців; 

Республіканський зліт туристів; Республіканські рейди «Червоний стяг», 

«Червона гвоздика» [389, арк. 22–30].  
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З ініціативи Міністерства освіти УРСР, з метою популяризації дитячого 

туризму в 1973 р. було проведено огляд роботи гуртків туристсько-

краєзнавчого напряму. В УРСР взяло участь 14 382 гуртки та пошукових 

загонів позашкільних установ та шкіл, у яких займалися більше 252 000 дітей 

[518, арк. 9]. 

Показовою демонстрацією успіхів у вихованні дітей та підлітків 

залишалися зльоти [7; 400; 402; 404; 399; 481; 482; 488]. У 1960 р. 

Міністерством освіти УРСР, з метою збагачення, виявлення глибоких і міцних 

знань у школярів, уміння застосовувати їх на практиці, було проведено                         

І республіканський зліт юних істориків [7, с. 5], у 1962 р. – І республіканський 

зліт юних математиків, фізиків, хіміків та географів [7, с. 11]. 

Влітку 1964 р. в м. Києві було проведено Республіканський зліт юних 

техніків-винахідників, керівників гуртків, директорів міських та обласних 

станцій юних техніків, якому передували обласні зльоти, міські та районні 

змагання. У роботі зльоту взяли участь піонери і школярі 25 областей. З 

оригінальними рапортами-сюрпризами зльоту виступали юні техніки і 

винахідники Донецької, Тернопільської, Чернівецької, Харківської, Волинської, 

Львівської, Чернігівської, Одеської, Миколаївської  областей. Відзначалася 

творча раціоналізаторська і конструкторська дозвіллєва робота, проведена на 

Одеській обласній станції юних техніків, у гуртках Чернігівської, Львівської 

областей. Високий рівень технічних знань і навиків продемонстрували юні 

конструктори Запорізької та Кіровоградської областей. Для заохочення кращих 

учасників зльоту, дальшої популяризації винахідництва, розвитку дитячої 

технічної творчості, за активну участь у підготовці до зльоту керівників 

гуртків, вчителів, директорів станцій юних техніків, шкіл, палаців піонерів і 

будинків піонерів, міст та областей республіки було нагороджено значком 

«Відмінник народної освіти» [7, с. 47]. 

Зльоти юних туристів, присвячені підготовці до 100-річчя з дня 

народження В. І. Леніна та 50-річчя ЛКСМУ, які було проведено в усіх 

областях республіки. Юні туристи зустрічалися із відомими людьми, брали 
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участь у різноманітних конкурсах, військових іграх [7, с. 55]. Зокрема,                         

ХІ республіканський зліт юних туристів-краєзнавців, присвячений підведенню 

підсумків І-го етапу експедиції школярів «В країну знань», оголошеної на честь 

100-річчя з дня народження В. І. Леніна, відбувся в Закарпатті з 10 по 17 липня 

1969 р. [7, с. 56]. 

На честь 50-річчя Всесоюзної піонерської організації ім. В. І. Леніна                   

ЦК ЛКСМУ та Міністерством освіти УРСР було організовано з 28 червня по                

5 липня 1972 р. на базі піонерського табору ЦК ЛКСМУ «Молода гвардія»                

VІ республіканський зліт піонерів, метою якого було підведення підсумків 

участі юних ленінців України у Всесоюзному марші піонерських загонів 

«Завжди готовий» (понад 4 000 000 учасників). На зліт було обрано 1500 

школярів – представників піонерських організацій усіх областей республіки 

(відмінники навчання, голови рад дружин і загонів – правофлангових 

Всесоюзного маршу «Завжди готовий», ланкові, прапороносці, горністи, 

переможці республіканських та обласних конкурсів, змагань, юні техніки, 

туристи-краєзнавці, натуралісти, юні друзі міліції, прикордонників Радянської 

Армії і Військово-Морського флоту, протипожежних та санітарних дружин), а 

також делегації з усіх союзних республік, міст Москви і Ленінграда – всього 48 

чоловік [7, с. 68].   

Зазначити, що організація дозвілля на станціях юних натуралістів сприяла 

появі нових групових форм організації позашкільної освіти – гуртків юннатів 

старшого віку за профілем генетики і селекції, фізіології рослин, мікробіології, 

біохімії, а також клубів старшокласників – юних любителів науки і техніки, 

юних атеїстів, лекторіїв для старшокласників [38, с. 38; 336, с. 17]. 

Значного поширення набули також радіоконструкторські, фізико-

технічні, радіооператорські, кінооператорські, автоматики і телемеханіки, 

технічного моделювання, судномодельні, автомодельні, автолюбителів, 

картингістів та інші гуртки [432, арк. 8–15].  

Отже, на другому етапі розвитку позашкільної освіти було проведено 

значну роботу щодо залучення учнівської молоді до позашкільних закладів з 
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використанням різноманітних форм позашкільної освіти. 

Наступний третій етап (1974–1984 рр.) характеризується появою нових 

масових форм організації позашкільної освіти дітей та підлітків, які розвивали 

їх пізнавальні інтереси, формували свідоме ставлення до знань, науки, сприяли  

патріотичному вихованню дітей та молоді. Учні широко залучалися до участі у 

Всесоюзних маршах «Завжди готовий», «Салют, Перемого!», Всесоюзному 

походові «Із іскри полум’я займеться», експедиціях «В країну знань», «Моя 

Батьківщина – СРСР», «Заповітам Леніна вірні» тощо. Стартувала Всесоюзна 

військово-спортивна гра піонерів «Зірниця», було проведено Всесоюзну акцію 

«Піонери СРСР – В’єтнаму», Республіканський зліт юннатів, присвячений  

50-річчю юннатського руху, Всесоюзну операцію «Чукотка», започатковано 

Всесоюзний шаховий турнір піонерських дружин на приз чемпіонів світу «Біла 

тура», запроваджено новий Всесоюзний факультативний комплекс «Готовий до 

праці та оборони» тощо [435; 437; 439; 440; 444; 447; 483: 484; 515; 516; 517]. 

Прагненню педагогічно доцільної організації дозвілля дітей та підлітків 

сприяли й такі масові форми організації позашкільної освіти як конкурси, 

експедиції, екскурсії, зльоти [515; 516; 517]. 

Під особливим контролем органів управління освітою та комсомолу 

відбувається розвиток технічної творчості дітей та учнівської молоді. 

Проголошено Всесоюзну акцію-конкурс «Тобі, люба Батьківщино», що 

позитивно вплинула на розвиток технічних і спортивно-технічних гуртків [517, 

арк. 13].  

 Згідно з планом дозвіллєвих заходів Міністерства освіти УРСР і ЦК 

ЛКСМУ у 1982 р. було проведено республіканський конкурс юних 

фотолюбителів, присвячений 60-річчю піонерської організації імені 

В. І. Леніна, в якому взяло участь 2080 колективів (близько 42 000 учнів). На 

заключний перегляд жюрі республіканського конкурсу було представлено 1240 

робіт (окремі фотографії, фотонариси, фоторозповіді) з усіх областей 

республіки та міст Києва і Севастополя. Кращими були визнані фотороботи, 

представлені оргкомітетами Вінницької, Волинської, Житомирської, Київської, 
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Кримської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Ровенської, 

Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей та м. Києва. Нижче своїх 

можливостей надіслали роботи Ворошиловградська, Запорізька, 

Дніпропетровська, Херсонська області [515, арк. 115].  

На цьому етапі продовжується проведення республіканського конкурсу 

на кращу дослідницьку роботу з біології і сільського господарства в 

загальноосвітніх і професійних школах та позашкільних закладах Української 

РСР [336; 447; 483: 484; 515; 516; 517]. 

Подальшого розвитку набувають експедиції [435; 437; 439; 440; 444; 

447; 450; 483; 484; 515; 516; 517]. В УРСР були створені обласні, міські, районні 

штаби експедиції, до складу яких входили вчені, ветерани комсомолу і Другої 

світової війни, представники громадських організацій, державних музеїв. 

Штаби розробляли систему заходів для учасників експедиції, що сприяли 

активізації пошукової роботи. Кількісні показники охоплення дітей 

експедиційними формами організації позашкільної освіти з кожним роком 

збільшувалися. У 1978 р. в Україні діяло 89 815 експедиційних загонів [437, 

арк. 90], у 1980 р. їх кількість збільшилася до 90 915 з охопленням 1 925 970 

школярів [515, арк. 100]. У 1984 р. загальна кількість експедиційних загонів 

істотно зросла і становила 99 387, кількість охоплення дітей експедиційної 

роботою також збільшилася до 1 977 787 [450, арк. 56]. 

У кожній області СРСР проходили обласні та районні зльоти, метою яких 

було комплексне вивчення рідного краю. У 80-х рр. ХХ ст. залікові змагання 

зльотів поділялися на краєзнавчий блок (захист рефератів на напрямами 

експедиції, виставка краєзнавчих матеріалів «Крокуючі маршрутами 

експедиції», підбиття підсумків туристсько-краєзнавчої естафети «Подвиг», 

операція «Червона краватка») та туристський блок (контрольно-комбінований 

маршрут, туристська смуга перешкод, заочний конкурс на туристську подорож, 

туристський побут, окомірний майданчик топографічної зйомки). Також 

окремо до програми додавалися різноманітні незалікові конкурси [435; 437; 

439; 440; 444; 447; 483; 484; 515; 516; 517]. 
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На цьому етапі серед форм організації позашкільної освіти вагоме місце 

займають екскурсії, але змінюється їх тематика. Виробничі екскурсії, як форма 

пропаганди «трудових традицій радянського народу», поступаються екскурсіям 

«місцями бойової слави радянського народу». Якщо для першого та другого 

етапів характерні екскурсійні маршрути в межах однієї області, сусідніх 

районів, обласного центра, то під час третього етапу збільшується кількість 

екскурсій за межі області і країни в цілому. Масово організовуються 

екскурсійні поїздки до міст-героїв не лише УРСР, а й СРСР, до історико-

екскурсійних об’єктів загальнодержавного значення [435; 437; 439; 440; 444; 

447; 483; 484; 515; 516; 517]. 

1974–1984 рр. характеризуються появою нових групових форм організації 

позашкільної освіти, а саме технічних гуртків, у зміст роботи яких входили 

радіоелектроніка, автоматика, телемеханіка, біохімія, генетика, космонавтика 

авіаційне, автомобільне та морське моделювання тощо. З’явилися спортивно-

технічні гуртки з картингу, ансамблі, гуртки «зелених» та «голубих» патрулів. 

На початку 80-х рр. ХХ ст. у позашкільних закладах понад 400 000 учнів 

проводили активну природоохоронну роботу у 35000 загонів «зелених 

патрулів», «голубих патрулів» [435; 437; 439; 440; 444; 447; 483; 484; 515; 516; 

517]. 

У юннатівському русі біологічного, сільськогосподарського напрямів 

з’являються гуртки науково-дослідницької, одногалузевої спрямованості, а 

саме: юних генетиків-селекціонерів, фізіологів рослин, агрохіміків, 

мікробіологів, юних медиків, космічної біології та ін. Активізувалася діяльність 

наукових об’єднань учнів біологічних, екологічних, аграрних відділень [516, 

арк. 35; 517, арк. 41]. 

Четвертий етап (1985–1990 рр.) був зумовлений процесами перебудови 

в державі. Прийняття низки нормативно-правових документів, спрямованих на 

піднесення народної освіти, як зазначає дослідник Л. Медвідь, не дали 

очікуваних результатів, і більшість з них залишилися на папері» [207, c. 310], 

що й стало початком перебудови з 1985 р., яка задекларувала демократичний 



 286 

стиль керівництва й плюралізму думок у колишньому Радянському Союзі, 

вплинула на перегляд ідей щодо організації дозвілля дітей та підлітків у системі 

позашкільної освіти, пошук нових форм її організації. 

Перед органами народної освіти, педагогічними колективами 

позашкільних закладів відкрились нові можливості, посилилася їх роль у 

поширенні педагогічних знань, у пропаганді форм організації позашкільної 

освіти за місцем проживання, в індивідуалізації роботи з неблагополучними 

дітьми.  

Водночас із традиційними масовими формами організації позашкільної 

освіти (екскурсії, зльоти, змагання, конкурси, олімпіади, походи, огляди, 

фестивалі, вечори відпочинку, виставки і т.д.), у позашкільних закладах 

починають розвиватися нетрадиційні, участь у яких стимулювала позитивне 

ставлення дітей до творчості, дискусій, ігрових технологій. Зокрема, гра стає 

своєрідним простором для налагодження взаємин дітей із оточенням, 

можливістю контролювати й регулювати свій внутрішній світ, виявляти 

кмітливість, спритність, винахідливість, дотепність, готовність до 

нестандартних рішень [451; 452; 454; 455; 465].  

Розвитку ініціативи, творчості, самоврядування дітей і підлітків сприяло 

впровадження варіативних програм діяльності піонерських дружин і загонів, 

розроблених Республіканською радою Піонерської організації України. 

Колективи більшості піонерських таборів взяли активну участь у 

республіканській піонерській операції «Спартак», акціях «Милосердя», 

«Солдатські вдови». Понад 200 000 крб., зароблених дітьми, були перераховані 

у фонд Миру, Дитячий фонд ім. В. І. Леніна [240; 451; 452; 454; 455; 465].  

Демократизація і гуманізація всього суспільства, оновлення сфер його 

життя загалом і позашкільної освіти зокрема, сприяли становленню 

позашкільних закладів, що сприяли патріотичному та інтернаціональному 

вихованню дітей і підлітків засобами народного мистецтва, більш активній 

діяльності, пов’язаній з розвитком самодіяльної творчості, вивченню рідної 

мови, історії і культури народу, формуванню світогляду зростаючого 
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покоління. Зокрема, розвитку масовості, урізноманітненню видів і жанрів 

самодіяльної художньої творчості, підвищенню рівня виконавської 

майстерності сприяло залучення учнів до проведення у 1988 р. ІІІ Всесоюзного 

фестивалю самодіяльної народної творчості, в республіканській програмі якого 

взяло участь понад 2 500 000 дітей [22, с. 308]. 

У кінці 80-х рр. ХХ ст. діяльність громадських організацій щодо 

відродження в Україні української мови, культури сприяла значній 

переорієнтації виховної роботи позашкільних закладів. Було впроваджено 

низку рухів, акцій, програм, проведення всеукраїнських свят української мови, 

культури, вивчення традицій, звичаїв і обрядів. Міністерством освіти 

проводилися традиційні фестивалі творчості, зльоти малих академій мистецтв. 

Із 1989 р. розпочався Всеукраїнський рух учнівської молоді «Моя земля – земля 

моїх батьків», який є актуальним і донині. Це сприяло відкриттю в 

позашкільних закладах світлиць, музеїв народознавства, значно підняло 

престиж української мови [39, с. 36; 41, с. 97].  

Помітною стала тенденція залучення дітей та підлітків до фольклору, 

етнографії, народних звичаїв, обрядовості, відродження регіональних ремесел, 

які знайшли своє відображення у проведенні фольклорних свят, свят рідної 

мови, фестивалів мистецтв і набували все більшого поширення в організації 

дозвілля позашкільними закладами [52, с. 15]. 

Відповідно до «Положення про школу-комплекс естетичного виховання», 

в позашкільних закладах впроваджувалося індивідуальне навчання підлітків у 

народних майстрів, практикувалося проведення оглядів, маршів-парадів, 

запроваджувалась систематична організація літературних вечорів, конференцій, 

творчих зустрічей тощо [464, арк. 22].  

Згідно плану Республіканських масових заходів з дітьми та підлітками в 

1990 р., відповідно до наказу «Про проведення республіканських масових 

заходів школярів України» (1990) та затверджених «Положення про 

республіканські змагання школярів з технічних видів спорту», «Положення про 

республіканські змагання школярів з радіоконструювання», було проведено 
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республіканські змагання школярів з технічних видів спорту – 

ракетомодельного (Херсонська обл.), мотокросу (м. Харьків), картингу 

(м. Київ), радіолюбительського (м. Білогірськ Кримської обл.), з 

радіоконструювання (м. Дніпропетровськ) [365, с. 92], республіканський 

навчально-тренувальний збір команд Житомирської та Донецької областей – 

переможців VІ Республіканського зльоту юних геологів (Миколаївська обл.) 

[462–466].  

З метою удосконалення позашкільної роботи з патріотичного виховання 

учнівської молоді, поглиблення знань, умінь, навичок з військових дисциплін, 

фізичної підготовки було проведені Республіканський збір вихованців юних 

десантників, авіаторів, космонавтів і Республіканський збір активістів 

ленінських музеїв, кімнат, залів, шкіл і позашкільних закладів, згідно 

Положення «Про Республіканський збір активістів ленінських музеїв, кімнат, 

залів, шкіл і позашкільних закладів» (1990), присвячений 120-річчю з дня 

народження В. І. Леніна, конференції «Ленін, молодь, перебудова». 

Організовано діяльність секцій пошукової, оргмасової роботи, лекторів-

екскурсоводів, листування, дискусії, екскурсії тощо [462–466].  

З метою реалізації мети, завдань і змісту відповідно до обраної форми 

використовувались наступні методи позашкільної освіти: переконання, 

роз’яснення, організація морального досвіду, бесіда, лекція, метод паралельної 

дії, виховання на позитивному прикладі, вимога, доручення, гра, метод 

практичної діяльності, стимулювання творчої діяльності, контроль за 

ефективністю виховання дітей. Вся система методів була спрямована на 

розвиток особистості. 

Серед численних методів найважливішим для дітей, передусім 

молодшого віку виокремлювалися ігри, які класифікувались на такі групи: 

зображувальні, рухливі, дослідницькі, організаційні [27, с. 97; 43, с. 19]. 

Зображувальні ігри, крім розвитку фізичних сил дитини, сприяли 

формуванню стійких прагнень, вольових зусиль, витримки, підтримували 

загальні групові інтереси. Головним у рухливих іграх було віддзеркалення 
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навколишнього середовища. Діти грали, наприклад, у «Завод», «Пожежних» 

тощо. В основі дослідницьких ігор лежало пізнання реальної дійсності такою, 

якою вона була. Ставилася головне завдання – організувати, спрямувати 

ігровий процес, дати цікавий матеріал для набуття знань, наприклад, 

спостереження за життям тварин, рослин. До організаційних ігор належали ігри 

з підручним матеріалом [49, с. 34; 64]. 

Аналіз архівних джерел дозволив також виокремити ігри  спокійні, чи 

тихі (настільні, конструкторські), масові хороводні, рухливі (з різноманітними 

рухами з іграшками і без них) та напівігри (будування, «незвичайні» мандрівки) 

[385, арк. 56; 390, арк. 99; 404, арк. 33; 454, арк. 17]. 

Першою вимогою щодо організації та проведення настільних ігор був 

ретельний їх добір з урахуванням вікових особливостей та інтересів дітей. Тому 

керівники мали самі добре ознайомитися з правилами тієї чи тієї гри, щоб 

запобігти можливим непорозумінням між дітьми при її розтлумачу ванні [66, 

с. 118, 353, с. 30]. 

Рухливі ігри, зазвичай, проходили під музичний супровід, поділялися на 

малорухливі, середньорухливі та надто рухливі [50, с. 3–4]. Кожному віку дітей 

відповідали певні рухливі ігри. Так, молодші школярі в таких іграх засвоювали 

природній рух (крок, біг, стрибки, лазіння, штовхання тощо). Вихователь, 

вчитель направляв такі рухи дітей («біжимо всі за мною», «хто мене 

наздожене», «наздоженіть м’ячик» та ін.) та пов’язував їх з рольовими іграми; 

певною казковою роллю («підстрибніть, як зайчик», «побігайте тихенько, як 

мишка» та ін.) [56, с. 41–43; 353, с. 31]. Таким чином, діти виконували 

нескладні правила в грі, що особливо їм вдавалося, коли вони входили в роль.  

Більшість рухливих ігор для дітей середнього і старшого кільного віку 

проводилися за певними правилами (добігти до певної відмітки, вийти з гри 

тощо). Вважалось дуже корисним долучати підлітків до ігор-змагань на 

спритність, витримку, сміливість, обережність в рухах; проводити ігри із 

попадання в ціль, в кільце, у ворота. Рухливі ігри старшокласників були однією 

із активних форм дозвілля [50, с. 7–9; 353, с. 32]. Крім фізичного розвитку, 
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рухливі ігри сприяли вихованню у дітей сили волі, сміливості наполегливості, 

витривалості, рішучості. 

У масових хороводних іграх діти рухалися всі разом, співали, переживали 

зміст пісні, що їх супроводжувала [105, с. 37–41].  

У напівіграх із будівництва фортець, куренів діти знайомилися з різними 

геометричними формами, складовими будівельних матеріалів, їх 

властивостями, випробовували свої сили в проектуванні, оформленні споруд 

[137]. 

Поширеним методом інформування й формування пізнання в особистості 

в позашкільних закладах була бесіда, яка привчала вихованців уважно і 

терпляче слухати педагога, своїх товаришів, критично ставитися до їхніх 

висловлювань, обговорювати та розв’язувати спірні питання. У ході бесіди 

формувалися теоретичні знання, морально-етичні уявлення, активізувалася 

пошукова розумова спрямованість, розкривалися індивідуальні особливості 

вихованців. Залежно від основного змісту бесіда могла бути політичною, 

науковою, етичною тощо. Значний ефект мали індивідуальні бесіди, які 

доповнювали колективний вплив на вихованців. Цей метод найчастіше 

використовувався в групових та індивідуальних формах організації 

позашкільної освіти [350, с. 79; 355, с. 25]. 

У ході бесіди часто виникали спірні питання, які вимагали публічного 

обговорення. У такому разі вона перетворювалася на дискусію, яка допомагала 

вихованцям обґрунтовувати свої погляди, захищати свої позиції, шукати та 

знаходити істину. Предметом дискусії могла бути екскурсія, мандрівка, 

кінофільм, цікава книга тощо [350, с. 81; 356, с. 28].  

Для роботи зі старшими учнями використовувався диспут як дійовий 

метод розвитку логічного мислення. Він допомагав підліткам і молоді 

перетворити вимоги морального кодексу в особисті переконання. Обираючи 

тему, формулюючи питання і проводячи сам диспут, треба було враховувати, 

що це не абстрагована теоретична дискусія. Обговорення вихованцями питань 

моралі, етики мало бути конкретним, дійовим і пов’язаним з їхньою діяльністю 
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та життєвим досвідом. Темами для обговорення служили літературні твори, 

газетні статті, радіопередачі, кінофільми [344, с. 6; 345, с. 79]. 

Як медод поширення наукових і політичних знань, використовувалась 

лекція. Лекції, які проводили науковці, письменники, художники в основному 

для старшокласників, відкривали для вихованців можливості живого 

спілкування з людиною, ґрунтовно обізнаною з певними питаннями, 

проблемами, готовою відповісти на запитання, що можуть зацікавити слухачів 

[322, с. 84; 325, с. 44].  

Серед методів позашкільної освіти досить актуальним був пошук, суть 

якого полягала в тому, що вихованці шукали наукову інформацію, розв’язували 

певні навчальні та виховні проблеми, проводили експерименти, тим самим 

розширювали свій кругозір, розвивали розумові здібності. Гуртківці 

створювали експонати для виставок, демонстрували своє бачення нової техніки, 

приладів тощо, а учні середнього і старшого віку готувалися до олімпіад (від 

шкільних, міських до всесоюзних), конкурсів, змагань [296, с. 5; 322, с. 96]. 

Творча діяльність вихованців відрізнялась ініціативою й новаторством. 

Наприклад, гуртківці Вінницького палацу піонерів та жовтенят понад рік 

будували свій перший у СРСР мініатюрний піонерський цукровий завод, на 

якому була встановлена вся необхідна апаратура, виготовлена на заводах 

області. Майже всі процеси виробництва тут були механізовані [251, с. 35]. 

Діти й підлітки вчилися самостійно працювати, проводити дослідження, 

спостерігати. 

Одним з ефективних методів позашкільної освіти був метод громадських 

доручень, який передбачав вправляння дитини, підлітка в позитивних діях і 

вчинках. Із цією метою педагоги чи колектив давали вихованцеві конкретне 

посильне завдання, виконання якого вимагало певних дій чи вчинків. 

Застосовуючи такий метод, доцільно було враховувати індивідуальні 

особливості характеру вихованців, їхній вік [97; с. 27; 286, с. 24].  

У позашкільних закладах для організації практичної діяльності й 

формування в дітей і підлітків досвіду поведінки широко використовувався 
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метод вправ, результатом яких було формування стійких якостей вихованців – 

навичок та звичок, у процесі вироблення яких виділялися наступні етапи: 

постановка виховних завдань і стимулювання потреби в певному виді 

діяльності; роз’яснення способів діяльності й практичний показ дій; 

тренування; висування вимог до вихованців та належний контроль [91, с. 7; 110, 

с. 145].  

Найефективнішим методом вважалося виховання на позитивному 

прикладі, який давав конкретні образи, зразки для наслідування, тим самим 

активно формував свідомість, почуття, переконання, активізував діяльність, у 

тому числі й творчу, впливав на поведінку дитини. У позашкільних закладах як 

позитивний приклад часто використовували насамперед життя й діяльність 

видатних революціонерів, героїв громадянської війни, партійних і громадських 

діячів, передовиків виробництва тощо [101, с. 50; 288, с. 40].  

Особливе місце серед методів виховної роботи в позашкільних закладах, 

на наш погляд, займали методи стимулювання творчої діяльності. Основним їх 

призначенням було стимулювати творчу діяльність вихованців, їхню поведінку 

та свідомість. Одним із них вважалося заохочення – метод вираження 

суспільної позитивної оцінки діяльності дітей і підлітків, який закріплював 

позитивні навички та звички. Крім заохочення використовувався й метод 

покарання, який сприяв формуванню вміння долати в собі шкідливі звички, 

привчав до дисципліни, порядку. Його дія виявлялася в тому, що вихованці 

позашкільних закладів, які погано вчилися, нечемно поводилися, не мали права 

відвідувати гуртки чи об’єднання, поки не виправлять оцінки, не відмовляться 

від негативних звичок тощо [290, с. 11; 291].  

Для стимулювання творчої діяльності дітей і підлітків потрібно було 

створювати ситуацію успіху. Позитивні наслідки в індивідуальній виховній 

роботі з дітьми стимулювали вияв доброти, уваги, піклування, своєчасної 

допомоги. Це сприяло виникненню атмосфера взаємоповаги і взаємодовіри [2; 

263, с. 34]. 
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Отже, упродовж радянського періоду урізноманітнення та поширення тих 

або тих форм і методів організації позашкільної освіти залежало від суспільно-

історичної обумовленості та цінності їх у процесі здійснення ідеологічного 

впливу на свідомість особистості. 

 

3.4. Методичне забезпечення організації позашкільної освіти  

У радянський період одним із завдань методичного забезпечення 

позашкільної освіти була робота з кадрами [376; 377; 382; 386; 392; 401; 421; 

423; 430; 434; 445; 519]. Від якості підготовки організаторів, керівників гуртків, 

піонервожатих, працівників різнотипових таборів та баз, від їх 

цілеспрямованості та компетентностей залежав рівень організації та 

ефективність позашкільної освіти. Зазначимо, що на початку 50-х рр. ХХ ст. 

існувала низка недоліків організації підготовки кадрового резерву для 

позашкільної освіти. У районах така підготовка обмежувалася, в основному, 

окремими семінарами для старших піонервожатих. Для інших категорій 

педагогічних працівників методико-педагогічні заходи не проводилися. В 

обласних центрах ситуація щодо підвищення кваліфікації та навчання 

керівників гуртків та методистів була кращою. Підвищення ідейно-політичного, 

фахового і методичного рівня організаторів дозвілля дітей та підлітків у 

позашкільних закладах здійснювалося ними самостійно, а також в системі 

методичної роботи позашкільних закладів, району, області, республіки. Як 

зауважив І. Чепелєв, низький рівень методичної роботи серед педагогів призвів 

до зниження рівня навчально-виховної роботи, що гальмував справу 

поширення і вивчення передового досвіду, організацію змістовного дозвілля 

зростаючого покоління [355, с. 22].  

З 1953 р. з метою обміну досвідом, а також для обговорення заходів, 

спрямованих на розвиток позашкільної освіти відновилося проведення 

різнопланових методико-педагогічних заходів (нарад, семінарів, занять, 

конференцій, інструкторсько-методичних екскурсій, курсів підвищення 
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кваліфікації) [376 арк. 3; 386, арк. 19; 423, арк. 2], як на республіканському так і 

на регіональному рівні за наступними  напрямами роботи:  

- робота з директорами і методистами обласних позашкільних закладів;  

- робота з педагогами, керівниками гуртків;  

- робота з педагогічним та адміністративним персоналом різнотипових 

баз та таборів [376; 377; 386; 423; 445; 519]. 

Тісний зв'язок з відділами народної освіти, інститутами вдосконалення 

вчителів та обкомами, міськкомами комсомолу, обласними радами, обласними 

радами профспілок створювали фундамент для організації продуктивних 

семінарів, залучення до їх проведення директорів позашкільних закладів, 

завідувачів шкільними відділами райкомів комсомолу, працівників піонерських 

таборів. На базі Українського інституту підвищення кваліфікації керівних 

кадрів народної освіти, обласних інститутів удосконалення вчителів 

організовувалися «постійно-діючі семінари» з підготовки педагогічних кадрів 

[244, с. 23]. 

Нові завдання, поставлені перед школою та позашкільними закладами 

рішенням ХХІІ з’їзду КПРС та в прийнятому 24 грудня 1958 р. Верховною 

Радою СРСР Закону «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший 

розвиток системи народної освіти в країні», зумовили докорінне поліпшення 

методичної роботи, яка була скерована, перш за все, на розв’язання 

найважливіших проблем, що стояли перед працівниками народної освіти на той 

час, зокрема й розвиток позашкільної освіти. Особлива увага зверталась на 

зміцнення зв’язку школи з життям і подальший розвиток системи народної 

освіти в країні, вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, 

здійснення і дальше поліпшення виробничого навчання, діяльності шкільних 

учнівських виробничих бригад, сільськогосподарських бригад, розвитку 

самостійності, ініціативності та активності учнів, поліпшення ідейного, 

морального, фізичного та естетичного виховання дітей тощо. Ставилися 

завдання щодо зміцнення кадрового забезпечення позашкільних закладів, 

організації їх підготовки і перепідготовки [127]. 
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Міністерство освіти УРСР, керуючись настановами Програми КПРС і 

рішеннями з’їздів, разом з науково-дослідними і педагогічними інститутами 

республіки та іншими установами народної освіти, в 1960 р. провели 

Республіканську нараду працівників позашкільних установ «Про стан і 

поліпшення роботи позашкільних установ УРСР». На нараді було 

рекомендовано інститутам вдосконалення вчителів з метою удосконалення 

роботи позашкільних закладів і зміцнення їх зв’язків зі школами та надання 

методичної допомоги, створити постійні методичні об’єднання, узагальнювати 

досвід роботи і друкувати матеріали, які б показували роботу позашкільних 

закладів [382, арк. 26].  

Вказувалося, що методичні об’єднання «повинні бути організаторами 

цікавих заходів, щоб на основі практичних справ можна було створювати 

методику роботи з дітьми, щоб досвід цей ширше застосовували вчителі, старші 

піонервожаті, керівники гуртків в кожній школі, в місті і в селі» [382, арк. 26]. 

У зв’язку з подальшою перебудовою роботи навчально-виховних закладів 

необхідно було вжити заходів щодо поліпшення методичного забезпечення 

позашкільних закладів, постійно підвищувати виробничу кваліфікацію 

педагогів, створити навколо облвно та інститутів актив – штат громадських 

інспекторів та методистів, переглянути діяльність інститутів у справі вивчення, 

узагальнення і поширення передового досвіду, проводити наради, семінари з 

питань обміну досвідом тощо [386, арк. 24–27]. 

Республіканські позашкільні заклади як центри методичного керівництва, 

керуючись рішеннями з’їздів КПРС і КП України, постановами партії і уряду, 

працювали над вирішенням основних проблем того часу, створювали, вивчали і 

розповсюджували передовий досвід позашкільної роботи з дітьми та 

підлітками, проводили роботу з надання методичної і практичної допомоги 

школам у вихованні зростаючого покоління, в організації їхнього дозвілля, 

сприяли розвитку в позашкільних закладах технічної творчості, залученню 

дітей до праці в сільському господарстві та проведенню дослідницької роботи, 

розвиткові творчої винахідницької думки учнів, вихованню в них любові до 
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рідного краю і формуванню почуття радянського патріотизму шляхом 

проведення туристсько-краєзнавчої роботи [231]. 

Методична робота з педагогами позашкільних закладів спрямовувалося 

не лише на підвищення кваліфікації, а й на розвиток аналітичного мислення, 

урахування виховного компоненту педагогічного процесу, створення 

доброзичливої соціально-психологічної атмосфери в колективі. З цією метою 

проводилися семінари «по лінії КПУ», навчання з підвищення ділової 

кваліфікації, республіканські, обласні семінари-практикуми, виробничі наради, 

наради з керівниками структурних підрозділів, методистами, педагогічні ради, 

методичні ради, методичні об’єднання керівників гуртків, зльоти для молодих 

педагогів тощо [231]. 

Одним з головних завдань методичної роботи позашкільних закладів було 

вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду 

організації дозвіллєвої роботи піонерських і комсомольських організацій, 

старших загонових піонервожатих, формування глибоких ідейних переконань 

учнів у процесі суспільно корисної діяльності, залучення учнів до громадсько-

політичної роботи, посильної праці тощо [249, с. 5]. 

Поширеною формою методичної роботи з працівниками позашкільних 

закладів, основою популяризації передового педагогічного досвіду були 

педагогічні читання [376; 377; 382; 386; 392; 401; 421; 423; 430; 434; 445; 519]. 

Зокрема, з метою узагальнення і поширення кращого досвіду в справі 

удосконалення форм і методів трудового і виробничого навчання та 

поліпшення стану цієї роботи, Науково-дослідним інститутом педагогіки УРСР, 

згідно наказу Міністерства освіти від 16 березня 1961 р. було проведено в 

м. Дніпропетровську республіканські педагогічні читання [505, арк. 8]. 

Українська Республіканська Рада Профспілок внесла доцільну пропозицію – 

встановити єдиний педагогічний день, в який проводити педагогічні читання, 

роботу педагогічних університетів культури, зустрічі вчителів з батьками та 

інші заходи з метою поліпшення педагогічної пропаганди [505, арк. 9]. 
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Необхідність докорінного поліпшення й удосконалення всієї системи 

виховної роботи з дітьми та підлітками була в центрі уваги учасників 

республіканської науково-практичної конференції з питань організації роботи з 

учнями в позанавчальний час, що відбулася у м. Донецьку у вересні 1966 р. 

Конференція виробила рекомендації з питань позашкільної роботи з учнями. 

Матеріали доповідей і виступів її учасників були опубліковані в періодичній 

пресі [386, арк. 29].  

З метою більш широкого охоплення позашкільних закладів інструктивно-

методичною роботою було рекомендовано ввести у 1966 р. в межах бюджетних 

асигнувань 3–4 ставки методистів з питань організації позакласної та 

позашкільної роботи [386, арк. 33].  

Академія педагогічних наук СРСР і ЦК профспілок працівників освіти, 

вищої школи і наукових закладів, надаючи великого значення виявленню, 

узагальненню і розповсюдженню кращого досвіду співробітництва школи, сім’ї 

й суспільства в організації дозвілля зростаючого покоління, його вихованні 

провела у 1976 р. IV Педагогічні читання на тему «Співдружність школи, сім’ї і 

громадськості в комуністичному вихованню дітей та молоді», яким передували 

педагогічні читання в школах, районах, містах, краях. У них прийняли участь 

республіканські педагогічні об’єднання, партійні організації, комсомольські 

організації, які охопили майже 1 500 000 осіб [438, арк. 48]. На допомогу 

працівникам народної освіти і батькам було видано близько 250 посібників, 

науково-педагогічні та методичні журнали «Радянська школа», «Радянська 

освіта», «Початкова освіта», міжвідомчі республіканські науково-методичні 

збірники, «Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти УРСР» [437, 

арк. 76]. 

Методичні об’єднання рекомендували ширше розвивати такі дійові 

форми організації дозвілля учнів як технічні і юннатські гуртки, ремонтні й 

будівельні учнівські загони, учнівські виробничі бригади, табори праці й 

відпочинку, в міських школах та позашкільних закладах розвивали 

дослідництво і раціоналізаторство, створювали конструкторські бюро, 
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систематично організовували виставки дитячої технічної творчості тощо, дбали 

про те, щоб зміст гурткової і масової дозвіллєвої роботи відповідав стану й 

тенденціям розвитку науки, техніки і культури, забезпечували набуття учнями 

політехнічних знань, умінь і навичок, всебічно враховували у 

профорієнтаційній роботі індивідуальні особливості учнів [58, с. 111–113].  

Центрами методичної роботи, що нагромадили певний досвід, були 

екскурсійно-туристичні станції, станції юних техніків, станції юних 

натуралістів [376; 377; 382; 386; 392; 401; 421; 423; 430; 434; 445; 519]. 

У 1966 р. Міністерством освіти УРСР разом з Українським науково-

дослідним інститутом педагогіки та Центральною станцією юних натуралістів 

було проведено республіканську науково-практичну конференцію з питань 

дослідницької і натуралістичної роботи з біології та сільського господарства, в 

роботі якої взяли участь представники всіх областей республіки, всього понад 

300 чоловік [67, с. 95]. 

Центральна станція юннатів, як методична установа Міністерства освіти 

УРСР, здійснювала керівництво навчально-дослідною роботою з юними 

натуралістами і дослідниками сільського господарства на станціях юних 

натуралістів, в учнівських виробничих бригадах та шкільних навчально-

дослідних ділянках, проводила значну роботу по опрацюванню і виданню 

програм гуртків нових профілів: з біоніки, космічної біології, мікробіології, 

генетики тощо. Центральною станцією юних натуралістів за період 1964–1968 

рр. підготовлено та видано 20 назв інструктивно-методичної літератури, 

загальним тиражем 231 000 екземплярів [83, с. 14]. Якщо в 1966 р. станція 

видала лише одну програму для старшокласників, то в 1967–1968 рр. було 

видано 4 програми і ще 3 підготовлено до друку [58, с. 135]. Серед виданої 

літератури – інструктивно-методичні вказівки з питань дослідницької роботи в 

різних галузях сільського господарства, виготовлення наочних посібників з 

біології, рекомендації щодо проведення масових натуралістичних заходів тощо. 

За 1965–1966 рр. станцією видано 40 брошур, а до 1969 р. ще 16 програм 

гуртків різних профілів загальним тиражем 96 тисяч примірників. Також 
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працівники станції підготували та видали у видавництві «Радянська школа» 

збірку програм гуртків «Позакласна робота з біології» тиражем 14 000 

примірників, програми нових гуртків з космічної біології, юних меліораторів, 

юних генетиків-селекціонерів, юних мікробіологів (1967), дві програми гуртків 

юних біохіміків, юних фізіологів рослин з методичними вказівками (1968), а 

також 5 плакатів та два набори таблиць на допомогу учасникам естафети «За 

ленінське ставлення до природи» та конкурсу на кращу дослідницьку роботу з 

біології й сільського господарства загальним тиражем 260 000 примірників. У 

1968 р. на станції опрацьовано і надіслано установам 6 інструктивно-

методичних листів, а саме: про проведення «Дня зустрічі птахів», про 

організацію роботи щодо виконання постанови Ради Міністрів УРСР «Про 

застосування біологічних методів боротьби з шкідниками 

сільськогосподарських культур», про участь позашкільних закладів у 

республіканській виставці квітів і плодів, присвяченій 100-річчю з дня 

народження В. І. Леніна. Надіслані установам також методичні листи з 

узагальнення кращого досвіду роботи юних механізаторів, учнівських 

виробничих бригад, дослідницьку роботу з садівництва, тваринництва. Кращий 

досвід натуралістичної і дослідницької роботи висвітлювався в періодичній 

пресі, на радіо і телебаченні [386, арк. 80–83]. 

Значну увагу методичній роботі надавали екскурсійно-туристичні станції. 

Зокрема, Центральною дитячою екскурсійно-туристичною станцією за 1964–

1965 рр. було проведено 5 семінарів директорів обласних станцій, семінари з 

заліковим походом по Криму для методистів обласних станцій. Понад 3000 

вчителів на громадських засадах працювали відповідальними організаторами 

туристично-краєзнавчої роботи. Для них Центральною  дитячою екскурсійно-

туристичною станцією видано «Пам’ятку відповідальному організатору 

туристично-краєзнавчої роботи» тиражем 5000 примірників, систематично 

проводилася робота в областях. За участю ЦДЕТС у 1965–1966 рр. у 

Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Хмельницькій, Тернопільській 

областях проведено науково-практичні конференції вчителів, відповідальних за 
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туристично-краєзнавчу роботу в районах і школах [396, арк. 80–83; 388, 

арк. 56–59].  

27–29 серпня 1965 р. відбулася перша республіканська науково-

практична конференція, присвячена питанням туристично-краєзнавчої 

дозвіллєвої роботи (в якій взяло участь 514 осіб), здійснено всебічний і 

глибокий аналіз питань шкільного краєзнавства і туризму як важливого засобу 

підвищення рівня навчально-виховної роботи з учнями, організації їх 

змістовного дозвілля, як одного з найефективніших шляхів поєднання теорії з 

практикою, зв’язку навчання з оточуючим життям [388, арк. 89].   

У 1966 р. було розроблено і видано програми й методичні поради для 

гуртків юних туристів, альпіністів, туристів-краєзнавців, геологів, археологів, 

метеорологів, астрономів, загальним тиражем 20 тисяч примірників, а також 

плакати з положенням про експедиції, документацію експедиції, методичні 

поради – «Традиційні походи в природу», «Організація безпеки в туристських 

мандрівках», «Маршрути по місцях піонерської слави УРСР», «Шляхами 

семирічки на Україні», «Поради юному піонеру в туризмі» та ін. [156, с. 8; 212, 

с. 13]. При Центральній станції юних туристів в 1966 р. на честь 50-річчя 

Великого Жовтня було відкрито методичний кабінет туристсько-краєзнавчої 

роботи, в якому було зосереджено всю методичну роботу щодо вивчення і 

узагальнення передового досвіду з питань дитячого туризму-краєзнавства. 

Методкабінет проводив семінари з учителями різних фахів, піонервожатими, 

конференції з обміну досвідом дозвіллєвої роботи. Для популяризації 

передового досвіду туристично-краєзнавчої роботи методкабінети готували 

бюлетені та різноманітні конкурси, проводили індивідуальні й групові 

консультації, а також методичні наради облДЕТС республіки [216, с. 214]. 

8–16 жовтня 1967 р. було проведено спільний семінар працівників 

дитячих екскурсійно-туристичних станцій УРСР [218, с. 71]. Для директорів 

обласних дитячих екскурсійно-туристичних станцій протягом 1969 р. 

проведено 2 наради-семінари – в м. Києві з 5 до 7 травня 1969 р. та в м. Москві 

з 10 до 17 грудня 1969 р. [218, с. 88–89].  
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З 1969 р. регулярно (не менше одного разу в 2–3 тижні) відбувались 

короткотермінові наради директорів станцій, на яких вирішувались поточні 

організаційні питання [225, с. 56]. Питанням про завдання, форми і методи 

роботи на базах, про вимоги до роботи дитячої екскурсійної бази, обмін 

досвідом роботи Миколаївської обласної та республіканської бази в 

м. Ленінграді був присвячений семінар директорів республіканських та 

обласних дитячих екскурсійних баз, який відбувся 10–11 травня 1972 р. [428, 

арк. 78]. 

З метою вивчення, узагальнення і популяризації кращого досвіду 

туристично-краєзнавчої дозвіллєвої роботи методичний кабінет Центральної 

дитячої екскурсійно-туристичної станції надіслав до всіх обласних станцій такі 

роботи: збірник інструктивно-методичних матеріалів з питань туризму і 

краєзнавства Запорізької облДЕТС, методичні поради експедиційним загонам 

«В країну знань» Івано-Франківської облДЕТС, плакат Харківської облДЕТС 

«Чи знаєте Ви життя В. І. Леніна», матеріали про масовий традиційний 

туристський похід по місцях бойової, комсомольської і трудової слави 

Херсонщини, досвід роботи історико-краєзнавчого музею Збаржівської школи 

Вінницької обл. та інші. Всього до областей надіслано 32 000, а також 

документи  і матеріали Республіканської експедиції школярів «В країну знань», 

яку було надруковано масовим тиражем 30 000 примірників видавництвом 

«Радянська школа». Положення про експедицію було також вміщено у збірнику 

наказів та інструкцій Міністерства освіти УРСР №7 за 1969 р. На допомогу 

експедиційним загонам «В країну знань» при методкабінеті було відкрито 

виставку інструктивно-методичних робіт. Методисти ЦДЕТС систематично 

надавали усні та письмові консультації вчителям, піонервожатим, працівникам 

позашкільних установ та учням з усіх питань туристично-краєзнавчої роботи 

[144, с. 61–62; 406, арк. 8]. 

Покращенню методичної роботи сприяла діяльність Центральної станції 

юних техніків. У 1967 р. при Центральній станції юних техніків була створена 

методична рада, яка сприяла підвищенню майстерності вчителів, надавала 
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всебічну допомогу школам та позашкільним установам республік, 

опрацьовуючи важливі питання педагогічної теорії і практики, пов’язані з 

діяльністю позашкільних установ, оскільки необхідно було кожному «учителю 

стати не тільки високо ерудованим фахівцем, але й виступати перед 

вихованцями носієм загальнолюдської та національної культури» [26, с. 35]. 

Члени методичної ради перевіряли хід виконання Постанови ЦК КП України 

«Про стан та заходи щодо поліпшення роботи позашкільних дитячих установ 

республіки» Київською, Кіровоградською, Сумською та Хмельницькою 

обласними станціями юних техніків. На засідання методичної ради виносилися 

актуальні питання щодо роботи обласних станцій юних техніків та розвитку 

технічної творчості [67, с. 96]. 

Протягом 1967–1968 рр. Центральною станцією юних техніків видано і 

розмножено ротаторним способом 60 інструктивно-методичних матеріалів (з 

них 42 в 1968 р.) й коротких описів технічних саморобок і пристроїв, а також 

225 креслень кращих експонатів республіканської виставки технічної творчості 

школярів. Серед них такі: «Поради юним конструкторам-автолюбителям»; «На 

допомогу початківцю-короткохвильовику»; «Авіаційний моделізм №8»; «Опис 

радіокерованого автомобіля»; «Методичні поради щодо організації і роботи 

шкільних клубів юних техніків, товариств та об’єднань юних любителів науки і 

техніки» тощо [258, с. 44; 262, с. 81]. Разом з тим, станція юних техніків все ж 

таки повільно вирішувала питання щодо перевидання та видання нових 

програм. Внаслідок чого значна частина гуртків станом на 1968 р. працювала за 

старими програмами, зокрема – це програми автоматики і телемеханіки, 

астрономії (1961), технічної кібернетики, фізико-технічного гуртка, 

авіамодельного та кінодемонстраторів (1963) тощо [394, арк. 200].  

Міністерство освіти УРСР та Центральна станція юних техніків у 1968 р. 

провели огляд роботи методичних кабінетів обласних станцій юних техніків з 

метою підведення підсумків їх роботи на виконання постанови ЦК КПРС та 

Ради Міністрів СРСР «Про заходи дальшого поліпшення роботи середньої 

загальноосвітньої школи» та відповідної постанови ЦК КП України і Ради 
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Міністрів УРСР, а також вивчення, узагальнення та розповсюдження кращих 

форм інструктивно-методичної роботи обласних станцій юних техніків та 

дальше поліпшення їх роботи щодо надання інструктивної та методичної 

допомоги школам, позашкільним установам, профспілковим клубам з розвитку 

технічної творчості дітей та підлітків [394, арк. 211]. Результати огляду 

засвідчили, що значно покращилась інструктивна та методична робота 

обласних станцій юних техніків, було проведено біля 300 семінарів, 

практикумів, якими охоплено 8 тисяч організаторів технічної творчості 

школярів, створено 17 методичних кабінетів. [394, арк. 212]. Але, разом з тим, 

були і недоліки в роботі станцій юних техніків, зокрема, причиною значної 

частини недоліків був незадовільний добір кадрів. Педагогічні працівники 

станцій юних техніків проводили також консультаційну роботу з різних питань 

організації позашкільної роботи з техніки, конструювання і моделювання. У 

1966 р. учням та вчителям було надано 1200 усних та письмових консультації, в 

1967 р. – 1450, у 1968 р. – 2200 [394, арк.188–197], у 1969 р. – 518 письмових та 

більше 1 тисячі усних консультацій [394, арк. 199]. 

Як свідчить аналіз матеріалів Всесоюзного семінару директорів 

позашкільних закладів, ряду республіканських і обласних семінарів 

організаторів технічної творчості школярів у 1967–1968 н. р., темою для 

обговорення стало питання організації літнього відпочинку юних техніків. 

Майже в усіх областях України були організовані інструктивні й практичні 

семінарські заняття для керівників технічних гуртків, профільних і піонерських 

таборів, піонервожатих, громадських і піонерських інструкторів. Аналогічні 

семінари  були проведені в містах і районах республіки [394, арк.175–180]. 

Різними формами навчання було охоплено біля 20000 організаторів творчої 

технічної самодіяльності школярів [400, арк. 123]. На допомогу їм Центральна 

й обласні станції юних техніків розробили, надрукували та розіслали ряд 

інструктивно-методичних посібників з різних питань технічної творчості, 

креслень, описів цікавих моделей і саморобок, були обладнані виставки 

методичної літератури, необхідної для гурткової і масової роботи з техніки 
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влітку. Зокрема, були надруковані такі методичні листи: «У піонерському 

таборі», «На допомогу в проведенні конкурсу винахідливих і кмітливих» 

(Центральна станція юних техніків), сценарій вечора на допомогу вожатому 

«Діла давно минулих днів….» (Херсонська обл.. станція юних техніків), 

сценарій вечора цікавої фізики «Подорож у глибини Землі» (Київська обл. 

станція юних техніків) і т. ін. У Всесоюзних, республіканських молодіжних і 

дитячих технічних журналах «Моделіст-конструктор», «Юний технік», «Радіо», 

«Знання та праця» та ін. друкувалися креслення й описи моделей і конструкцій, 

які можна виготовити в піонерському таборі, рекомендувалися цікаві технічні 

ігри, конкурси, вікторини. На сторінках республіканської піонерської газети 

«Зірка» у розділі «Супутник великої науки» постійно давалися поради, як 

сконструювати ту чи ту модель, пропонувалися різні цікаві технічні завдання, 

розповідалося про літній відпочинок юних техніків тощо [358, с. 150–151; 364, 

с. 56–57]. 

Вперше в республіці у 1969 р. було проведено експеримент щодо 

організації підготовки керівників технічних гуртків на базі Уманського 

педагогічного інституту для студентів фізико-математичного факультету, для 

яких було створено факультатив із секціями спортивно-технічного 

моделювання і науково-технічного любительства. Заняття зі студентами 

проводили за спеціальними програмами, розробленими Центральною станцією 

юних техніків. Теоретична частина програм викладалася працівниками кафедр 

фізики і педагогіки, а практична здійснювалася на базі міської станції юних 

техніків керівниками гуртків відповідних профілів. Після першого року 

навчання студенти проходили практику в профільних таборах юних техніків, а 

в наступному навчальному році керували технічними гуртками в школах. 

Підсумки роботи факультативу мали позитивні наслідки. Виявлений 

студентами інтерес до різних профілів технічної творчості, успішне поєднання 

фахових занять в інституті з оволодінням методикою та практикою роботи в 

технічних гуртках засвідчили про доцільність організації подібних 

факультативів на базі педінститутів республіки [369, с. 87–88]. 
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З метою ознайомлення з роботою колективів юних техніків, надання 

інструктивно-методичної допомоги організаторам творчої технічної 

самодіяльності школярів, організації та проведення республіканських конкурсів 

технічної творчості та республіканських змагань з технічних видів спорту, 

методичні працівники станції протягом року виїжджали у відрядження до 

областей [364, с. 200].  

Проблемним питанням залишилося низький якісний рівень кадрового 

забезпечення позашкільної освіти. Зазначимо, що значна увага Відділом 

позашкільного виховання Міністерства освіти УРСР приділялась підвищенню 

фахового рівня керівників гуртків, директорів та методистів обласних станцій 

юних техніків, туристів та юннатів. Кінець 60-х рр. ХХ ст. відзначився 

проведенням значної кількості семінарів для працівників позашкільної освіти. 

Так, у 1967 р. для організаторів позашкільної роботи було проведено семінар, 

тематика якого містила 60 годин і охоплювала такі питання: «марксизм-

ленінізм про завдання і принципи комуністичного виховання підростаючого 

покоління, постанови партії і уряду про школу, творче використання 

педагогічної спадщини Н. Крупської і А. Макаренка у виховній роботі, зміст, 

форми, методи позашкільної роботи, психологічні й індивідуальні особливості 

учнів, їх врахування під час виховання, виховання учнів на прикладі життя і 

діяльності В. І. Леніна, на революційних, бойових і трудових традиціях 

радянського народу, атеїстичне, фізичне, естетичне виховання та багато інших» 

[386, с. 96–100]. 

Центральною станцією юних техніків у 1967 р. проведено 10 семінарів, в 

роботі яких взяло участь майже 400 чоловік, у 1968 р. 10 семінарами було 

охоплено понад 500 чоловік, також 7 семінарів було проведено на базі обласних 

станцій юних техніків [394, арк. 245]. У 1968 р. проведено 75 семінарів та 

інструктивних нарад для керівників гуртків, директорів, старших методистів і 

методистів різнотипових обласних станцій, завідуючих районними станціями 

на громадських засадах, директорів будинків і палаців піонерів; надано 1037 

консультацій [394, арк. 278]. У 1969 р. було проведено 15 республіканських 



 306 

семінарів, якими охоплено понад 600 керівників технічних гуртків, завідуючих 

лабораторіями, методистів і директорів станцій юних техніків, керівників 

гуртків шкіл та позашкільних установ [394, арк. 299]. Учасники 

республіканських семінарів ставали організаторами аналогічних семінарів в 

областях, містах, районах республіки. 

У 1969 р. проведено 63 семінари, в яких взяло участь 1260 особи. 

Зокрема, в березні 1969 р. проведено семінар-нараду директорів обласних і 

міських різнотипових станцій. Для учасників семінару були прочитані лекції 

директором науково-дослідного інституту педагогіки В. Чепелєвим 

«Удосконалення змісту загальної освіти і шляхи її реалізації» та кандидатом 

педагогічних наук О. Губко «Врахування психологічних особливостей дітей і 

підлітків у позакласній і позашкільній роботі» [394, арк. 301]. За результатами 

проведеного семінару було подано до друку такі брошури: «Інструктивно-

методичні матеріали по проведенню масових заходів», «Виховна робота в 

будинках і палацах піонерів» тощо [394, арк. 304].  

Значна увага приділялася методичній роботі в будинках піонерів, для 

представників яких регулярно проводилися консультації з різних питань 

організації позашкільної роботи. На виконання постанови ЦК КП України «Про 

стан та заходи щодо поліпшення роботи позашкільних дитячих установ 

республіки» (1967) та згідно з наказом Міністерства освіти УРСР (1968) в 

республіці щорічно проводилися зональні методичні об’єднання директорів 

палаців і будинків піонерів [401, арк. 15]. Зокрема, в 1972 р. робота методичних 

об’єднань була організована на базі Вінницької, Ворошиловградської, 

Кримської і Полтавської областей. Учасники методичних об’єднань заслухали 

доповіді Міністерства освіти УРСР на тему: «Завдання позашкільних дитячих 

установ республіки щодо виконання рішень XXIV з’їзду КПРС і XXIV з’їзду 

КП України щодо комуністичного виховання зростаючого покоління» і ЦК 

ЛКСМУ «Роль палаців і будинків піонерів та школярів республіки в 

поліпшенні роботи піонерських дружин і загонів у зв’язку з підготовкою до 50-

річчя Всесоюзної піонерської організації імені В. І. Леніна та 50-річчя 
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утворення СРСР», виступи наукових співробітників НДІП УРСР з лекціями на 

теми: «Актуальні питання військово-патріотичного виховання учнів» і «Роль 

позашкільних дитячих установ у трудовому вихованні і професійній орієнтації 

учнів». Директори палаців і будинків піонерів взяли участь в обговоренні 

доповідей, обміні досвідом роботи з питань ідейно-політичного, атеїстичного, 

трудового виховання, професійної орієнтації учнів, розвитку їх пізнавальних 

інтересів тощо [422, арк. 12–14].  

На початку 80-х рр. ХХ ст. значно покращився зв'язок між 

республіканськими, обласними, міськими та районними позашкільними 

закладами. У всіх районах та містах УРСР працювали методичні об’єднання 

керівників гуртків [440–442]. 

З метою успішного виконання рішень квітневого Пленуму ЦК КПРС 

(1984) було здійснено комплексні заходи щодо широкого впровадження в 

практику позашкільних закладів рекомендацій АПН СРСР, комплексного 

підходу до виховання дітей та підлітків [449, арк. 36]. Для організації їхнього 

дозвілля на допомогу педагогічним колективам видано серію методичних 

посібників і книжок, збірник статей з досвіду політичного інформування 

учнівської молоді, заняття, а також серію посібників з організації різних видів 

дозвіллєвої діяльності учнів у позаурочний час (праця, спортивні ігри, 

образотворче мистецтво тощо), серію програм гурткової роботи позашкільних 

установ, зокрема гуртків і об’єднань, пов’язаних з вивченням новітніх 

досягнень науки і техніки, сільського господарства і військово-прикладного 

спрямування (1985–1986), а також методичні рекомендації для керівників 

гуртків, клубів, факультативів (1986), довідник директора позашкільної 

установи, кваліфікаційні вимоги до різних категорій працівників позашкільних 

установ (1987) [451–453]. 

Постало питання кардинальної зміни системи підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів закладів позашкільної освіти. У 1987 р. в                     

м. Одесі, у таборі ЦК ЛКСМУ «Молода гвардія» було проведено 12-денний 

семінар для 700 методистів палаців і будинків піонерів і школярів з усіх 
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областей України. Учасниками цього заходу були видатні діячі науки, культури 

та мистецтва нашої країни. Після цього відповідно до наказів Міністерства 

освіти відбувалося поступове вдосконалення роботи Центрального інституту 

підвищення кваліфікації, українських державних центрів позашкільної освіти 

[453, арк. 85].  

Складні суспільно-політичні та соціально-економічні процеси, що 

відбувалися в державі наприкінці 80-х рр. ХХ ст., призвели до суттєвих змін у 

сфері кадрового забезпечення позашкільних закладів. Підготовка та 

перепідготовка працівників позашкільних закладів проводилася на семінарах та 

курсах підвищення кваліфікації [455]. Була сформована система методико-

педагогічних заходів, як на державному, так і на регіональному рівнях. 

Традиційно питаннями проведення курсів підвищення кваліфікація для 

керівників гуртків опікувалися обласні інститути вдосконалення вчителів [456; 

457]. У 1989 р. на вказаних заходах підвищили свою кваліфікацію більше 240 

співробітників обласних, міських позашкільних закладів. У 1990 р. ця цифра 

становила 1328 осіб [458, арк. 89]. 

Основні ідеї, які знайшли своє відображення у методичному забезпеченні 

внесли значний доробок у розвиток позашкільної освіти, але незважаючи на те, 

що упродовж досліджуваного періоду в усіх позашкільних закладах 

проводилися педагогічні читання, кінолекторії, цикли лекцій, усні журнали 

тощо, характерним все ж таки була недостатність наукових досліджень щодо 

організації позашкільної освіти. 

Отже, у республіці значна увага приділялася вивченню, узагальненню й 

поширенню передового педагогічного досвіду щодо організації дозвілля дітей 

та підлітків у позашкільних закладах. Виникали різні форми усної, друкованої й 

наочної пропаганди досягнень педагогічних колективів, зокрема: науково-

практичні конференції, педагогічні читання, семінари-практикуми тощо. У 

радянський період теорія і практика розвитку позашкільної освіти збагатилася 

певними напрацюваннями, методичними дослідженнями. 
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Висновки до третього розділу 

У межах першого періоду розвитку позашкільної освіти – радянської 

доби виокремлено чотири етапи: (1952–1959 рр.), (1960–1973 рр.), (1974–

1984 рр.), (1985–1990 рр.).  

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. 

Зміст позашкільної освіти радянського періоду поєднував у собі систему 

знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечувало розвиток розумових і 

фізичних здібностей дітей та підлітків, формування у них основ комуністичного 

світогляду, моралі та відповідної поведінки, готувало до життя, до праці, 

сприяло розкриттю і 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. 

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. 

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, 
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спрямовувався їх подальший розвиток у системі вітчизняної позашкільної 

освіти. Поширеними типами позашкільних закладів були спеціалізовані та 

комплексні (багатопрофільні), кожен з яких в 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 

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 з використанням 

різноманітних форм та методів позашкільної освіти. 

1974–1984 рр. третього етапу стали часом найвищого розвитку 

позашкільних закладів. Чітко визначалися завдання, головні напрями у 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, в 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, 

відмова від централізованої регламентації відкрила широкий простір для 

творчих пошуків нетрадиційних форм організації дозвілля дітей та підлітків в 

позашкільних закладах республіки; з’явилися самостійні самодіяльні 

добровільні дитячі організації. 
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Структура типів позашкільних закладів протягом означених етапів 

постійно змінювалася, розширювалася, вдосконалювалася, а їх робота була 

різноманітна і корисна. У позашкільних закладах відкривалися різноманітні 

гуртки, впроваджувались 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 дозвілля 

дітей і молоді. Політико-виховна робота в багатьох випадках поєднувалася з 

розвагами та відпочинком, тому всі форми організації позашкільної освіти були 

насичені ідейним змістом. 

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 організації виховної роботи.  

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 наступні 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. 

Вибір форм та методів організації позашкільної освіти залежав від 

поставленої мети і змісту роботи, від кількості дітей і підлітків, охоплених 

позашкільною діяльністю. 

Позашкільні заклади діяли як методичні центри з організації 

позашкільної освіти, здійснювали узагальнення та поширення педагогічного 
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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. Але, все ж таки, була недостатність наукових 

досліджень, відставання теорії від розвитку практичної організації 

позашкільної освіти. 

Результати дослідження третього розділу висвітлено у публікаціях автора 

[175; 176; 177; 178; 179; 180; 181]. 
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428. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 8503. Зведені статистичні звіти дитячих 

позашкільних установ за 1972 р. Міністерство освіти УРСР. Статистичний 

відділ. 103 арк. 

429. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 8533. Зведені статистичні звіти по дитячо-

юнацьким спортивним школам за 1972 р. Міністерство освіти Відділ фізичного 

виховання. 33 арк. 

430. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 8578. Директивні вказівки відділу облвно та 

інститутам удосконалення кваліфікації вчителів з питань методичної роботи. 46 

арк.  

431. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 8591. Довідки, інформації та переписка з 

Міністерством вищої і середньої освіти СРСР, Міністерством освіти СРСР з 

питань навчально-виховної роботи. 78 арк. 

432. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 8606. Штатні розписи позашкільних установ 

Міністерства освіти на 1973 р. 73 арк.  

433. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 8636. Зведені статистичні звіти дитячих 

позашкільних установ за 1973 р. Міністерство освіти УРСР. Статистичний 

відділ. 198 арк. 

434. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 8638. Зведені статистичні звіти про підготовку і 

підвищення кваліфікації працівників народної освіти УРСР за 1973 р. 86 арк. 

435. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 8746. Зведені статистичні звіти дитячих 

позашкільних установ за 1974 р. Міністерство освіти. Статистичний відділ. 184 

арк. 

436. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 8816. Штатні розписи і кошториси витрат та 

централізовані заходи по позашкільній роботі з дітьми на 1975 р.                         

116 арк.  

437. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 8817. Кошториси витрат на централізовані 

заходи по позашкільній роботі з дітьми на 1978 р. Міністерство освіти. 

Фінансовий відділ. 272 арк. 
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438. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 8854. Накази і розпорядження Міністерства 

освіти УРСР. 207 арк.  

439. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 8876. Стенограма IV Всесоюзних педагогічних 

читань: [Сумісна робота школи, сім’ї і суспільства по комуністичному 

вихованню дітей та молоді] від 23 березня 1976 р. 190 арк. 

440. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9050. Документи засідань колегії Міністерства 

[рішення, доповідні записки], 1980 р. Міністерство освіти. Канцелярія.              

165 арк. 

441. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9054. Документи засідань колегії Міністерства 

[стенограма, рішення, доповідні записки], 1980 р. Міністерство освіти. 

Канцелярія. 131 арк. 

442. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9069. Зведені статистичні звіти Міністерства 

освіти УРСР за 1980 р. Міністерство освіти. Відділ статистичної інформації.             

137 арк. 

443. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9070. Штатні розписи позашкільних установ 

Міністерства освіти на 1980 р. 70 арк.  

444. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9112. Зведені статистичні звіти Міністерства 

освіти УРСР за 1981 р. Міністерство освіти. Відділ статистичної інформації.              

87 арк. 

445. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9124. Накази Міністра освіти УРСР по основній 

діяльності, 1982 р. Міністерство освіти. Канцелярія. 207 арк. 

446. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9129. Накази Міністра освіти УРСР по основній 

діяльності, 1982 р. Міністерство освіти. Канцелярія. 257 арк. 

447. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9186. Зведені статистичні звіти Міністерства 

освіти УРСР за 1983 р. Міністерство освіти УРСР. Відділ статистичної 

інформації. 134 арк. 

448. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9206. Документи засідань колегії Міністерства 

[рішення, постанови, доповідні записки]. 195 арк. 
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449. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9207. Документи засідань колегії Міністерства 

[рішення, постанови, доповідні записки], 1984 р. Міністерство освіти УРСР. 

Канцелярія. 160 арк. 

450. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9208. Документи засідань колегії Міністерства 

[рішення, постанови, доповідні записки]. 1984 р. Міністерство освіти. 

Канцелярія. 196 арк. 

451. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9324. Документи засідань колегії Міністерства 

[рішення, постанови, доповідні записки]. 1987 р. Міністерство освіти. 

Канцелярія. 115 арк. 

452. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9325. Документи засідань колегії Міністерства 

[рішення, постанови, доповідні записки]. 1987 р. Міністерство освіти. 

Канцелярія. 207 арк. 

453. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9326. Документи засідань колегії Міністерства 

[постанови, рішення, доповідні записки]. 1987 р. Міністерство освіти. 

Канцелярія. 185 арк. 

454. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 9340. Документи про організацію культурного і 

наукового співробітництва між УРСР та зарубіжними країнами по лінії 

Міністерства освіти УРСР [тематика, плани, звіти, угоди]. за 1987 р. 

Міністерство освіти. Відділ міжнародних відносин. 176 арк. 

455. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 40. Документи засідань колегії Міністерства 

[рішення, постанови, доповідні записки] 1989 р. Міністерство освіти. Загальний 

відділ. 164 арк. 

456. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 41. Документи засідань колегії Міністерства 

[рішення, постанови, доповідні записки] 1989 р. Міністерство освіти. Загальний 

відділ. 165 арк. 

457. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 42. Документи, направлені до Верховної Ради 

УРСР, Ради Міністрів УРСР, ЦК Компартії України та інші державні органи з 

питань народної освіти [інформації, листування] 1989 р. Міністерство освіти. 

Загальний відділ. 201 арк. 
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458. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 43. Документи, направлені до Верховної Ради 

УРСР, Ради Міністрів УРСР, ЦК Компартії України та інші державні органи з 

питань народної освіти [інформації, листування]. 1989 р.  Міністерство освіти. 

Загальний відділ. 194 арк. 

459. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 69. Накази Міністра освіти УРСР по основній 

діяльності, 1990 р.  Міністерство освіти. Загальний відділ. 140 арк. 

460. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 70. Накази Міністра освіти УРСР по основній 

діяльності, 1990 р.  Міністерство освіти. Загальний відділ. 178 арк. 

461. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 71. Накази Міністра освіти УРСР по основній 

діяльності, 1990 р. Міністерство освіти. Загальний відділ. 185 арк. 

462. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 72. Накази Міністра освіти УРСР по основній 

діяльності, 1990 р.  Міністерство освіти. Загальний відділ. 176 арк. 

463. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 75. Документи засідань колегії Міністерства 

[рішення, постанови, доповідні записки] 1990 р. Міністерство освіти. Загальний 

відділ. 115 арк. 

464. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 79. Документи засідань колегії Міністерства 

[рішення, постанови, доповідні записки] 1990 р. 79 арк. 

465. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 81. Документи, направлені до Верховної Ради 

УРСР, Ради Міністрів та інші державні органи з питань народної освіти 

[інформації, листування] 1990 р. Міністерство освіти. Загальний відділ.   

113 арк. 

466. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 83. Документи, направлені до Верховної Ради 

УРСР, Ради Міністрів та інші державні органи з питань народної освіти 

[інформації, листування] за 1990 р. Міністерство освіти. Загальний відділ.  

116 арк. 

467. Ф. 166. Оп. 17. Спр. 116. Документи засідань колегії Міністерства 

[рішення, постанови, доповідні записки] 1991 р. Міністерство освіти. Загальний 

відділ. 82 арк. 

468. Ф. 166. Оп. 18. Спр. 30. Зведені звіти позашкільних навчально-

виховних закладів на 1 січня 1993 року (Форма І-ПЗ) 1992 рік. 38 арк. 
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469. Ф. 167. Оп. 5. Спр. 1241. Кошториси видатків на утримання дитячих 

дослідних станцій на 1952 р., 1 квітня – 30 червня 1952 р. 17 арк. 

470. Ф. 167. Оп. 8. Спр. 156. Матеріали по вивченню досвіду роботи шкіл 

України (постанови, доповіді, методичні посібники, акти, доповідні записки, 

висновки по обстеженню роботи шкіл), 1953 р. 127 арк. 

471. Ф. 167. Оп. 8. Спр. 178.  Матеріали про підготовку шкіл України до 

нового навчального року (постанови, звіти, інформація, статистичні відомості, 

лисування), 23 січня – 7 вересня 1953 р. 168 арк. 

472. Ф. 167. Оп. 8. Спр. 430. Мережа науково-дослідних установ та 

матеріали до неї, 13 червня 1928 – 23 червня 1959 рр. 37 арк. 

473. Ф. 167. Оп. 8. Спр. 538. Матеріали про організацію та стан виховної 

роботи на Україні, 10 червня – 27 жовтня 1961 р. 160 арк. 

474. Ф. 167. Оп. 8. Спр. 587. Списки персонального складу наукових та 

науково-дослідних установ України, 1 квітня – 30 листопада 1961 р. 133 арк. 

475. Ф. 167. Оп. 9. Спр. 160. Отчет о воспитании детей на 10 июля  

1961 г. 179 арк. 

476. Ф. 167. Оп. 9. Спр. 239. Розпорядження по освiтi УСРР за 1966 р.                    

(10 сiчня – 27 грудня 1966). 239 арк. 

477. Ф. 167. Оп. 11. Спр. 111. Зведені статистичні відомості про стан 

дитячих установ УСРР за 1968/69 рік. 174 арк. 

478. Ф. 167. Оп. 11. Спр. 1241. Кошториси видатків та утримання дитячих 

органіацій, 1972 р. 16 арк. 

479. Ф. 167. Оп. 11. Спр. 1252. Матеріали про проведення комуністичного 

виховання серед дітей та стан піонер організацій на селі. 27 квітня –                      

6 вересня 1970 р. 82 арк. 

480. Ф. 167. Оп. 11. Спр. 1262. Матеріали про основні проблеми 

виховання дітей. 18 квітня 1970 р. – 8 січня 1971 р. 169 арк. 

481. Ф. 167. Оп. 12. Спр. 160. Матеріали про організацію виховання на 

Україні, лютий – 18 серпня 1971 р. 179 арк. 
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482. Ф. 167. Оп. 13. Спр. 215. Матеріали про організацію дитячих 

організацій, 9 квітня – 18 серпня 1971 р. 215 арк. 

483. Ф. 167. Оп. 13. Спр. 281. Матеріали про стан і розвиток виховної 

роботи на Україні (тези доповідей, доповідна й пояснюючі записки). 1975 р.  

129 арк. 

484. Ф. 167. Оп. 13. Спр. 422. Проект основних положень до складання 

плану позашкільної роботи серед дітей шкільного віку, 1976 р. 45 арк. 

485. Ф. 167. Оп. 13. Спр. 615. Статистичні відомості про стан дитячих 

установ України, 1976 р. 37 арк. 

486. Ф. 167. Оп. 13. Спр. 8126. Матеріали про організацію й проведення 

дитячої оздоровчої кампанії (протоколи, інструкції, плани, звіти, листування), 

16 квітня 1976 р. – 2 вересня 1977 р. 34 арк. 

487. Ф. 167. Оп. 15. Спр. 891. Статистичні відомості про розподіл дитячих 

установ по Україні, кількість дітей і медперсоналу. 1979 р. 108 арк. 

488. Ф. 5089. Оп. 17. Спр. 1574. О роботе кружков. 1961–1999 гг. 24 арк. 

489. Ф. 5090. Оп. 1. Спр. 751. Приказы председателя республиканского 

Комитета с 702 по 802. Том 7. 11 декабря 1955 год – 31 декабря 1955 год.  191 

арк.  

490. Ф. 5091. Оп. 1. Спр. 84. Справки о результатах проверки работы 

детских спортивных школ. 61 арк.  

Центральний державний історичний архів України, Київ 

491. Ф. 1597. Оп. 1. Спр. 132. Отчёт о деятельности «украинских кружков 

учащихся Левобережной Украины». 1955 р. 50 арк. 

492. Ф. 1597. Оп. 1. Спр. 888. План работы Всеукраинского общества 

содействия «Юному Ленинцу» на 10.01.22/23 гг. 1952 р. 20 арк. 

493. Ф. 1597. Оп. 1. Спр. 930. О передаче обществу содействия «Юному 

Спартаку» помещения бывшего театра «Буфф» (в г. Харькове) для организации 

Центрального показательного детского клуба, 13 жовтня 1953 р. 61 арк. 
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494. Ф. 1597. Оп. 1. Спр. 931. Проект постановления Президиума 

ВУЦИКа «О материальной помощи обществу «Содействия Юному Спартаку»,                      

3 жовтня 1953 р. 55 арк.  

495. Ф. 1597. Оп. 1. Спр. 985. О разрешении изготовить печать для 

Всеукраинского общества содействия юному Спартаку. Письмо 

Всеукраинского общества содеяствия «Юному Спартаку» отделу Управления 

Харьковского губисполкома, 12 жовтня 1953 р. 441 арк. 

496. Ф. 1597. Оп. 1. Спр. 1540. Приветственная телеграмма 

торжественного заседания при ВУЦИКе совместно с юными ленинцами 

председателю ВУЦИКа Г. И. Петровскому в святи с шестилетием РЛКСМ, 

1954 р. 23 арк.  

497. Ф. 1597. Оп. 1. Спр. 2827. Об использовании средств на детскую 

оздоровительную кампанию. Выписка из протокола заседания Президиума 

Зиновьевского окрисполкома, 6 липня 1956 р.  37 арк. 

498. Ф. 1597. Оп. 1. Спр. 3785. Постановление Президиума ЦКК КП(б)У 

по вопросу о детском коммунистическом движении на Украине, 1955 р.              

122 арк. 

499. Ф. 1597. Оп. 4. Спр. 777. О плане проведения детской 

оздоровительной кампании летом 1958 г. 65 арк.  

500. Ф. 1597. Оп. 5. Спр. 43. Об организации Всесоюзного слёта детских 

коммунистических организаций. Протокол заседания рабочей группы 

содействия Всесоюзному слёту юных пионеров при ЦИК Союза СССР. Об 

организации и проведении Всеукраинского слёта юных пионеров. Проект 

постановления публичного заседания Всеукраинского комитета содействия 

пионерслёту, программа слёта, смета средств, 3 липня 1959 р. – 20 липня  

1929 р. 14 арк. 

501. Ф. 1597. Оп. 4. Спр. 431. Об организации комитета содействия 

Всеукраинскому слёту пионеров. Выписка из протокола заседания ВУЦИКа, 

1959 р. 86 арк. 



 353 

502. Ф. 1609. Оп. 6. Спр. 1086. Підсумки дитячої оздоровчої кампанії 

влітку 1959 р. 72 арк. 

503. Ф. 1609. Оп. 6. Спр. 1097. Матеріали про стан дитячих установ 

(постанови, протоколи, відомості), 1960–1962 рр. 100 арк. 

504. Ф. 1609. Оп. 8. Спр. 403. Документи про діяльність дитячих 

організацій України (положення, штати, структура, протоколи, плани, 

листування), 1962 р. 54 арк. 

505. Ф. 1609. Оп. 8. Спр. 471. Статистичні відомості про роботу з дітьми 

шкільного віку по областях України, 1961 р. 22 арк.  

506. Ф. 1609. Оп. 9. Спр. 935. Доповіді досвідних екскурсійної станції та 

станції позашкільної роботи з дітьми до Всеукраїнської наради в справах 

позашкільної роботи про зміст, організацію й роль екскурсій, клубів у 

позашкільній роботі серед дітей, 1962 р. 57 арк. 

507. Ф. 1609. Оп. 9. Спр. 1241. Кошториси видатків на утримання дитячих 

дослідних станцій, квітень – червень 1962 р. 16 арк. 

508. Ф. 1609. Оп.11. Спр. 157. Матеріали про підготовку до проведення 

оздоровчої кампанії дітей шкільного віку на Україні (постанови, обіжники, 

доповіді, доповідні записки, кошториси, статистичні відомості, зведення),                

20 квітня – 15 серпня 1963 р. 55 арк.  

509. Ф. 1609. Оп. 11. Спр. 858. Материалы о работе Центральной детской 

опытной экскурсионной станции, 1962 р. 18 арк.  

510. Ф. 1625. Оп. 15. Спр. 7. Отдел внешкольной работы. 1969 р. 20 арк. 

511. Ф. 1625. Оп. 15. Спр. 238. Информация о практической работе 

комсомола среди детей  1967 р. 20 арк. 

512. Ф. 1625. Оп. 15. Спр. 279. Обзор о положении учащейся молодёжи и 

работе комсомола среди неё, 1967–1968 рр. 53 арк. 

513. Ф. 1711. Оп. 17. Спр. 199. Справки о работе пионерской организации,                

1977 р. 23 арк.  

514. Ф. 1711. Оп. 17. Спр. 231. Статистические материалы. 1979 р. 20 арк.  
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515. Ф. 1711. Оп. 17. Спр. 244. Документы за 1979–1982 г. по работе с 

детьми. 145 арк.  

516. Ф. 1711. Оп. 17. Спр. 245. Документы за 1983 год по работе с 

учащимися и детьми. 64 арк.  

517. Ф. 1711. Оп. 17. Спр. 788. Информация о работе вожатых, 1979–

1980 г. 31 арк.  

518. Ф. 1711. Оп. 17. Спр. 974. Отдельные очерки из жизни пионерских 

организаций, 1972–1978 гг. 32 арк. 

519. Ф. 1711. Оп. 17. Спр. 1008. Довідка про роботу педагогічних 

колективів шкіл та позашкільних установ по комуністичному вихованню 

учнівської молоді. 32 арк.  

Державний архів Кіровоградської області, Кропивницький 

520. Ф. 78. Оп. 1. Спр. 22. Приказы Всесоюзного Комитета по делам 

физической культуры и спорта при Совете Министров СССР (за 1952 год).  

72 арк. 

521. Ф. 78. Оп. 2. Спр. 538. Про стан позашкільних установ. 12 арк. 
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РОЗДІЛ IV 

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1991–2014 рр.) 

 

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, методів, то другий, а, насамперед, 

фінансова скрута, гальмував впровадження нововведень у царині позашкільної 

освіти. 

Україна, як зазначив В. Кремень, успадкувала від попередніх часів досить 

розвинену та широко розгалужену систему освіти, яка за багатьма показниками 

відповідала рівневі розвинених країн світу. Водночас, залежність позашкільної 

освіти України від загальносоюзної давала негативні наслідки. Тривалий час 

наша освіта переважно формувала людину-функціонера, у якої рафінований 

конформізм і повна залежність від зовнішніх обставин були провідними 

морально-психологічними рисами [136, с.19]. 

Подальша історія розвитку позашкільної освіти в незалежній Україні  

пов’язана із ствердженням ідеї, що позакласна робота є однією з 

найважливіших ланок виховання молодого покоління, юридичним 

оформленням, визначенням профілів діяльності позашкільних закладів різних 

типів [138, с. 4; 150, с. 15].  

Позашкільна освіта України набула особливої популярності, в державі 

почала формуватися і втілюватися в життя власна політика в галузі 

позашкільної освіти, спрямована на досягнення сучасного світового рівня, 

відродження самобутнього національного характеру. 

Позашкільна освіта почала розглядатись як така, що виявляє найближчі, 

перспективи розвитку особистості в різних соціальних та освітньо-виховних 

інституціях, де позашкільні заклади мали стати центрами мотиваційного 

розвитку особистості, її самореалізації і професійного самовизначення.  

Постало питання про місце позашкільної освіти в єдиному освітньому просторі, 
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визначення співвідношення її з іншими ланками освіти, перспектив 

функціонування позашкільних закладів на ринку освітніх послуг. Розвиток в 

Україні варіативної освіти надав позашкільним закладам особливої 

актуальності. Вони стають осередками мотиваційного розвитку особистості, її 

самореалізації та професійного самовизначення. 

 

4.1. Організаційне забезпечення позашкільної освіти 

1991–2014 рр. відзначилися розробкою нових підходів до організації 

позашкільної освіти дітей. Це зумовлюється низкою факторів. 

По-перше, економічна і політична нестабільність соціокультурних 

систем, посилення негативної дії стихійних різновекторних чинників, 

залишковий принцип фінансування позашкільних закладів призвели до 

зниження їх ефективності та занепаду навчально-матеріальної бази, що в 

результаті суттєво заважало повною мірою використати унікальні можливості 

системи позашкільної освіти учнівської молоді 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 призвели до кризової ситуації в системі позашкільної освіти в Україні. 

Істотними якісними змінами в сфері організаційного забезпечення 

позашкільної освіти протягом означеного періоду стало:  

– формування багаторівневої системи позашкільної освіти;  

– класифікація гуртків, груп та інших творчих об’єднань позашкільного 

закладу за трьома рівнями (початковий, основний, вищий);  

– розширення мережі позашкільних закладів, створення закладів нового 

типу, їх профілізація;  
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– диверсифікація джерел фінансування позашкільної освіти за рахунок 

додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством;  

– розгортання нових напрямів позашкільної освіти;  

– модернізація навчально-виховного процесу в позашкільних закладах; 

– деідеологізація позашкільної освіти [4; 14; 24; 43; 90; 292].  

У період 1991–2014 рр. виокремлюємо наступні основні складові системи 

організаційного забезпечення позашкільної освіти України: нормативно-

правове, організаційно-управлінське, кадрове, науково-методичне та 

матеріально-технічне забезпечення. 

Першою складовою системи забезпечення позашкільної освіти України у 

1991–2014 рр. виокремлюємо нормативно-правове забезпечення як правову і 

нормативну основу її існування та функціонування, що передбачає наявність 

необхідних нормативно-правових документів.  

У незалежній Україні (1991–2014 рр.) створювалася і функціонувала 

потужна нормативно-правова база забезпечення позашкільної освіти, яку ми  

розглянули в підрозділі 2.2. Нагадаємо, що у цей період розробляються і 

приймаються до виконання нормативно-правові документи, що сприяли 

вільному розвитку особистості, зокрема здібностей та обдарувань вихованців, 

учнів і слухачів; забезпеченню задоволення їх інтересів, духовних запитів і 

потреб у професійному визначенні.  

Законодавчі та нормативно-правові акти, які становили основу 

нормативно-правового забезпечення позашкільної освіти в Україні у цей 

період, представлено державним, обласним (районним, міським), місцевим 

рівнями, а також рівнем закладу.  

На державному рівні діяльність системи позашкільної освіти 

регулювалася і спрямовувалася через закони України, які приймала Верховна 

Рада України; укази та розпорядження Президента України; постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України; накази, розпорядження 

Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади [301–

309]. 
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На обласному рівні здійснювалася координація питань державної 

політики у сфері позашкільної освіти. Вирішення цих питань належало до 

компетенції місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування, в підпорядкуванні яких знаходилися управління, відділи та 

інші структурні підрозділи, що безпосередньо здійснювали координацію у 

сфері позашкільної освіти на обласному рівні. Серед них: управління освіти і 

науки, сім’ї, молоді та спорту, культури та туризму, центри соціальних служб 

тощо. Важливу роль на цьому рівні також мали обласні позашкільні заклади, 

які на обласному рівні координували роботу за напрямами позашкільної освіти, 

а саме: обласні науково-технічні, еколого-натуралістичні, туристсько-

краєзнавчі центри, палаци дітей та молоді тощо [301–309]. 

На цьому рівні важливими є накази, рішення, розпорядження та інші 

нормативно-правові документи обласних державних адміністрацій, рад, 

управлінь (відділів) освіти і науки тощо.  

Місцевий рівень включає документи відділів управлінь освіти і науки та 

інших органів влади, яким безпосередньо підпорядковано заклад. До них 

належать накази, рішення, розпорядження районних державних адміністрацій, 

управлінь освіти і науки. Наприклад, у Кіровоградській області, на основі 

Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 

року (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 785), у           

2010 р. прийнята обласна цільова програма розвитку позашкільної освіти та 

підтримки обдарованої молоді на період до 2014 р. (рішення Кіровоградської 

обласної ради від 27 жовтня 2010 року № 972) та підпрограма «Позашкільна 

освіта». 

На місцевому рівні відбувається безпосередня реалізація державної 

політики у сфері позашкільної освіти різними інституціями. Основними серед 

них є: заклади освіти (навчальні заклади), заклади культури та мистецтва, 

заклади фізкультури та спорту, організації, сім’я та ін. [293, с. 36].  

Рівень закладу передбачав документи, які розроблялися і 

затверджувалися в позашкільному закладі. На цьому рівні документування 
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діяльності закладу здійснювалося у відповідності з визначеними нормами і 

полягало у фіксації за встановленими правилами управлінських дій на 

паперових та магнітних носіях, тобто у створенні необхідних документів. 

Підставою для створення документів в позашкільних закладах є необхідність 

засвідчення наявності та змісту управлінських дій, переведення, зберігання і 

використання інформації протягом певного часу або постійно [290, с. 171; 291, 

с. 12].  

Вирішення питань щодо організації та проведення навчально-виховного 

процесу, господарсько-фінансової діяльності, а також питань, які стосувалися 

всіх або окремих осіб, в т. ч. і учнів, у закладі викладалися в наказах, 

розпорядженнях, дорученнях. При цьому, обговорення питань і рішення, що 

приймалися на засіданнях педагогічної ради, загальних зборах колективу тощо, 

фіксувалися у протоколах позашкільних закладів [246, с. 34; 254, с. 28].  

Основними діловими документами в позашкільних закладах є: статут 

позашкільного навчального закладу; книга наказів з основної діяльності; книга 

наказів з кадрових питань; журнали обліку вхідної і вихідної кореспонденції; 

книга протоколів засідання педагогічної ради; книга обліку педагогічних 

працівників; книга обліку трудових книжок працівників; книга обліку і видачі 

свідоцтв про позашкільну освіту; книга протоколів загальних зборів 

(конференцій) колективу закладу; книга протоколів ради позашкільного 

закладу; книга протоколів піклувальної ради, батьківського комітету та 

учнівського комітету (якщо такі створені); журнали планування та обліку 

роботи гуртків та інших творчих об’єднань; журнал обліку звернень та заяв 

громадян; особові справи педагогічних працівників; план роботи на поточний 

навчальний рік; перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної 

бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу позашкільного 

закладу; навчальні плани та навчальні програми; атестаційні матеріали 

педагогічних працівників; статистична звітність; акти прийому-передачі 

позашкільного навчального закладу; акти державного інспектування закладу; 

трудові книжки працівників; розклад занять роботи гуртків та інших творчих 
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об’єднань; графік проведення масових заходів; правила внутрішнього 

трудового розпорядку тощо. При цьому вся ділова документація позашкільних 

закладів велася державною мовою і мала відповідати певним вимогам 

(прошита, пронумерована) [210; 219; 245].  

Одним з необхідних документів у позашкільних закладах є розклад 

занять, який складався у відповідності до психо-фізіологічних особливостей 

дітей, змін занять у школі. При цьому, розклад затверджується директором за 

погодженням з головою профспілкового комітету. Зазначимо, що позашкільні 

заклади працювали таким чином, щоб забезпечувати вільний час дітей, а 

значить в основному без вихідних, а 60% гуртків − у суботу та неділю [81, с. 56; 

97 с. 13].  

Наступним основним документом у діяльності позашкільних закладів 

означеного періоду є журнал планування та обліку роботи гуртків та інших 

творчих об’єднань. При цьому всі групи повинні бути забезпечені окремим 

журналом, у якому вказувалося планування та обліку роботи; посадові 

обов’язки керівника гуртка; вимоги до керівника гуртка з охорони праці, 

технічної безпеки, виробничої санітарії; порівняльні показники якості учбових 

занять; реєстрація вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності [117, с. 36].  

Усі навчальні плани гуртків затверджувалися директором до початку 

навчального року. Кожного місяця журнали перевірялися завідувачами відділів 

та заступником директора з навчально-виховної роботи, а в кінці навчального 

року – перевірялися на виконання навчальних планів і здавалися архівною 

комісією до архіву [118, с. 12].  

Узагальнюючи питання нормативно-правового забезпечення 

позашкільної освіти, зазначимо, що при всій потужній нормативно-правовій 

базі України (1991–2014 рр.), з метою вирішення завдань підвищення якості 

освіти, впровадження компетентнісного підходу, нормативно-правове 

забезпечення потребувало удосконалення.  

Наступною складовою забезпечення позашкільної освіти є організаційно-

управлінське, що має на меті створення, ефективне функціонування та розвиток 
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багаторівневої структури і різноманітних за типами, видами, чисельністю 

позашкільних закладів та інших соціальних інституцій. 

Визначальна роль в організації позашкільної освіти відводилася 

позашкільним закладам – багатофункціональним центрам творчості вихованців, 

що мали ознаки складної багаторівневої педагогічної системи, де організація 

навчально-виховного процесу спрямовувалась не на максимальне навантаження 

дитини навчальним матеріалом, а на розвиток її здібностей, де педагогічний 

процес зорієнтовувався так, щоб викликати у вихованця позитивні емоції і 

сприяти його повноцінному розвиткові. Вони давали знання, формували в учнів 

вміння і навички відповідно до їхніх інтересів, забезпечували потреби 

особистості у творчій самореалізації, інтелектуальному, духовному і фізичному 

розвитку, готували до професійної і громадської діяльності, створювали умови 

для організації змістовного дозвілля [139; 143; 149; 161]. 

Особливості розвитку позашкільних закладів в незалежній Україні 

визначались, з одного боку, отриманою спадщиною домінування ідейно-

політичної спрямованості системи позашкільної освіти, жорсткої регламентації 

діяльності позашкільних закладів партійно-урядовими органами, 

заорганізованості з боку галузевого Міністерства і відділів народної освіти, 

комсомолу  а, з іншого боку – потребами в нових підходах до змісту форм та 

методів роботи позашкільних закладів, пошуком нових педагогічних 

технологій їх реалізації [175, с. 345]. Позашкільні заклади повинні були 

доповнювати навчально-виховний процес загальноосвітніх шкіл, насправді ж їх 

розвиток відбувався відокремлено і лише всесоюзні і всеукраїнські акції 

забезпечували їх співпрацю [168, с. 5]. 

Розвиток в незалежній Україні варіативної освіти надав позашкільним 

закладам особливої актуальності. Вони стають осередками мотиваційного 

розвитку особистості, її самореалізації та професійного самовизначення. 

Основні принципи, мета, зміст навчальної та виховної роботи 

позашкільних закладів визначалися Законом України «Про позашкільну освіту» 

[84] та Положенням про позашкільний навчальний заклад [213]. Керуючись у 
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своїй діяльності вищезазначеними документами, позашкільні заклади 

виконували державне замовлення щодо надання послуг позашкільної освіти 

дітям та учнівській молоді [211; 212].  

Зі змінами соціально-економічних умов у суспільстві, що почалися з               

1991 р., у позашкільних закладах більше уваги почали приділяли 

національному вихованню, яке спрямовувалося на набуття дітьми та молоддю 

соціального досвіду успадкування духовних надбань українського народу, 

досягнення культури міжнаціональних взаємин, формування у них рис 

громадянина Української держави незалежно від національної приналежності. 

Державними органами, науковими установами, органами освіти, 

керівниками позашкільних закладів, методистами проводилась масштабна за 

обсягом робота, що мала на меті розвиток здібностей, талантів та обдаровань 

підростаючого покоління [300–309]. 

Визначились такі основні функції позашкільних закладів: організаційно-

методична, освітньо-виховна та організаційно-масова [300–309]. 

Позашкільні заклади стають інструктивно-методичними центрами 

освітньо-виховної роботи з дітьми в позаурочний час та експериментальною 

лабораторією передового педагогічного досвіду, координаторами цієї роботи. 

Позашкільні заклади допомагали школі в організації вільного часу учнів, 

створювали мережу своїх філіалів у районах, містах та селах, використовуючи 

для цього школи, приміщення житлово-комунальних управлінь та сільські 

клуби [297; 300–309]. 

У нових соціально-економічних умовах відбувалося формування нової 

особистісно-орієнтованої моделі освітнього процесу позашкільного закладу, 

яка спрямовувалась на формування освіченої особистості, яка активно, 

конструктивно і творчо діє в умовах демократичного суспільства, побудованого 

на основі ринкових відносин та мала забезпечувати й зберігати для кожної 

дитини можливість розвивати себе за власними інтересами, здібностями і 

талантами. 
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Поряд з цим, в умовах формування ринкових відносин, в період 

ідеологічно-виховної кризи, що виникла в результаті припинення роботи 

піонерської та комсомольської організацій, роль та значення позашкільної 

освіти в житті підростаючого покоління знижувалася, катастрофічно 

зменшувалася мережа закладів позашкільної освіти, відбувався процес 

комерціалізації діяльності та вилучення будівель позашкільних закладів.  

У 2000-х рр. ситуація покращується. Наприклад, у 2007 р. відкрились нові 

заклади: Хустська районна станція юних туристів на Закарпатті, Млинівський 

районний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді у Рівненській області 

[273, с. 9], Координаційний центр туристсько-краєзнавчої роботі у 

м. Краматорську Донецької області [286, с. 55]. У м. Олександрія 

Кіровоградської області на базі станцій юних натуралістів, юних туристів і 

центру науково-технічної творчості створено Будинок дитячої та юнацької 

творчості. У 2009 р. в м. Кіровограді відкрито Центр естетичного виховання 

при ЗОШ № 19. Загалом у 2007–2009 р. було відкрито 14 нових позашкільних 

закладів, закрито 5 [245, с. 111].  

Заслуговує на увагу досвід управління освіти і науки Кіровоградської 

ОДА щодо створення умов для залучення дітей до позашкільної освіти. За 

рішенням ОДА та районних ДА Кіровоградської області години, передбачені 

для проведення гурткової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, було 

передано відповідним позашкільним закладам. Концентрація цих години в 

позашкільному закладі забезпечила здобуття позашкільної освіти за місцем 

навчання дитини з необхідним навчально-методичним забезпеченням, а також 

педагогічним супроводом відповідно до вимог нормативно-правових актів у 

сфері позашкільної освіти.  

Станом на 01.01.2008 у системі Міністерства освіти і науки України діяли 

1478 позашкільних закладів різних типів і 660 ДЮСШ. Охоплено 

позашкільною освітою 1 546 тис. дітей, що складало 32,9% від загальної 

кількості дітей шкільного віку (у 2001 р. цей показник становив 23,6%). 

Найбільше дітей охоплено позашкільною освітою в Кіровоградській (46,6% від 
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загальної кількості дітей шкільного віку), Харківська (42,3%), Київській 

(41,1%), Сумській (40,8%), Луганській (3872%), Дніпропетровській (36,4%), 

Чернігівській (35,4%), Миколаївській (35,2%), Херсонській (35%), Одеській 

(33,7%) областях та м. Києві (37,9%) [246, с. 134–136]. 

В означений період позашкільний заклад, за своїми організаційно-

правовими формами набуває державної, комунальної або приватної форми 

власності. Серед них статус державного міг мати позашкільний заклад, 

заснований на державній формі власності; статус комунального – позашкільний  

заклад, заснований на комунальній формі власності; а статус приватного – 

позашкільний заклад, заснований на приватній формі власності [233]. У 2013 р. 

діяло 1484 закладів позашкільної освіти державної та комунальної форм 

власності [210, с. 39].  

Засновниками позашкільного закладу стають: центральні та місцеві 

органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; підприємства, 

організації України та їх об’єднання незалежно від форм власності та 

підпорядкування; громадяни України [211, с. 49; 212, с. 23].  

Створення державних та комунальних позашкільних закладів 

здійснювалося відповідними центральними, місцевими органами виконавчої 

влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-

економічних, національних, культурно-освітніх потреб за умови наявності 

необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних 

кадрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів [195, 

с. 35; 201, с. 49].  

Рішення про створення приватного позашкільного закладу приймалося 

засновником (власником) за наявності необхідної навчально-методичної та 

матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання санітарно-

гігієнічних норм, правил і стандартів [194, с. 77].  

Порядок створення, реорганізації та ліквідації позашкільних закладів 

затверджувався Кабінетом Міністрів України. При цьому, державні та 

комунальні позашкільні заклади розпочинали здійснювати свою діяльність 
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після реєстрації статуту, а приватні – після реєстрації статуту та за наявності 

ліцензії, виданої в установленому законодавством України порядку [300–309].  

Позашкільні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм 

власності мали рівні права і несли однакові зобов’язання щодо дотримання 

вимог законодавства України [300–309].  

У 1991–2014 рр. позашкільні заклади поділялися на комплексні та 

профільні [188; 195; 210; 300–309]. 

До комплексних належали палаци, комплекси, центри, будинки дітей та 

юнацтва, дитячої та юнацької творчості, які стали найбільш вагомою часткою в 

системі позашкільних закладів (57,6% від загальної їх кількості) [2010, с. 45].  

На 2000 р. 33,2% дітей, охоплених позашкільною освітою, були 

вихованцями палаців, центрів, будинків дитячої та юнацької творчості. 

Практично в кожному такому закладі діяв народний або зразковий творчий 

дитячий колектив [201, с. 8]. Наприклад, народний хореографічний ансамбль 

«Пролісок» Кіровоградського обласного загально-освітнього навчально-

виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (художній керівник – 

народний артист України, професор А. Коротков), народний ансамбль танцю 

«Серпанок» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини (м. Львів) (керівник – 

Заслужений працівник культури України В. Вартовник), народний дитячий 

спортивно-танцювальний ансамбль «Пульс» Центру творчості дітей та юнацтва 

«Шевченівець» м. Києва (художній керівник – Заслужена артистка України              

Н. Борсук) [180, с. 16–20]. 

Профільні позашкільні заклади організовували роботу за певним 

напрямом позашкільної діяльності. До профільних позашкільних закладів 

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 
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клуби інвалідів, дитячі бібліотеки, дитячі флотилії, галереї, бюро тощо [46; 96; 

143; 167; 173]. 

У цей період існує тенденція до створення великих позашкільних 

закладів, їх концентрації, відкриття центрів позашкільного виховання. 

З’явилися нові типи закладів у галузі позашкілля, наприклад, культурно-освітні 

центри, що об’єднували принципи діяльності загальноосвітньої школи та 

закладів культури – дитячі музичні школи, дитячі художні школи, музеї; центри 

християнської культури; комп’ютерні клуби, теле-, відео- і фотостудії та ін. [26, 

с. 26; 40, с. 46 ]. 

Після прийняття Закону «Про позашкільну освіту» (2000), у 2000–                

2014 рр. активно розвивалися та затвердилися такі типи позашкільних закладів: 

дитячо-юнацькі спортивні школи; клуби; Мала академія мистецтв (народних 

ремесел); Мала академія наук учнівської молоді; оздоровчі заклади для дітей та 

молоді; початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи 

естетичного виховання: музичні, хореографічні, художні, театральні, хорові, 

мистецтв тощо); центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, 

юнацтва та молоді, естетичного виховання; станція юних натуралістів; клуб 

науково-технічної творчості; станція юних туристів, бюро туризму; центри 

військово-патріотичного та ін. напрямів позашкільної освіти; дитяча бібліотека, 

дитячий парк, дитячо-юнацька студія; кімната школяра, школи мистецтв тощо 

[84]. 

Набуває розвитку інтеграція діяльності позашкільних закладів з 

навчально-виховними закладами нового типу: ліцеями, гімназіями, 

спеціалізованими школами, навчально-виробничими комбінатами. 

Відбуваються позитивні зміни у взаємодії позашкільних закладів з 

громадськими та дитячими і юнацькими організаціями, творчими спілками і 

сім’єю [52; 66].  

Управління та громадське самоврядування позашкільних закладів 

здійснювалося на різних рівнях.  
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Керівництво позашкільним закладом здійснював його директор. 

Колегіальним органом управління позашкільним закладом є педагогічна рада, 

повноваження якої визначалися Положенням про позашкільні навчальні 

заклади. Органом громадського самоврядування позашкільного закладу є 

загальні збори (конференція) колективу позашкільного навчального закладу 

[25; 31; 40; 43].  

Узагальнюючи питання організаційно-управлінського забезпечення 

позашкільної освіти України у 1991–2014 рр. зазначимо наявність деяких 

проблем. Так, інфраструктура позашкільних закладів не завжди відповідала 

запитам дітей, особливо в сільській місцевості. Відсутність закладу або 

розташування його далеко від місця проживання, навчання обмежувало 

доступність дітей до позашкільної освіти [12; 60; 67; 77]. 

Наступною складовою організаційного забезпечення є кадрове 

забезпечення позашкільної освіти.  

Нагадаємо, що загальною тенденцією, яка прослідковувалася впродовж 

радянського періоду була недостатня увага до підготовки педагогічних кадрів 

для позашкільних закладів. Тривалий час праця педагогів цих закладів не 

прирівнювалась 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. 

Кадрове забезпечення позашкільної освіти після 1991 р. передбачало 

наявність необхідної кількості підготовлених педагогічних та інших 

працівників відповідної кваліфікації. У системі позашкільної освіти формується 

певна структура кадрів. Головною особливістю цієї структури є незакритий 

список спеціальностей, оскільки необхідність розширення штатного розпису 

залежала від рівня розвитку позашкільного закладу, його колективу, завдань і 

наявної матеріально-технічної бази [13, с. 32; 16, с. 11]. 

Усіх працівників, зайнятих у позашкільних закладах, умовно можна 

поділити на чотири групи:  
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1. Спеціалісти, мета діяльності яких – управління позашкільним закладом 

та його відділами, – адміністрація (директор, заступники директора, завідувачі 

відділів).  

2. Спеціалісти, діяльність яких спрямована на науково-методичне 

забезпечення навчально-виховного процесу і педагогічних працівників 

позашкільного навчального закладу (методисти). 

3. Спеціалісти, які здійснюють навчально-виховний процес у 

безпосередньому контакті з дітьми, – педагогічні працівники, зокрема: 

педагоги-організатори, керівники гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової 

роботи.  

4. Спеціалісти, діяльність яких направлена на технічне забезпечення 

позашкільного закладу, – фахівці служб забезпечення, зокрема: інженери, 

лаборанти, звукооператори, костюмери, режисери, художники-оформлювачі               

і т.д.  

Працівники позашкільних закладів виконували певні обов’язки. Директор 

позашкільного закладу здійснював керівництво педагогічним колективом, 

забезпечував раціональний добір і розстановку кадрів, створював необхідні 

умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників. Він 

повинен організовувати навчально-виховний процес, забезпечувати контроль за 

виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів [22, с. 136; 27, 

с. 67]. 

Директор відповідав за якість і ефективність роботи педагогічного 

колективу; підтримував ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та 

виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи 

педагогів. Також створював умови для творчого зростання педагогічних 

працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання 

та виховання. Крім цього, забезпечував дотримання вимог охорони дитинства, 

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки і особливо − 

права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства. Директор повинен був здійснювати контроль за 
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проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних 

оглядів і нести за це відповідальність; розпоряджатися в установленому 

порядку майном закладу і коштами; видавати у межах своєї компетенції накази 

та розпорядження і контролювати їх виконання. За погодженням із 

профспілковим комітетом директор затверджував правила внутрішнього 

розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу. Директор ніс 

відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними 

працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими 

органами державної виконавчої влади тощо [31; 34; 38]. 

Посаду директора (керівника) позашкільного закладу незалежно від 

підпорядкування, типу і форми власності могла займати особа, яка є 

громадянином України, мала вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або 

магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла 

атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством 

освіти і науки України [217]. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи відповідно до статуту і 

програми діяльності й розвитку позашкільного навчального закладу ніс 

відповідальність за організацію навчально-виховного процесу. У зв’язку із цим 

мав вирішувати питання планування та здійснення контролю навчально-

виховної, організаційно-масової роботи позашкільного навчального закладу; 

контролювати стан виконання навчальних планів і програм, комплектації 

гуртків, груп, творчих колективів, об’єднань, збереження контингенту дітей 

протягом року, відвідувати заняття [66], а також: 

– займатися веденням навчальної документації (журнали обліку гурткової 

роботи, розклад занять тощо), здійснювати підготовку питань на розгляд ради 

закладу, наказів, організовувати проведення педагогічних рад, відкритих 

занять, вести нарахування заробітної плати педагогічним працівникам за 

фактично відпрацьований час;  

– організовувати впровадження сучасних методик і технологій у 

навчально-виховний процес, підвищувати ефективність і якість позашкільної 
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освіти, здійснювати організацію роботи дитячого самоврядування у відділах і 

загалом у позашкільному закладі;  

– координувати роботу щодо надання свідоцтв про позашкільну освіту, 

сприяти участі гуртківців у конкурсах, фестивалях, змаганнях [66; 185; 191; 

195].  

Заступник директора з науково-методичної роботи відповідно до статуту і 

програми діяльності й розвитку позашкільного закладу ніс відповідальність за 

організацію інформаційно-методичної та науково-дослідної роботи [208–212]. 

При цьому він повинен:  

– планувати науково-методичну та експериментально-дослідницьку 

роботу, забезпечувати науково-методичний супровід педагогічного процесу 

закладу, розробку програмно-методичного забезпечення, контролювати 

виконання редакційно-видавничого плану (підготовку та видання програм, 

методичних рекомендацій з питань позашкільної освіти тощо), організовувати 

роботу з підвищення кваліфікації педагогів, створення умов для розвитку їх 

творчого потенціалу, росту педагогічної майстерності (робота методичних 

об’єднань, конкурси професійної майстерності, атестація педагогічних кадрів, 

курси підвищення кваліфікації тощо);  

– організовувати презентацію педагогічного досвіду педагогів закладу, 

досягнень педагогічного й дитячого колективів (виставки, портфоліо, 

комп’ютерні презентації тощо), здійснювати інформаційну підтримку 

навчально-виховного процесу закладу, сприяти формуванню його іміджу як 

науково-методичного та експериментально-дослідницького центру, 

модернізації позашкільної освіти (веб-сайт, зв’язок із засобами масової 

інформації тощо);  

– організовувати дослідницьку діяльність, експериментальну роботу, 

здійснювати моніторинг якості навчально-виховного процесу в закладі та 

загалом позашкільної освіти; – сприяти інтеграції педагогічної науки і 

практики, розвитку партнерських стосунків, зв’язку з науково-дослідними 

інститутами, вищими педагогічними навчальними закладами тощо;  
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– організовувати та очолювати роботу науково-методичної ради закладу, 

здійснювати організацію й проведення науково-практичних конференцій, 

оглядів з питань позашкільної освіти, «круглих столів», роботу методичних 

кабінетів тощо;  

– забезпечувати науково-методичну підтримку обдарованих дітей, 

здійснювати контроль за реалізацією проектів і програм діяльності закладу [66; 

213]. 

Заступник директора з адміністративної роботи позашкільного закладу 

повинен був організовувати роботу, спрямовану на забезпечення та 

удосконалення матеріально-технічної бази закладу, дотримання всіма 

співробітниками правил внутрішнього розпорядку, фінансової дисципліни, 

санітарно-гігієнічних вимог [219, с. 34], а також:  

– займатися питаннями економного та бережливого витрачання 

матеріалів, коштів, складати кошториси закладу, його відділів, служб;  

– забезпечувати виконання кошторису, затвердженого управлінням освіти 

і науки, організовувати роботу з матеріально-відповідальними особами, відділу 

постачання;  

– вживати заходів, спрямованих на збереження приміщень закладу, його 

майна, устаткування, раціонального використання транспорту;  

– проводити роботу щодо забезпечення зразкової чистоти та порядку в 

закладі, його філіалах, а також на прилеглій території [227; 230; 231].  

Педагогічний працівник (керівник гуртка) позашкільного закладу 

повинен був здійснювати педагогічну діяльність, безпосередньо організовувати 

навчально-виховний процес з учнями, забезпечувати результативність та якість 

своєї роботи. Тому це мала бути особа з високими моральними якостями, яка 

мала відповідну педагогічну або фахову освіту, належний рівень професійної 

підготовки, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяв належно 

виконувати професійні обов’язки [66; 233].  

Педагог позашкільного закладу у своїй роботі мав враховувати справжні 

мотиви вчинків гуртківців, їх стан і емоційну сферу, особливості педагогічної 
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ситуації, індивідуальність кожного учня, непередбачені реакції на застосування 

тих чи інших прийомів виховного впливу. Також педагог повинен знати вікові і 

психологічні особливості кожного гуртківця, його інтереси і спрямованість, 

особливості сімейного виховання, основні впливи на гуртківця колективу 

гуртка, середовища, батьків, дорослих і однолітків, його захоплення і 

громадську активність [246; 251]. 

Постійну увагу керівник гуртка позашкільного закладу повинен був 

приділяти поглибленню знання свого предмета, самовихованню, підвищенню 

культурного рівня, переконаності в тому, в чому покликаний переконувати 

гуртківців. Педагог мав застосовувати виховні впливи на гуртківців з опорою 

на їх почуття, досягати аргументованості доказів, дотримуватися логіки 

мислення; аналізувати факти, відчувати душевний стан гуртківців, долати 

перешкоди у взаєморозумінні, орієнтуватися в ситуації та планувати 

перспективу, також співпереживати і співчувати, критично аналізувати свою 

діяльність, визнавати свої помилки, бути доброзичливим. Педагог повинен 

поважати особистість гуртківця, дотримуватися педагогічного такту, проявляти 

об’єктивність в оцінюванні знань і вчинків. Також мав бути послідовним у 

вимогах, не зловживати моралізуванням, не ображати гуртківців, не ставити 

емоційні бар’єри, не проявляти злопам’ятство, надмірну суворість й холодність 

та інші прояви непотрібної дистантності в стосунках з гуртківцями [251; 254].  

Настановленням та особистим прикладом педагог мав утверджувати 

повагу до принципів загальнолюдської моралі, до батьків, жінки, культурно-

національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, 

дбайливого ставлення до навколишнього середовища; спрямовувати свою 

діяльність на організацію підготовки учнів, вихованців до свідомого життя в 

дусі взаєморозуміння, миру, злагоди; дотримуватися педагогічної етики, 

поважати гідність дітей, молоді, захищати їх від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, 

інших шкідливих звичок, пропагувати здоровий спосіб життя; постійно 
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підвищувати свій професійний рівень, удосконалювати педагогічну, методичну 

майстерність [66; 191; 195; 269]. 

Методист позашкільного закладу мав здійснювати методичну роботу з 

педагогічними працівниками закладу, надавати їм допомогу в розробці та 

вдосконаленні програм, змісту, форм, методів навчально-виховного процесу;  

сприяти створенню умов для становлення дітей як особистостей, розвитку їх 

здібностей, талантів, участі в технічній, художній творчості, науково-

дослідницькій роботі, фізкультурно-спортивній діяльності; надавати 

консультативну, методичну допомогу педагогам, батькам, дитячим та 

юнацьким організаціям, об’єднанням за інтересами. При цьому вивчати, 

узагальнювати, поширювати кращий досвід ефективної позашкільної 

педагогічної діяльності, розробляти методичні рекомендації. Методист повинен 

неухильно додержуватися педагогічної етики, поважати гідність педагогів, 

дітей, молоді, постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну, 

методичну майстерність, загальну культуру [272; 273].  

Художній керівник позашкільного закладу повинен був організовувати 

колектив художньої самодіяльності, разом з художньою радою здійснювати 

керівництво ним, визначати перспективи його розвитку; вести навчально-

виховну та художньо-творчу роботу, спрямовану на піднесення художнього 

рівня і виконавської майстерності учасників художньої самодіяльності, 

формування кожного з них як гармонійно розвиненої особистості з високими 

духовними, моральними якостями, художньо-етичним смаком. Виходячи із 

завдань художнього виховання з урахуванням обдаровань, здібностей, талантів, 

інтересів учасників колективу, мав складати план навчально-виховного 

процесу, обирати ефективні форми, методи культурно-освітньої роботи, 

добирати репертуар для колективу та окремих виконавців, піклуватися про 

матеріально-технічне забезпечення їх виступів; залучати до спільної творчої 

праці композиторів, поетів, режисерів, сценаристів та інших творчих 

працівників; дбати про розширення кола учасників художньої самодіяльності, 
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забезпечувати підготовку до виступів на концертах, оглядах, святах, 

фестивалях, інших культурно-масових заходах [66; 278; 280].  

Художній керівник позашкільного закладу настановленням та особистим 

прикладом мав утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, 

культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, батьків, 

жінки, готує учнів, вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, 

миру, злагоди; дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність дитини, 

учня, вихованця, захищати їх  від будь-яких форм фізичного або психічного 

насильства, запобігати шкідливим звичкам, пропагувати здоровий спосіб 

життя; постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну, виконавську 

майстерність, загальну культуру [278; 280].  

У відповідності до Рекомендації щодо формування штатних розписів 

позашкільних закладів системи Міністерства освіти і науки України  

запроваджувалися посади психологів і соціальних педагогів, які методами 

психодіагностики, психопрофілактики, психолого-педагогічної корекції, 

консультування повинні були: виявляти причини, що утруднювали становлення 

особистості, надавати допомогу вихованцям, учням, педагогам, батькам у 

вирішенні освітніх питань; проводити психолого-педагогічну діагностику 

готовності дітей до навчання та виховання, допомагати у виборі творчого 

об’єднання, профілю навчання згідно з рівнем індивідуального розвитку. При 

цьому психолог мав планувати, розробляти, впроваджувати в практику роботи 

позашкільних навчальних закладів розвиваючі, корекційні програми навчально-

виховної діяльності з урахуванням статевих, вікових, інших особливостей 

дітей; сприяти пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей, вибору молоддю 

професії з урахуванням їх підготовки, здібностей; виявляти і обстежувати 

учнів, які потребують психічної корекції та психорегуляції, надавати їм 

психолого-педагогічну підтримку. Настановленням і особистим прикладом 

психолог мав утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, 

батьків, жінки, культурно-національних, духовних цінностей України, країни 

походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища; готувати 
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учнів до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди; дотримуватися 

педагогічної етики та етичного кодексу психолога, поважати гідність дитини, 

захищати її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, 

пропагувати здоровий спосіб життя [301, арк. 22–23]. Психолог також мав 

здійснювати первинну профілактику алкоголізму, наркоманії, інших шкідливих 

звичок серед дітей, підлітків; проводити психологічну експертизу і психолого-

педагогічну корекцію асоціальної поведінки, психологічну реабілітацію 

неповнолітніх; брати участь у роботі комісії з питань соціально-правового 

захисту дітей, психолого-медично-педагогічної консультації; сприяти 

формуванню психологічної культури учнів, учителів, батьків; консультувати 

педагогічних працівників закладу з питань практичного використання 

психологічних знань в організації навчально-виховного процесу, постійно 

підвищувати свій професійний рівень, загальну культуру [288; 292].  

Нормою у позашкільних закладах з 2000 р. стає такий спеціаліст, як 

науковий консультант, що відповідав за проведення дослідно-

експериментальної робот в закладі [84]. Це зумовлено тим, що позашкільні 

заклади почали працювати у тісному взаємозв’язку з вищими навчальними 

закладами і науковими установами з метою підвищення якості позашкільної 

освіти, її соціально-педагогічної ефективності. Тому видами діяльності 

позашкільних закладів разом з цими інституціями стає спільне проведення 

наукових досліджень і підготовка навчально-методичної літератури (програм, 

посібників, підручників); науково-методичний супровід діяльності закладів 

(рецензування навчально-методичної літератури, рекомендація її до друку та 

впровадження); обмін досвідом роботи у сфері позашкільної освіти; проведення 

педагогічної практики на базі позашкільних навчальних закладів; організація та 

проведення масових заходів (виставки, семінари, «круглі столи» тощо) [81; 

194].  

Науковий консультант позашкільного закладу, передусім, мав володіти 

методологією та методикою наукової роботи, що зумовлює необхідність 

відповідної наукової підготовки; навчати технології проведення наукових 
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досліджень тих педагогічних працівників закладу, які будуть задіяні в науково-

дослідницькій роботі, а також працівників інших закладів, з якими даний 

позашкільний заклад буде співпрацювати при проведенні досліджень [201; 

251]. 

За наявності широкого спектру спеціалізацій педагогічних та інших 

працівників позашкільних закладів та робіт, які вони мали виконувати, вся 

система позашкільної освіти, позашкільні заклади незалежно від їх 

підпорядкування, типів та форм власності зіткнулися з проблемою кадрового 

забезпечення. Відсутність системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників для галузі позашкільної освіти, низький 

рівень заробітної плати призвели до двох гострих проблем – постійне 

зменшення кількості педагогічних працівників позашкільних закладів і 

незадовільне їх поповнення молодими педагогами [12; 60; 66; 74].  

Аналіз вікового складу показує, що серед них постійно скорочувалася 

кількість молодих педагогів віком до 30 та від 31 до 40 років, водночас 

збільшувалася кількість педагогів пенсійного віку [208–212]. На початок 2008 

р. мали вік до 30 років 23%  (у 2002 р. – 27%), вік понад 55 років 15% (у 2002 р. 

– 8%) [208 с. 12]. На початок 2008 р. в позашкільних закладах працювало 

педагогічних працівників віком до 30 років –23%, до 40 – 26%, до 50 – 26%, до 

55 – 10%, понад 55 років – 15% [209, с. 56 ]. Постійно скорочувалася кількість 

педагогічних працівників, які мали стаж педагогічної роботи від 36-х до 10-ти 

рр., а суттєво збільшувалася кількість працівників, які мали стаж педагогічної 

роботи більше 20 р. [212, с. 33]. Так, на початок 2008 р. стаж від 36-х до 10-ти р. 

мали 23% (у 2002 р. – 30%); стаж педагогічної роботи більше 20 р. мали 30% (у 

2002 р. – 21%) [209 с. 78]. У 2013 р. зі стажем педагогічної роботи до 36-х років 

працювало 16% педагогічних працівників, від 36-х до 10-ти р. – 23%, від 10-ти 

до 20-ти р. – 31%, більше 20-ти років – 30% [161, с. 28]. На 2014 р. в Україні 

працювало понад 24 000 педагогічних працівників, які мали основну роботу в 

позашкільних закладах, поступово зростав відсоток педагогічних працівників, 

які мали вищу освіту [144]. 



 377 

Науково-методичне забезпечення позашкільної освіти є четвертою 

складовою,  являє собою систему організаційних заходів, що передбачає 

наявність необхідних наукових і методичних матеріалів [19; 87; 139]. 

Мета науково-методичного забезпечення позашкільної освіти полягає в 

науковому обґрунтуванні і методичному її забезпеченні. При цьому його 

завданнями в означений період стають: розробка та впровадження наукової та 

програмно-методичної бази; забезпечення позашкільних навчальних закладів 

науково-методичними матеріалами; визначення перспективних напрямів 

наукових психолого-педагогічних досліджень з проблем позашкільної освіти; 

узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду; аналіз стану 

позашкільної навчально-виховної роботи та рівня розвитку учнів відповідно до 

завдань позашкільної освіти; організація співробітництва з навчальними 

закладами, науковими установами для підвищення ефективності науково-

методичного забезпечення; підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників системи позашкільної освіти; пропаганда 

просвітницької діяльності закладів системи позашкільної освіти в засобах 

масової інформації [26, с. 26; 28 с. 81]. 

Науково-методичне забезпечення позашкільної освіти включало, по-

перше, організацію підготовки педагогічних працівників, удосконалення їхньої 

професійної компетентності; по-друге, – підвищення ефективності навчально-

виховного процесу в позашкільних закладах, зокрема шляхом його наукового 

обґрунтування та відповідного методичного забезпечення [140; 157; 163].  

Зміст науково-методичного забезпечення позашкільної освіти включав 

такі напрями:  

– розробка наукових основ оновлення та реформування позашкільної 

освіти, створення наукових центрів: лабораторій, кафедр, кабінетів на базі 

провідних вітчизняних науково-дослідних установ та вищих навчальних 

закладів;  

– програмно-методичне забезпечення позашкільного навчально-

виховного процесу: розробка різнорівневих, диференційованих та варіативних 
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програм, навчально-методичних посібників, які допоможуть учням усвідомити 

свої можливості, оволодіти загальнолюдськими цінностями, професійно 

самовизначитися; 

– розвиток і підтримка інноваційних педагогічних технологій, 

дослідницько-експериментальної роботи, педагогічного проектування, 

спрямованих на розробку сучасної моделі позашкільних навчальних закладів;  

– розробка навчальних програм за модернізованим змістом позашкільної 

освіти;  

– висвітлення проблемних питань позашкільної освіти в засобах масової 

інформації з метою сприяння подальшому підвищенню її престижу та ролі у 

формуванні особистості юних громадян України [9; 13; 169; 174; 175; 176]. 

Основними формами науково-методичного забезпечення позашкільної 

освіти є навчальні та наукові видання, серед яких: навчальні програми, 

підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації тощо [9]. У різних 

типах позашкільних закладів створювалися свої програми, які відрізнялися 

оригінальністю підходу педагога. Методичні напрацювання педагогів-

позашкільників друкувалися в періодичних виданнях, що сприяло обміну їх 

досвідом [13, с. 56–57]. 

Перед організаторами методичної діяльності постають численні проблеми 

відбору, систематизації, накопичення, розробки та запровадження необхідної 

наукової і методичної інформації. Значна увага приділялася безпосередньому 

здійсненню науково-експериментальної роботи на базі позашкільних закладів.  

Науково-методичне забезпечення розглядалося як єдність наукової і 

методичної складових у системі забезпечення позашкільної освіти. Так, 

науковий компонент передбачав вдосконалення організації навчально-

виховного процесу, його здійснення з урахуванням новітніх досягнень 

вітчизняної і зарубіжної психолого-педагогічної науки і педагогічної практики. 

Включення цього компонента передбачало вивчення рівня знань, умінь і 

навичок учнів позашкільних навчальних закладів, рівня їх компетентності, 

вироблення відповідних рекомендацій; проектування і впровадження 
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інноваційних технологій освіти; висвітлення в науковій, науково-методичній 

літературі, засобах масової інформації досягнень психолого-педагогічної науки 

та педагогічного досвіду тощо [14; 28; 122].  

Методичний компонент науково-методичного забезпечення позашкільної 

освіти передбачав методичне забезпечення системи позашкільної освіти, у 

завдання якого входили: координація діяльності інститутів післядипломної 

педагогічної освіти, методичних кабінетів та методичних об’єднань 

педагогічних працівників; розроблення і видання навчальних програм, 

навчально-методичних та навчально-наочних посібників; організація 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, в тому числі керівних кадрів системи позашкільної освіти; 

організація співпраці з вищими навчальними закладами всіх рівнів акредитації 

для підвищення ефективності навчально-методичного забезпечення [133; 134; 

137; 154]. 

25 квітня 2003 р. підготовлено наказ «Про організацію науково-

методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів системи освіти», 

державними центрами позашкільної освіти вживалися заходи щодо розробки 

науково-методичних матеріалів: навчальних програмам для гуртків, груп та 

інших творчих об’єднань за напрямами позашкільної освіти, навчально-

методичних посібників з питань позашкільної освіти, методичних рекомендацій 

до організації навчально-виховного процесу в позашкільному закладі [128, 

с. 51]. 

Поряд з позитивами у науково-методичному забезпеченні системи 

позашкільної освіти існувала проблема друку підручників, посібників, програм, 

методичних рекомендацій та іншої літератури, яка б була представлена для 

загалу і допомагала підвищувати якість позашкільної освіти. 

Матеріально-технічне забезпечення позашкільної освіти є п’ятою 

складовою забезпечення позашкільної освіти. Важливість матеріально-

технічного забезпечення визначається тим, що воно безпосередньо сприяє 

реалізації мети, завдань, змісту позашкільної освіти. 
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Варто враховувати, що матеріально-технічне забезпечення тісно 

пов’язано з фінансовим та спрямоване на ефективне здійснення позашкільної 

освіти, що передбачає наявність певної матеріально-технічної бази та 

матеріальних ресурсів і можливість користування ними. Зазначимо, що 

фінансове забезпечення позашкільної освіти проаналізоване нами у підрозділі 

2.3. дисертації. Лише конкретизуємо, що фінансово-господарська діяльність 

позашкільних закладів здійснювалася на основі єдиного кошторису доходів і 

видатків, що включав загальний і спеціальний фонди [255, с. 102]. Так, 

загальний фонд включав обсяг надходжень із бюджету та розподіл видатків за 

класифікацією на виконання закладом своїх функцій. Спеціальний фонд містив 

обсяг надходжень від надання тих чи тих платних послуг, здачі в оренду 

приміщень та їх розподіл тощо [273; 274].  

Нормативно-правові засади функціонування позашкільних закладів 

залишали за ними дуже незначну свободу у розпоряджанні своїми ресурсами. 

Як правило, фінансові справи позашкільних закладів здійснювали 

централізовані бухгалтерії при районних відділах освіти. Вони вели всю 

статистику по своєму району, нарахування і виплати заробітної плати 

працівникам закладів. Так, виділені з районного бюджету кошти на освіту 

розподілялися бухгалтеріями між закладами району: спочатку на основні 

обов’язкові видатки (на заробітну плату, комунальні послуги, а також на 

утримання самих бухгалтерій), а потім те, що залишалося, – могло бути 

виділено на інші потреби навчальних закладів, у тому числі і позашкільних 

[293, с. 305–307].  

Структура видатків позашкільних закладів мала такі основні складові: 

видатки на заробітну плату разом з нарахуваннями; видатки на оплату 

комунальних послуг; придбання предметів і матеріалів для навчання; поточний 

ремонт обладнання, інвентарю та будівель. Так, найбільш вагомою статтею 

видатків позашкільних навчальних закладів були видатки на заробітну плату 

разом з нарахуваннями. Їх питома вага складала 60–80% усього бюджету [195, 

с. 33; 297, арк. 11].  



 381 

Другою обов’язковою статтею видатків позашкільних закладів є оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв. У середньому вони становили 13–20% 

бюджетів закладів. Придбання предметів і матеріалів для навчання – за цією 

статтею здійснювалося фінансування витрат на навчальні матеріали, 

канцелярське обладнання тощо [4, с. 322]. Якщо раніше державне фінансування 

повністю забезпечувало потреби в цих матеріалах, то в період 1991–2014 р. 

зростання цін на друковану, паперову та інші види продукції поряд з 

обмеженістю державних коштів спричинило те, що в основному, позашкільні 

заклади забезпечувалися тільки журналами [15; 23; 38; 40; 52; 115; 122; 210]. 

 Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель є важливою 

категорією видатків, яке переважно здійснювалося за рахунок коштів батьків та 

спонсорів, а також додаткових асигнувань з місцевих бюджетів [115, с. 167]. 

Позашкільний заклад мав право володіти, користуватися і 

розпоряджатися майном, земельною ділянкою відповідно до законодавства 

України. До матеріально-технічної бази позашкільного закладу належали 

приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні 

ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебувало в його власності або в 

повному господарському віданні, оперативному управлінні, орендоване чи 

надане йому засновником (власником). Для здійснення навчально-виховної 

роботи позашкільним закладам надавалися в користування або в оренду 

спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на 

пільгових умовах [115; 122].  

 Вимоги до матеріально-технічної бази позашкільного закладу 

визначалися відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами, 

правилами і стандартами облаштування та утримання позашкільного закладу, 

навчальними планами та програмами. Особливостями матеріально-технічного 

забезпечення закладів позашкільної освіти був величезний перелік необхідних і 

специфічних матеріалів, приладів, спорядження тощо, які не є настільки 

необхідними в інших навчальних закладах [210; 255].  



 382 

Змістовний аспект полягав у всьому спектрі необхідних матеріалів, 

інструментів, наочних посібників, устаткування для спортивних залів і 

майданчиків, концертних залів, лабораторій для навчальних занять і виконання 

дослідницьких проектів та багато чого іншого [255; 292].  

Скорочення фінансування системи позашкільної освіти приводить до 

зменшення її матеріально-технічного забезпечення і поступової втрати своїх 

колишніх можливостей. Відсутність необхідного технічного обладнання, 

туристського спорядження, обчислювальної техніки, музичних інструментів, 

сценічного одягу, взуття суттєво знижувало якість позашкільної освіти, 

впливало на рівень роботи позашкільних закладів, до зменшення кількості 

гуртків науково-технічного, туристсько-краєзнавчого, еколого-

натуралістичного та інших напрямів.  

На сьогодні залишається актуальним питання оновлення та модернізації 

матеріально-технічного забезпечення позашкільних закладів. Проблемою 

міських і районних управлінь освіти сьогодні є робота дитячих клубів, які 

утримувалися за рахунок профспілкових організацій підприємств і установ. У 

зв'язку з цим важливою є своєчасна розробка регіональних програм подальшого 

розвитку та удосконалення мережі позашкільних закладів, зміцнення їх 

матеріально-технічної бази. 

 

4.2. Структура змісту позашкільної освіти 

У  системі позашкільної освіти України у 1991–2014 рр. визначення і 

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. Серед цих умов ми 

вирізняємо наступні: добровільність, доступність, диференційованість та 

варіативність, гнучкість, динамічність, мобільність, систематичність тощо.  

Метою позашкільної освіти молоді стає виховання дієвої особистості з 

розвиненою громадською свідомістю, почуттям національної гордості                    

[5, с. 11; 41]. 
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Аналіз наукових джерел [5; 32; 34; 43; 53; 58; 84; 97; 111; 165; 178; 201; 

265; 273; 290] дозволяє виділити систему наукових вимог до формування змісту 

позашкільної освіти у 1991–2014 рр.  

1. Цілеспрямованість. Провідна роль у визначенні змісту позашкільної 

освіти належить меті і завданням, зокрема тим, які ставить суспільство перед 

освітою. Мета позашкільної освіти спрямовується на розвиток здібностей, 

талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, 

духовних запитів і потреб у професійному визначенні; в збагаченні та 

поглибленні набутих знань у позаурочний час згідно з інтересами особистості. 

З 2000 р. мета позашкільної освіти включає розвиток креативної 

особистості в позашкільних закладах. Відповідно меті, визначено основні 

завдання: формування креативної особистості, конкурентно-спроможної в 

майбутньому, здатної до гідної змістової, соціально і особистісно-орієнтованої 

трудової діяльності, що відповідає реальним можливостям; виховання 

підприємливості, ініціативи, господарської відповідальності, 

дисциплінованості, організованості, вміння включатись у суспільно-виробничі 

відносини; культивування кращих морально-вольових рис української 

ментальності – працелюбності, самостійності, індивідуальної свободи, 

тактовності, справедливості, милосердя, доброти тощо [84]. 

2. Гуманістична спрямованість. Вона сприяє відповідності змісту 

позашкільної освіти потребам та можливостям особистості; пріоритету 

загальнолюдських цінностей здоров’я людини, її вільному розвитку.  

3. Науковість. Передбачає включення до змісту позашкільної освіти лише 

тих фактів і теоретичних положень, які є сталими в науці; матеріалу, що 

відповідає розвитку науки, її можливим досягненням; чіткість висновків з 

питань розвитку природи і суспільства.  

4. Полікультурність. Полягає в поєднанні у позашкільній освіті 

гуманітарної, природничо-математичної освіти і трудової підготовки, класичної 

спадщини та сучасних досягнень наукової думки, забезпеченні органічного 

зв’язку з національною історією, культурою, традиціями.  
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5. Світський характер. Зміст позашкільної освіти передбачає можливість 

розкриття перед учнями реальності об’єктивного світу, його суперечливості. 

Досягнувши повноліття і ставши дорослим, вихованець сам може зробити 

власний світоглядний вибір.  

6. Інтегративність, що означає орієнтацію позашкільної освіти на 

інтегральні курси, пошук нових підходів до структурування знань як засобу 

цілісного розуміння та пізнання світу.  

7. Всебічний розвиток особистості. Передбачає поєднання у позашкільній 

освіті забезпечення емоційного, фізичного та інтелектуального розвитку 

особистості.  

8. Відповідність основних компонентів позашкільної освіти структурі 

компетентностей особистості. Ці компоненти представлені у вигляді 

пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентності.  

9. Послідовність, що полягає в плануванні змісту, який розвивається по 

висхідній лінії, де кожне нове завдання спирається на попереднє і випливає з 

нього.  

10. Відповідність змісту позашкільної освіти віковим можливостям і 

рівню підготовки учнів.  

11. Доступність змісту позашкільної освіти. Визначається структурою 

навчальних планів і програм, способом викладу наукових знань у навчальних 

книгах, а також порядком уведення й оптимальною кількістю наукових понять і 

термінів, які необхідно засвоїти.  

Окрім того, зміст позашкільної освіти враховував уподобання, потреби та 

інтереси учнів, визначався замовленням батьків, що відрізняло позашкільну 

освіту від основної і професійної [4, с. 55; 90, с. 41]. 

Зміст позашкільної освіти 1991–2014 рр. структурувався і реалізувався в 

системі гуртків, навчальних дисциплін, предметів, курсів та представлений у 

відповідних навчальних планах, програмах, підручниках, посібниках, 

методичних матеріалах, дидактичних засобах.  

Основним нормативним документом, що визначає структуру змісту та 
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окреслює перелік і обсяг напрямів позашкільної освіти є навчальний план. За 

навчальним планом позашкільний заклад планує на навчальний рік роботу 

гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань відповідно до їх 

класифікації за рівнями. На основі навчальних планів визначаються дисципліни 

і складаються навчальні програми [96, с. 55; 104, с. 12]. 

Наступним документом, що відображає зміст освіти, є навчальна 

програма, яку ми розглядаємо як навчальне видання, що визначає зміст, обсяг, а 

також порядок вивчення і викладання певної дисципліни, курсу, роботи гуртка. 

Зміст програми повинен відповідати спеціалізації гуртка, сучасним вимогам до 

навчально-виховного процесу та бути уніфікованим, тобто зведеним у певну 

форму, систему [114; 115; 152]. При цьому кожна програма має забезпечувати: 

доступність і належну якість здобуття позашкільної освіти; можливість 

модернізації змісту науково-технічного напряму позашкільної освіти; 

достатність теоретичних пояснень та емпіричних даних у навчальному 

матеріалі, конкретність і доцільність уведення наукових понять, 

загальноприйнятої термінології та символіки, розкриття наукових положень 

відповідно до досягнень сучасної науки; відповідність обсягу навчального 

матеріалу нормам навантаження та кількості навчальних годин; спрямованість 

навчального матеріалу на розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів, 

вихованців, слухачів; урахування можливостей і доцільність застосування 

комп’ютерної техніки, інших засобів навчання, типового обладнання, 

ілюстративного матеріалу тощо; використання знань, які отримають учні за 

навчальною програмою загальноосвітніх навчальних закладів з основного та 

суміжних предметів; використання міжпредметних зв’язків [111, с. 45–46].  

У структурі навчальної програми виділялися наступні компоненти: 

пояснювальна записка, тематичний план, зміст програми, прогнозований 

результат, бібліографія, орієнтовний перелік обладнання для організації занять. 

Пояснювальна записка програми розкриває освітню концепцію навчального 

курсу (гуртка, дисципліни, предмета) його мету і завдання. У ній подається 

коротка характеристика структури та окремих компонентів програми, 
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особливостей організації та основні норми вивчення програмового матеріалу. 

Зазначено вікові групи та кількісний склад учнів, на яких розрахована 

програма. Представлено основні форми та методи проведення занять [32; 40; 

44; 111]. 

Наступним є тематичний план, що подає перелік розділів, тем 

навчального матеріалу. Визначається орієнтовна загальна кількість навчальних 

годин із розподілом їх на теоретичні та практичні заняття. Тематичний план 

представляється у вигляді таблиці. Далі подається зміст програми, який 

розкриває зміст розділів, тем відповідно до тематичного плану, представлено 

перелік практичних робіт і форми проведення занять; програмований результат, 

що розкриває обов’язкові результати навчальної діяльності учнів за умови 

реалізації програми; бібліографія, яка подає рекомендовану літературу 

педагогам та учням для використання в навчально-виховному процесі; 

орієнтовний перелік обладнання, що визначає необхідне матеріально-технічне 

забезпечення навчально-виховного процесу [54, с. 56–58].  

Кожна програма повинна складалась відповідно до рівня класифікації 

гуртків, секції, студії чи іншого творчого об’єднання – початковий, основний і 

вищий – та кількості років навчання [66, с. 29; 74, с. 38]. При цьому програмами 

передбачається наступність у засвоєнні й розвитку знань та вмінь, здобутих 

учнями (вихованцями, слухачами) на попередніх рівнях навчання, а також 

взаємозв’язок з предметами шкільного курсу [62, с. 145]. 

Встановлено, що зміст навчальних планів, програм протягом другого 

періоду розвитку позашкільної освіти поступово змінювався. Ці зміни були 

викликані прогресивними тенденціями розвитку системи освіти, в тому числі й 

позашкільної, новою освітньою парадигмою, пріоритетними навчальними та 

інформаційними технологіями тощо.  

Отже, існувала необхідність постійного оновлення, розробки змісту усіх 

актуальних напрямів позашкільної освіти. Концептуальною ідеєю розробки 

змісту освіти з 2000 р. стає формування компетентної особистості, що 

передбачає набуття пізнавальної, практичної, творчої і соціальної 
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компетентності. Дані компетентності покладено в основу реалізації 

компетентнісного підходу в позашкільній освіті і вони інтегровані в його зміст, 

а також є структурними елементами [62; 84; 87].  

Узагальнюючи зміст цих компетентностей, зазначимо, що:  

– Пізнавальна компетентність – компетентність, що забезпечує 

оволодіння поняттями, знаннями, розширення наукового світогляду 

особистості.  

– Практична компетентність – компетентність, що забезпечує 

формування практичних умінь та навичок особистості.  

– Творча компетентність – компетентність, що забезпечує розвиток 

творчої діяльності, майстерності, здібностей, нахилів і уяви особистості.  

– Соціальна компетентність – компетентність, що забезпечує загальну 

культуру особистості, її виховання, здатність до співпраці.  

Зміст позашкільної освіти у 1991–2014 рр. базувався на інформаційно-

комунікаційних й інтерактивних навчально-виховних технологіях та включав 

такі основні напрями: художньо-естетичний, науково-технічний, бібліотечно-

бібліографічний, еколого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, 

гуманітарний, фізкультурно-спортивний, які мали свою специфіку [62; 84; 87; 

115; 122; 128; 138; 143; 149; 161; 210; 213].  

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти в 1991–2014 рр. 

ґрунтувався на взаємозв’язку художньої культури суспільства і внутрішнього 

духовного світу особистості, що реалізував ідею «людина в культурі − культура 

в людині» [115, с. 400] та включав різні компоненти, що представлені 

спеціалізованими профілями навчання: хореографічний; музичний; 

театральний; художній [62; 84; 87; 115; 122; 128; 138; 231]. 

Навчаючись за цим напрямом, учні (вихованці, слухачі) мали вивчати 

основні види мистецтва, зв’язок між ними, їх специфіку, жанри, форми. Значна 

увага приділялася формуванню понять музичної грамоти, відповідної 

термінології, категорій естетики, вивченню творів української і світової 

класики тощо [231].  
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У процесі навчання учнів музичному мистецтву необхідним було 

опанування ними понять, знань про гру на різних музичних інструментах, 

виконання народних і композиторських (класичних та сучасних) пісень, 

український фольклор [41; 122; 128; 133].  

При навчанні театральному мистецтву − поняття, знання про основні 

жанри драматургії (трагедія, комедія, мелодрама, водевіль, мюзикл, фарс), 

особливості акторської майстерності, акторського ансамблю [96; 122; 128].  

Стосовно художнього мистецтва − знання особливостей мови 

відображення, зокрема графіки, живопису, скульптури, декоративно-

ужиткового мистецтва, архітектури, дизайну, їх стильових та жанрових 

особливостей, принципів синтезу.  

Опановуючи хореографію, діти повинні опанувати поняття, знання про 

види танцю, зв’язок музики, танцювальної пластики, сценографії тощо [96; 87; 

231].  

Важливим було практичне введення дітей у світ культури та мистецтва, 

залучення їх до створення художніх виробів, постановки та виконання різних 

видів вокальних, музичних, театральних, танцювальних номерів. У цьому 

напрямі необхідним було дотримання техніки безпеки, танцювальної лексики, 

танцювального матеріалу, естетики костюмів і реквізиту, артистизму, 

музичного оформлення [231]. 

Необхідним постає розвиток в учнів художніх, творчих здібностей, 

виконавської та акторської майстерності, системного, просторового і логічного 

мислення, уяви, фантазії. Крім цього увагу необхідно було приділяти 

збагаченню в учнів досвіду практичної мистецької діяльності, формуванню 

спеціальних художніх умінь, навичок спілкування з питань мистецтва. Окрема 

увага повинна була приділятися розвитку в учнів умінь застосовувати отримані 

знання на практиці, змістовно організовувати дозвілля засобами художньої 

творчості [46; 62; 84; 87].  

Важливим стає забезпечення емоційного, фізичного та інтелектуального 

розвитку особистості. У позашкільних закладах значна увага зверталась на 
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формування кращих особистісних рис, таких як: відповідальність, чесність, 

працелюбство, самостійність тощо. Також зверталась увага на формування 

системи естетичних цінностей, зокрема ціннісного ставлення до себе та інших, 

традицій українського народу, вміння працювати в колективі [115; 161; 210; 

213].  

Особлива увага у змісті освіти художньо-естетичного напряму 

приділялась розвитку художньо-творчого потенціалу особистості; вихованню 

здатності до художньої самореалізації, потреби в мистецькій самоосвіті, 

важливим стає розвиток здатності до професійного самовизначення, творчого 

становлення, формування громадянської поведінки, патріотизму, любові до 

України [22; 124; 161; 210].  

З 2003 р. координацію навчально-виховної, інформаційно-методичної та 

організаційно-масової діяльності обласних, районних, міських центрів 

художньо-естетичної та технічної творчості учнівської молоді та проведення 

всеукраїнських очно-заочних масових заходів став здійснювати Український 

державний центр позашкільною освітою [122, с. 23]. 

 В Україні у 2014 р. функціонувало 246 центри художньо-естетичної 

творчості молоді, на базі яких навчалися близько 14,3% дітей, охоплених 

позашкільною освітою, та 852 обласних, районних, міських центрів, палаців, 

будинків художньої творчості дітей, юнацтва та молоді. У них дітей –  33,2% 

від охоплених позашкільною освітою [138, с. 13]. У 2006 р. показники 

відповідно були такими: 14,5% і 33,6% [161, с. 39]. 

У змісті позашкільної освіти науково-технічного напряму учні 

(вихованці, слухачі) в позашкільних закладах повинні були отримувати знання 

з початкового технічного моделювання, конструювання, електротехніки, 

технічного дизайну, авіамоделювання, автомоделювання, ракетомоделювання, 

судномоделювання, картингу, радіоелектроніки, приладобудування, технологій 

конструювання, винахідництва, комп’ютерної техніки, інформаційних 

технологій та інших напрямів техніки. Увагу необхідно було приділяти 

ознайомленню учнів зі світом сучасної техніки, технологічними процесами, 
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формуванню знань технічної термінології. Водночас особливого значення 

надавалося набуттю учнями знань морально-психологічних якостей, способів 

організації змістовного дозвілля [143, с. 68; 221]. 

 Необхідно було практично вводити дітей у світ техніки, залучати їх до 

створення моделей машин, механізмів, іграшок, закріплювати на практиці їхні 

знання про технологічну діяльність. Значна увага мала приділятися графічній 

підготовці, набуттю та формуванню вмінь і навичок роботи з різними 

матеріалами та інструментами, способами поводження з різноманітними 

засобами праці, досвіду застосовувати отримані знання на практиці, засвоєнню 

основних прийомів використання технологій у машинобудуванні [150, с. 43–44; 

283, с. 167]. Важливим також стає розвиток в учнів уміння змістовно 

організовувати дозвілля засобами науково-технічної творчості [141, с. 14; 148, 

с. 39].  

У процесі занять із цього напряму необхідним стає проведення дослідів 

та вирішення творчих завдань, що сприятиме розширенню наукового 

світогляду учнів [233]. При цьому особлива увага приділялася формуванню 

стійкого інтересу до науково-технічної творчості, потреби у творчій 

самореалізації та духовному самовдосконаленні, вихованню культури праці, 

формуванню мовної культури учнів, комплексу особистісних якостей, 

потрібних людині як суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку 

суспільства, таких як самостійність, наполегливість, працелюбство, 

доброзичливість, товариськість у ставленні до інших, вміння працювати в 

колективі тощо [156; 168; 176; 226; 227; 233; 283].  

Науково-технічний напрям позашкільної освіти включав різні 

компоненти, що представлені такими профілями навчання: початково-

технічний; спортивно-технічний; предметно-технічний; інформаційно-

технічний; художньо-технічний; виробничо-технічний [168; 176; 227; 233]. 

У тісному зв’язку з науково-технічним напрямом знаходився 

бібліотечно-бібліографічний, який спрямований на поглиблення пізнавальних 

інтересів учнів і слухачів, підвищення їх інформаційної культури; набуття 
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навичок та вмінь орієнтуватися в зростаючому потоці інформації [17; 580, 

с. 222]. 

Наступним важливим напрямом позашкільної освіти 1991–2014 рр. є 

еколого-натуралістичний. Зміст позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму спрямовувався на оволодіння учнями системи знань з основ 

природничих наук, зокрема екологічних, біологічних, сільськогосподарських, 

лісогосподарських, медичних, хімічних. Необхідним постає формування в учнів 

поняття про цілісну картину світу, закономірності організації життя на Землі, 

самоорганізацію та саморозвиток природи. Акцентується увага на набуття 

учнями знань морально-психологічних якостей, способів організації 

змістовного дозвілля [33; 73; 152].   

Зміст еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти мав 

забезпечувати формування екологічних вмінь і навичок. Серед них розв’язання 

екологічних проблем, раціональне природокористування, природоохоронна 

діяльність. При цьому значна увага приділялася розвитку вміння змістовно 

організовувати дозвілля засобами природознавства [34, с. 53; 181, с. 31; 222].  

Зміст цього напряму спрямовувався на формування досвіду 

взаємовідносин людини з природою, вмінь проведення самостійних наукових 

досліджень. Особлива увага приділялася розвитку дослідницьких, творчих 

здібностей, системного, просторового і логічного мислення, творчої уяви, 

фантазії [222]. 

Водночас у процесі реалізації еколого-натуралістичного напряму 

необхідним стає формування стійкого інтересу до екологічної освіти, потреби у 

творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні [35, с. 16; 152, с. 14]. 

Зміст еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти 

забезпечував розвиток екологічної і трудової культури, досягнення високого 

рівня освіченості і вихованості. Виняткове значення приділялося емоційному, 

фізичному та інтелектуальному розвитку особистості, формуванню її кращих 

рис (відповідальність, чесність, працелюбство, самостійність тощо), ціннісного 

ставлення до себе та інших, до традицій українського народу, навколишнього 
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середовища, вміння працювати в колективі. Важливим постає розвиток 

здатності учнів до професійного самовизначення, творчого становлення, 

формування громадянської поведінки, патріотизму, любові до України [33; 73; 

181; 222]. 

Обов’язковою складовою змісту позашкільної освіти еколого-

натуралістичного спрямування стає оволодіння учнями пізнавальними 

методами, набуття практичних навичок, розвиток емоційно-спостережливих 

рис, забезпечення умов самореалізації та самовираження [12, с. 35; 206, с. 53]. 

Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти включав різні 

компоненти, що представлені такими профілями навчання: екологічний; 

біологічний; сільськогосподарський; лісогосподарський; медичний; хімічний 

[34; 193; 205; 232]. 

Організаційно-методичним осередком цієї роботи стає Національний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, який утверджується як 

потужний позашкільний мегаполіс європейського масштабу. На 2014 р. у його 

структурі: 14 відділів та лабораторій, Всеукраїнська заочна біологічна школа, 

наукове товариство «Ерудит», природничий ліцей, школа декоративно-

прикладного мистецтва, аквакомплекс, центр селекції та генетики 

декоративних птахів, літня школа здоров’я, дендропарк, школа біоетики, 

екологічна відеотека, науково-практичний центр з проблем особистісно-

орієнтованої підготовки педагогів і профільного навчання учнівської молоді, 

науково-навчально-виробничі комплекси з провідними вищими навчальними 

закладами України [293, с. 310].  

Важливим напрямом позашкільної освіти 1991–2014 рр. є туристсько-

краєзнавчий, основною метою якого було набуття особистістю 

компетентностей у процесі туризму, краєзнавства і спорту.  Зміст туристсько-

краєзнавчого напряму позашкільної освіти спрямовувався на оволодіння 

поняттями, знаннями з краєзнавства, географії, археології, геології, етнології, 

народознавства тощо. При цьому необхідним стає оволодіння дітьми знаннями 

з історії рідного краю, світової цивілізації, географічних, етнографічних, 
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історичних об’єктів, набуття знань морально-психологічних якостей, способів 

організації змістовного дозвілля [149; 290].   

Зміст туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти забезпечував 

формування краєзнавчих умінь та навичок, свідому діяльну участь у 

краєзнавчій роботі, збереженні та відродженні народних традицій, звичаїв, 

обрядів, прилучає до здорового способу життя, розвиток вмінь змістовно 

організовувати дозвілля засобами туризму і краєзнавства [149; 195; 223].  

Зміст туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти також 

забезпечував набуття досвіду власної творчої діяльності з краєзнавства, 

розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу. Крім цього 

важливим постає формування досвіду взаємовідносин людини з природою, 

вмінь проведення самостійних наукових досліджень. При цьому необхідним 

було формування стійкого інтересу до туристсько-краєзнавчої роботи, потреби 

у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні [187; 192; 223].  

Зміст цього напряму позашкільної освіти сприяв розвитку трудової 

культури, досягненню високого рівня освіченості і вихованості. Важливим був 

емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток. Значна увага зверталася на 

формування кращих особистісних рис (відповідальність, чесність, 

працелюбство, самостійність тощо), ціннісного ставлення до себе та інших, 

історико-культурної спадщини і навколишнього середовища, вміння працювати 

в колективі. Особлива увага в процесі опанування туристсько-краєзнавчого 

напряму позашкільної освіти приділялася розвитку здатності до професійного 

самовизначення, творчого становлення, формування громадянської поведінки, 

патріотизму, любові до України. У гуртківців формувалися почуття 

колективізму, виховувалися вольові якості: сміливість, спритність, витримка, 

витривалість, самостійність [36; 127; 187; 203].  

Туристсько-краєзнавчий напрям позашкільної освіти включав різні 

компоненти, що представлені такими профілями навчання: краєзнавчий, 

туристський та спортивний [127; 173, с. 34]. 

З 2000 р. серед позашкільних закладів зростає мережа закладів 
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туристсько-краєзнавчого профілю. Український державний центр туризму і 

краєзнавства, а також обласні центри стають координаторами спортивно-

туристської, краєзнавчої [94, с. 41] і, починаючи з 2007 р. – патріотичної роботи 

[247, с. 193]. 

У 2014 р. Україні діяло 104 центри туризму і краєзнавства учнівської 

молоді та станцій юних туристів які стають базовими організаційно-

методичними осередками розвитку дитячо-юнацького туризму. Серед них: 

Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, 22 

обласних, 48 міських, 32 районних [219, с. 49]. 

Тісно пов'язаний з туристсько-краєзнавчим фізкультурно-спортивний 

напрям позашкільної освіти, який забезпечує розвиток фізичних здібностей 

учнів і слухачів, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, 

змістовного відпочинку і 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 [107; 114; 151; 172; 173; 179; 192].   

Важливим напрямом позашкільної освіти є гуманітарний. Зміст 

гуманітарного напряму забезпечував оволодіння поняттями, знаннями із 

соціально-гуманітарних наук (історії, права, філософії, громадянської освіти), 

мови та літератури, соціології, журналістики, психології, економіки тощо. 

Необхідним постає вивчення основ характеристики явищ і процесів суспільного 

життя, основ діяльності людини, розвитку соціуму, мовної системи, набуття 

стилістичних, орфоепічних, правописних знань. Особлива увага приділялась 

ознайомленню дітей з творами української, світової класики, формуванню  

морально-психологічних якостей, знання способів організації змістовного 

дозвілля [122; 138; 147; 154; 159].  

Зміст гуманітарного напряму позашкільної освіти забезпечував розвиток 

умінь і навичок громадської роботи та активності. Важливим було навчити 

дітей реалізовувати і захищати свої права, орієнтуватися в соціальних 

відносинах, оцінках суспільних явищ та процесів, установлювати зв’язки між 
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подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку, 

позицію, проводити дискусії, мати і вміти застосовувати філологічні знання та 

навички в різних видах мовної діяльності. Значна увага приділялася розвитку 

вміння змістовно організовувати дозвілля.  

Зміст гуманітарного напряму позашкільної освіти забезпечував набуття 

досвіду власної творчої діяльності у сфері соціально-гуманітарних наук, 

розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу. Крім цього 

необхідним був розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового і 

логічного мислення, уяви, фантазії. Особлива увага приділялася формуванню 

стійкого інтересу до соціально-гуманітарних наук, потреби у творчій 

самореалізації та духовному самовдосконаленні [162, с. 18; 164, с. 67].  

Зміст гуманітарного напряму позашкільної освіти забезпечував також 

розвиток правової культури, досягнення високого рівня освіченості і 

вихованості. Особливу увагу звертали на емоційний, фізичний та 

інтелектуальний розвиток учнів, формування їх кращих особистісних рис 

(відповідальність, чесність, працелюбство, самостійність тощо), ціннісне 

ставлення до себе та інших, вміння працювати в колективі, здатність і 

прагнення до професійного самовизначення, творчого становлення, 

формування громадянської поведінки, патріотизму, любові до України [189, 

с. 49; 201, с. 20].  

Гуманітарний напрям позашкільної освіти включав різні компоненти, що 

представлені відповідними профілями навчання: суспільний, філологічний та 

соціальний [154, с. 15–16; 203, с. 14].  

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 і розвитку особистості; гармонізації суспільних 

(професійно-педагогічних) і родинних виховних впливів; ціліснісності, 

інтегративності позашкільної освіти [246; 249]. 
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4.3. Оновлення та вдосконалення організаційних форм і методів 

позашкільної освіти 

Проголошення Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної 

Республіки Декларації про державний суверенітет України, відмова від 

централізованої регламентації відкрила широкий простір для творчих пошуків 

форм та методів організації позашкільної освіти [4, с. 67; 59].  

1991–2014 рр. характеризуються оновленням форм організації 

позашкільної освіти, причиною чого стає зменшення фінансування 

позашкільних закладів, децентралізація та дезорієнтація системи позашкільної 

освіти загалом. При їх визначенні враховувались особливості суспільства, 

завдання які стояли перед позашкільною освітою України. Необхідно також 

було зберегти і використовувати ті організаційні форми та методи, що 

історично склалися [4, с. 297; 135, с. 433]. Саме це органічне поєднання 

традицій та інновацій вважаємо фундаментом для подальшого розвитку 

позашкільної освіти. 

Серед основних засад застосування форм організації позашкільної освіти, 

можна виділити такі з них, як: взаємодія суб’єктів навчально-виховного 

процесу; врахування вікових особливостей дітей; прогнозування рівня їх 

компетентностей; створення умов для самоосвіти, розвитку творчого 

потенціалу; забезпечення оптимального темпу і ритму; чергування різних видів 

діяльності; співробітництво і співтворчість тощо [132; 137; 139; 166]. 

Виокремлюються наступні основні функції форм організації позашкільної 

освіти – організаційна, регуляційна й інформативна. Так, перша функція – 

організаційна, полягає в тому, що будь-яка форма позашкільної освіти 

передбачає розв’язання організаторського завдання, оскільки організація 

справи відображає певну логіку дій, взаємодію учасників. Друга функція – 

регуляційна, дозволяє регулювати відносини всіх учасників освітнього процесу 

[13; 177; 200; 204]. Це зумовлено тим, що різні форми по різному впливають на 

учнів, а тому передбачається необхідність взаємодії, отримання нових знань, 

вмінь, навичок, досвіду, культури, відбувається формування компетентностей, 
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норм соціальних відносин. При цьому, третя функція – інформативна, 

передбачає можливість інформування і охоплення позашкільною освітою 

значної кількості учнів на добровільній основі [113; 253]. 

У цей період спостерігався розвиток нетрадиційних масових форм 

організації позашкільної освіти дітей та молоді [13; 33; 62; 156]. Серед таких 

форм виокремлюємо аукціони [16; 66]. Відносно новою формою стають 

форуми, які дозволяли залучити велику кількість учнів до обговорення 

глобальних проблем [23; 70]. Відповідно до плану масових заходів з 

учнівською молоддю Міністерства освіти України у грудні 1993 р. був 

проведено перший Міжнародний форум «До оберегів відродження» [36, с. 61]. 

У 2000-х рр. ініціюється проведення учнівських конференцій та акцій [40; 

145; 156]. Поряд із обласними та регіональними конференціями 

започатковуються всеукраїнські конференції, головним завданням яких є обмін 

досвідом та демонстрація результатів діяльності. Конференції та акції 

проводились за різної тематики, серед них: акції «Пізнай свій край – пізнай 

себе» (м. Київ), «Один день війни у спогадах рідних» (Хмельницька область), 

«Милосердя» (Волинська область), «Славетні імена України» (Львівська 

область), «Війна в долях учнів та вчителів Донеччини» (Донецька область); «До 

народних джерел» (Рівненська область), «Чуття єдиної родини» (Житомирська 

область) [208–212; 272]. 

Однією з нетрадиційних, найбільш ефективних групових форм організації 

позашкільної освіти, з метою створення умов самовдосконалення, актуалізації 

та реалізації творчого потенціалу, оволодіння складними видами діяльності 

стають тренінги [219; 245; 248; 254]. Керівники гуртків у процесі занять 

проводили з дітьми тренінги, на яких обговорювали актуальні питання 

стосунків між юнаками та дівчатами, про переваги здорового способу життя, 

шкідливість наркотиків, тютюнопаління, алкоголю для здоров’я. Кожний 

педагог, в залежності від віку дітей, знаючи контингент групи, вибирав коло 

питань, які, на його погляд, потрібно першочергово донести до них [254, с. 55]. 

Актуальними темами для проведення тренінгів стають: «Арт-терапія», 



 398 

«Покликані вигравати», «Розкриємо здібності», «Правила конструктивного 

вирішення конфлікту», «Комунікативна компетентність», «Створення 

позитивної Я-Концепції», «Подолання критичних життєвих ситуацій» тощо 

[208–212; 272]. 

Освітньою системою, яка використовує нові форми організації 

позашкільної освіти та сприяє цілісному, багаторівневому виявленню та 

відбору обдарованих дітей, залученню їх до науково-дослідницької, 

експериментальної, конструкторської, винахідницької, пошукової діяльності, 

забезпеченню духовного, інтелектуального, творчого розвитку, створенню умов 

для соціального та професійного самовизначення особистості з орієнтуванням 

на національні інтереси держави стає Мала академія наук [4; 7; 10; 15; 27; 31; 

48; 66; 94; 123; 135; 165; 180; 189; 235; 237; 240; 246; 286]. 1 лютого 1994 р. 

наказом Міністра освіти України було затверджено Положення про Малу 

академію наук України та її координаційно-методичну раду [4, с. 444; 303, 

арк. 35]. 

У системі Малої академії наук щорічно до наукової роботи залучалися 

близько 100 тис. старшокласників, понад 30% з яких – це учні шкіл сільської 

місцевості [286, с. 91]. 

Актуальним стає збільшення кількості напрямів наукових досліджень, 

враховуючи перспективні та актуальні напрями, інтегровані науки та високі 

технології. Серед них: нанотехнології та наноінженерія, мехатроніка та 

робототехніка, штучний інтелект, космічні дослідження, екологічно безпечні 

технології енергозбереження та альтернативна енергетика, біоінформатика, 

селекція та генетика, психофізіологія, соціологія та ін. [48; 66; 94; 235; 237; 240; 

246; 286]. 

У більшості територіальних відділень Малої академії наук, для пошуку 

талановитої молоді, її професійної орієнтації та залучення широкого кола 

старшокласників до наукової роботи, організовувалася робота 40 секцій 

наукових відділень: історико-географічного, науково-технічного, 

обчислювальної техніки та програмування, філології та мистецтвознавства, 
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фізико-математичного та економічного, хіміко-біологічного тощо [66; 94; 123; 

189; 235; 237; 240; 246; 286]. 

 У територіальних відділеннях Малої академії наук організовувалася 

робота  наукових секцій: журналістики – у Дніпропетровському, Харківському 

територіальних відділеннях; соціології – у Дніпропетровському і Київському 

міському; екологічної хімії – у Дніпропетровському, Запорізькому, 

Тернопільському та Київському міському; основ дослідницької діяльності – у 

Івано-Франківському; румунської мови – у Чернівецькому; генетики, селекції, 

дендрології, ентомології, гідрології – у Запорізькому; сходознавства, теорії 

перекладу, всесвітньої історії, валеології, мікробіології, молекулярної біології 

та генетики, алгебри, геометрії, гідроекології – у Київському [4; 7; 10; 15; 27; 

31; 48; 66; 94; 123; 135; 165; 180; 189; 235; 237]; менеджменту, образотворчого 

мистецтва – у Кіровоградському міському територіальному відділенні Малаї 

академії наук, творчою лабораторією якого є народний хореографічний 

ансамбль «Пролісок» – володар численних нагород міжнародних фестивалів і 

конкурсів. З обдарованими дітьми працює висококваліфікований педагогічний 

колектив, а саме: народний артист України, професор А. Коротков; народний 

артист України, професор  В. Похиленко; заслужений діяч мистецтв України В. 

Короткова; заслужений учитель України О. Якимчук, заслужений учитель 

України О. Свириденко; доктор педагогічних наук, професор В. Вовкотруб; 7 

кандидатів педагогічних наук; 1 заслужений працівник культури України; 4 

майстри спорту, 17 відмінників освіти України, 92 вчителі вищої та першої 

кваліфікаційної категорії. Заклад має міцну матеріально-технічну базу, 

користується заслуженим авторитетом в Україні та за її межами, нагороджений 

численними дипломами та відзнаками [http://osvita.kr-

admin.gov.ua/index.php/osvita-kirovogradshchini/pozashkilna-osvita]. 

У секціях хіміко-біологічного відділення на 2000 р. навчалися 24% від 

усіх слухачів Малої академії наук, філологічного – 22%, фізико-математичного 

– 21%, історико-географічного – 19%. [246, с. 86; 286, с. 19]. На жаль, 

незважаючи на важливість розвитку науково-технічної творчості, зокрема 
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дослідницько-експериментальної її складової, учні науково-технічного 

відділення складали лише 3% від загальної кількості учнів Малої академії наук 

[180, с. 291]. Однак, в подальшому спостерігалася позитивна динаміка 

чисельності учнів як за науковими відділеннями, так і в Малій академії наук у 

цілому. Так, за даними регіональних органів управління освітою, у порівнянні з 

2005 р. кількість учнів Малої академії наук зросла у 2006 р. на 9,5 %, у 2007 р. – 

на 19,4 % [286, с. 78]. 

Допомагали юним науковцям у їх науково-дослідницькому пошуку 

близько 5 000 педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних 

закладів та установ, серед яких: 16% – педагоги позашкільних закладів, 55% – 

вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, 29% – викладачі вищих 

навчальних закладів [165, с. 4]. 

Загальну координацію діяльності територіальних відділень Малої 

академії наук України здійснював Національний центр «Мала академія наук 

України» [237]. 

Реалізуючи державну політику щодо роботи з обдарованою молоддю, 

забезпечення доступності, якості та ефективності освіти, збереження кращих 

традицій позашкільної освіти, Національний центр «Мала академія наук 

України» спрямовував свою роботу на вдосконалення та подальший розвиток 

ряду пріоритетних напрямів. Серед форм роботи Малої академії наук 

учнівської молоді, основними стають: 

1. Освітні проекти Малої академії наук України. 

2. Проведення масових заходів із обдарованою молоддю. 

3. Співпраця з навчальними закладами, науковими установами, 

громадськими організаціями всеукраїнського та міжнародного рівня [235; 237; 

240; 246; 286]. 

Зупинимось на їх характеристиці. 

Освітні проекти стають основними формами роботи, спрямованими на 

розвиток інтелектуальних і творчих здібностей особистості. Одним із таких 

проектів стає створення у 2007 р. Вищої школи Малої академії наук України, 
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яка передбачала співпрацю з установами Національної академії наук України і 

провідними вищими навчальними закладами, створення на їх базах навчально-

дослідницьких майданчиків для здобуття талановитими учнями поглиблених 

знань, умінь, навичок у процесі проведення науково-дослідницької діяльності 

[286, с. 81]. 

Мета проекту – включення обдарованих дітей з різних регіонів України в 

потужне інтелектуально-інформаційне поле провідних вищих навчальних 

закладів та наукових установ; реалізація принципу соціалізації, завдяки якому 

талановиті учні, в тому числі із сільської місцевості, отримали змогу 

долучатися до високоякісної освіти. 

Зарахування до навчальних груп Вищої школи Малої академії наук 

здійснювалося на конкурсній основі за результатами дистанційних вступних 

випробувань та рекомендацій територіальних відділень Малої академії наук 

[286, с. 82]. 

Навчально-виховний процес відбувався за заочно-дистанційною формою 

навчання, його учасниками були: педагогічні працівники Малої академії наук, 

науково-педагогічні працівники провідних вищих навчальних закладів та учні 

10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів – кандидати та дійсні члени 

Малої академії наук України [31; 48; 66; 94; 123; 165; 237; 246; 286]. 

Створення оптимальних умов для проведення наукових досліджень в 

лабораторіях та на кафедрах вищих навчальних закладів, ґрунтовна теоретична 

підготовка та індивідуальна робота викладачів з талановитими дітьми сприяла 

становленню юних науковців, надавала їм можливості продовжити навчання та 

дослідництво вже як студентам цих навчальних закладів. 

Для розширення можливостей надання високоякісних освітніх послуг, 

було започатковано ще один цікавий та перспективний проект – «Віртуальна 

школа Малої академії наук», завданнями якого стають: 

– створення точок присутності МАН у навчальних закладах різних типів 

незалежно від географічного розташування та можливостей охоплення 

територіальних відділень;  
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– формування інтерактивного інтелектуального середовища в мережі 

Інтернет для задоволення інтелектуальних та інформаційних потреб 

обдарованої молоді;  

– дидактичне забезпечення заочно-дистанційної форми навчання в 

системі Малої академії наук України [180, с. 36; 286, с. 99].  

Спільно з Інститутом телекомунікацій та глобального інформаційного 

простору НАН України створюється програмно-інформаційний комплекс 

«Віртуальна школа Малої академії наук» [7, с. 56; 165, с. 12]. Технічне 

забезпечення проекту забезпечувалося роботою потужного сервера, наданого 

Малій академії наук Програмою розвитку ООН в Україні, який надавав 

можливості здійснення дистанційного навчання, проведення відеолекцій та 

відеоконференцій. Програмно-інформаційний комплекс мав у своєму активі 

розширений набір засобів надання дистанційних послуг у мережі Інтернет, що 

сприяли наданню учням, незалежно від їх місця перебування, можливості 

доступу до навчальних ресурсів будь-якого викладача чи навчального закладу, 

забезпечували оперативний обмін навчальною інформацією, підтримували 

взаємодію з викладачами та науковими керівниками [4; 7; 165]. 

«Віртуальна школа Малої академії наук» надавала унікальні можливості і 

дітям з особливими потребами, створювала умови для втілення в життя 

інклюзивної моделі освіти. 

У запровадженні освітніх проектів Науковий центр «Мала академія наук 

України» спирався на багаторічний досвід роботи в цьому напрямку 

територіальних відділень Малої академії наук України.  

Підвищенню ефективності діяльності територіальних відділень щодо 

залучення до науково-дослідницької роботи дітей сільської місцевості сприяло 

запровадження системи лекторіїв та спецкурсів в навчально-виховний процес 

районних філій та наукових товариств [10; 15; 27; 31; 48; 66; 94; 123].  

У вирішенні проблеми охоплення позашкільною освітою сільських дітей 

цінним є досвід роботи педагогічного колективу Сумського територіального 

відділення Малої академії наук. Ним запропоновано соціально-освітній 
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проект – пересувний багатопрофільний позашкільний заклад. Організаційно-

технологічною особливістю діяльності цього проекту стало врахування 

освітньо-виховних традицій районів області, що зумовило необхідність 

спеціальної підготовки педагогів закладу для роботи за короткостроковими 

комплексними та профільними освітніми програмами; створення відповідної 

матеріально-технічної бази пересувного позашкільного закладу, а також 

використання матеріальних можливостей сільських шкіл та об'єктів соціально-

культурної сфери районів [209, с. 99]. 

Важливим напрямом роботи пересувного позашкільного закладу стає 

інструктивно-методична робота з педагогічними колективами сільських 

загальноосвітніх шкіл. У ході проведення семінарських годин розглядалися 

питання організації позакласної роботи, упровадження нових освітніх програм, 

сучасних технологій та методик навчально-розвиваючої та виховної роботи, 

обговорювалися пропозиції щодо створення креативного освітнього 

середовища, спрямованого на надання обдарованим дітям та учнівській молоді 

можливостей для реалізації їх творчого потенціалу [209, с. 101].  

Наступна важлива форма роботи – проведення масових заходів із 

обдарованою молоддю [31; 48; 66; 94; 286]. Результати своїх досліджень члени 

Малої академії наук України презентували у ході учнівських наукових 

конференцій, колоквіумів, семінарів, презентацій. Юні науковці ставали 

учасниками різноманітних обласних, всеукраїнських, міжнародних 

інтелектуальних конкурсів, турнірів олімпіад, виявляючи високий рівень 

підготовки та творчі здібності.  

Соціальне замовлення на пошук, розвиток і підтримку обдарованих 

дослідників відбувається за  організаційними формами:  

 1. Перша – державне фінансування проведення районних, міських, 

обласних конкурсів, фестивалів, виставок, олімпіад, турнірів з різних напрямів 

інтелектуальної, художньої, еколого-природничої, науково-технічної творчості 

учнів [10; 15; 27; 31; 48; 66; 94; 123; 165; 246; 286]. Повсякчасне проведення 

цих заходів за участю членів Малої академії наук, їх наукових керівників, 
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провідних вчених, державних діячів сприяє створенню суспільної, державної 

підтримки їх учасників. В Україні є позитивний досвід діяльності місцевих 

органів влади, органів управління освітою щодо піклування про долю 

обдарованої учнівської молоді, створення Малих академій учнівської молоді як 

самостійних позашкільних навчальних закладів (Львівська, Запорізька, 

Рівненська, Луганська, Тернопільська, Івано-Франківська та інші області), 

розвиток мережі наукових гуртків і секцій на базі позашкільних закладів різних 

типів, створення дистанційних шкіл, заочних біологічних шкіл, вищих шкіл, 

фізико-математичних шкіл, в тому числі на базі Національного еколого-

натуралістичного центру, Українського державного центру позашкільної освіти 

[12; 94; 123; 211; 212].  

2. Друга – державне фінансування щорічного Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт (районний етап, міський, обласний, 

Всеукраїнський), за наслідками якого до 400 учасників стають призерами, а 

понад 100 найкращих дослідників – членів Малої академії наук України 

отримають державну стипендію до 1 тисячі гривень щомісячно на цілий рік 

навчання у вищому навчальному закладі. Крім того, матеріальні та інші 

заохочення отримають кращі педагогічні і наукові керівники учнів, 

діти6сироти, діти з малозабезпечених сімей [286, с. 33].  

Маштабним заходом освітньо-виховної діяльності Малої академії наук 

України стає щорічне проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, який 

традиційно відбувається в три етапи: на районному (міському), обласному 

рівнях та на всеукраїнському рівні – у м. Києві [212, с. 34]. 

Загальне керівництво проведенням конкурсу-захисту здійснювало 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, загальну координацію – 

Національний центр «Мала академія наук України» [235; 237; 240]. 

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт – це: підсумок творчої, 

пошукової роботи члена Малої академії, а також спільної діяльності юного 

науковця і його наукового керівника; випробування обдарованих дітей на 
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відповідальність, організованість, витривалість, дипломатичність тощо;  

наступний крок юного науковця на шляху самореалізації і самовизначенні у 

професійному виборі.  

Участь у фінальному етапі конкурсу передбачала презентацію наукового 

доробку учня у колі відомих діячів освіти, науки і культури та отримання 

нагороди. Конкурс-захист учнівських науково-дослідницьких робіт, як і робота 

в Малій академії наук, організовувався в межах 40 секцій 6 наукових напрямів 

[128; 286]. 

Щорічно для участі у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України подавалося 

понад 900 заявок від переможців попереднього етапу – учнів 9–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів та учнів професійно-технічних і 

позашкільних навчальних закладів (відповідного віку) – кандидатів та дійсних 

членів обласних територіальних відділень Малої академії наук України [286, 

с. 53].  

Журі конкурсу-захисту формувалося з фахівців відповідного профілю з 

числа наукових та науково-педагогічних працівників Національної академії 

наук України, Академії педагогічних наук України, вищих та інших навчальних 

закладів. Кураторами наукових відділень Малої академії наук були академіки 

НАНУ – члени Президії Малої академії наук України. Переможці IІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту визначалися в особистій першості і 

нагороджувалися дипломами I, II, III ступенів окремо за науковими секціями 

[286, с. 55].  

З 2006 р. Указом Президента України започатковане щорічне відзначення 

120 переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів Малої академії наук щомісячними президентськими 

стипендіями. Учасники конкурсу-захисту нагороджувалися спеціальними 

призами відповідних оргкомітетів, журі, благодійних фондів, спонсорів тощо 

[237]. 
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Аналіз тематики наукових праць юних дослідників, які подавалися на 

щорічний Всеукраїнський конкурс-захист, свідчить, що вони віддавали 

перевагу таким питанням: вивченню нових та недосліджених сторінок історії 

України, української державності, української культури і літератури; розвитку 

економіки в України, підготовки молоді до життя в ринкових умовах 

господарювання; розвитку держави і права; комп’ютеризації та використанню 

обчислюваної техніки; екологічним проблемам та захисту природи і людини; 

розвитку таких наук як мовознавство, літературознавство, психологія, 

астрономія, математика, фізика, хімія, медицина тощо. Юні дослідники, як 

правило, визначали тематику дослідження з проблеми, вивчення якої допоможе 

їм обрати майбутню професійну діяльність, що має велике соціальне значення 

[31; 48; 66; 94; 123; 135; 165]. 

Тисячі обдарованих дітей України брали участь і в інших Всеукраїнських 

масових заходах, що були організовані позашкільним закладом Мала академія 

наук, серед них: 

– Всеукраїнські літературні читання «Розкрилля душі» проводилися з 

метою популяризації творчості обдарованої учнів, заохочення до літературної 

діяльності, підтримки молодих літературних талантів України; 

– Всеукраїнський конкурс творчих робіт учнів до 150-річчя від дня 

народження Івана Франка проводився з метою популяризації спадщини Івана 

Франка серед учнівської молоді; формування умінь і навичок літературної та 

науково-критичної роботи; заохочення до творчого осмислення Франкового 

слова; пошуку молодих літературних талантів;  

– Всеукраїнський конкурс-захист цільових розробок на замовлення 

компанії «Нокіа-Україна» проводився з метою підтримки та розвитку творчих 

здібностей учнівської молоді, формування інтелектуально розвинутого 

молодого покоління, створення умов для подальшої наукової роботи 

обдарованої молоді, унікальної можливості отримати досвід представлення 

себе та результатів своєї роботи перед керівництвом однієї з найуспішніших 

компаній світу; 
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– Всеукраїнський заочний конкурс науково-дослідницьких робіт «Юний 

науковець» проводився з метою підтримки та розвитку творчих здібностей 

талановитої учнівської молоді, стимулювання учнів до наукової та 

дослідницької діяльності в галузі фізики, сприяння залученню обдарованої 

учнівської молоді до участі в міжнародних конференціях, семінарах;  

– Всеукраїнський конкурс науково-творчих робіт до 200-річчя від дня 

народження М. Гоголя проводився з метою популяризації його спадщини серед 

учнівської молоді, формування умінь і навичок літературної та науково-

дослідницької роботи, підтримки талановитої молоді та творчої праці вчителів; 

– Всеукраїнський конкурс винаходів та інновацій «Техніка, технології, 

довкілля» проводився з метою підтримки інтересу учнівської молоді до 

проблем збереження навколишнього природного середовища, виявлення 

кращого досвіду науково-практичної та експериментальної діяльності 

учнівської молоді, залучення її до винахідницької та дослідницької діяльності, 

сприяння інтелектуальному розвитку особистості [27; 31; 94; 123; 165;  189; 

286]. 

Відзначимо й щорічну успішну участь членів Малої академії наук у 

різноманітних міжнародних олімпіадах та фестивалях таких як: Всесвітня 

олімпіада учнів з інформатики (Мехіко, вересень, 2006), І Міжнародна 

олімпіада з астрономії та астрофізики (Тайланд, 30 листопада – 9 грудня 2007), 

ІІ Міжнародний фестиваль юних техніків і винахідників (Тбілісі, 15–17 травня 

2008), VІІ Київський міжнародний математичний фестиваль (травень, 2008) та 

ін. [246, с. 139]. 

Мала академія наук у сфері своєї діяльності використовувала й такі 

форми роботи, як навчальні сесії, індивідуальні консультації, турніри,  лекторії, 

семінари тощо [31; 48; 165; 180; 189].  

Детальніше зупинимось на організації та проведенні турнірів –  

інтелектуальних змаганнях, які поєднують у собі процес навчання (набуття 

знань), наукову діяльність (роботу) та гру; учні не обмежуються межами 

вивчення того чи того предмета, можуть заглиблюватись у вивчення досить 
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вузьких питань, що викликають у них інтерес, але в межах поставленої на 

турнірі проблеми [180, с. 122]. 

Турнір має наступні характерні ознаки: 

– вимагає не тільки демонстрації достатнього рівня знань його учасників, 

а й творчого, нестандартного їх застосування для вирішення поставлених 

завдань, володіння навичками ведення дискусії; 

– вчить дітей працювати в команді, спрямовувати зусилля на досягнення 

спільної мети; 

– поєднує в собі ґрунтовне вивчення конкретних, заздалегідь 

обумовлених проблем,  

– вимагає швидкого мислення, захищаючи результати власних 

досліджень та сприймати, аналізувати, аргументовано критикувати результати 

досліджень суперників [2; 3].  

Розв’язання турнірних задач відбувається у чотири етапи:  

– підготовчий (зародження ідеї);  

– визрівання (нагромадження, концентрація знань, здобуття нових знань);  

– осяяння, інсайт (специфічний творчий момент, коли учень свідомо чи 

несвідомо працюючи над матеріалом, інтуїтивно «схоплює» очікуваний 

результат);  

– перевірка і доопрацювання (для того, щоб переконатися в тому, що 

результат задовольняє умови поставленої задачі) [180]. 

У 2014 р. Мала академія наук України об’єднувала 27 регіональних 

територіальних відділень, які координували роботу районних і міських 

територіальних відділень та наукових товариств учнів [293, с. 310]. 

Мала академія наук України на сьогодні стала загальнодержавним 

науково-освітнім проектом, що ставить за мету створення та впровадження 

ефективної системи пошуку та відбору, навчання та розвитку, підтримки 

обдарованих дітей, намагаючись об’єднати для цього дії та ресурси державних і 

громадських інститутів, громадськості, бізнес структур. У сучасних умовах 

Мала академія наук України – провідна структура, що опікується здібними, 
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обдарованими і талановитими дітьми, які прагнуть до наукової творчості, та 

реалізує державну політику щодо роботи з інтелектуально обдарованою 

молоддю. 

Для організації позашкільної освіти у 1991–2014 рр., поряд з новими 

використовувалися й традиційні форми: вікторини, виставки, творчі звіти, 

змагання, конкурси, олімпіади, спартакіади, екскурсії, подорожі, походи, 

експедиції, польові практики, свята, вечори, фестивалі, карнавали, вогнища, 

покази досягнень музичного, театрального, естрадного та інших видів 

мистецтв, зльоти тощо [16; 24; 25; 33; 47; 62; 74; 111; 117; 124; 138; 149; 248; 

250; 256; 266; 279]. 

Аналіз практики позашкільної освіти показав, що поширеною масовою 

формою організації позашкільної освіти залишилися змагання, основна мета 

яких – представлення пізнавальних, творчих, спортивних, туристичних, 

технічних та інших досягнень, визначення найсильніших учнів і команд. У 

змаганнях, здебільшого, брали участь кілька колективів, команд, що боролися 

за досягнення вищих результатів з певного виду діяльності. При цьому 

використовувалися й індивідуальні змагання та конкурси між учнями. Серед 

них: змагання юних авіамоделістів, судномоделістів, ракетомоделістів, 

автомоделістів, юних конструкторів, юних туристів, із спортивного 

орієнтування, скелелазіння, спелеології, археології тощо [33; 47; 62; 74; 111; 

248; 250; 256; 266; 279]. 

У 1991–2014 рр. ефективно використовуються олімпіади та спартакіади. 

Олімпіади проводились з окремих навчальних предметів та художньої 

самодіяльності, а спартакіади – з багатьох видів спорту як великі змагання 

(внутрішкільні, районні, міські, обласні, всеукраїнські, міжнародні) [47; 74; 111; 

117; 124; 138; 149; 250]. 

Ще однією з ефективних форм масової роботи в позашкільній освіті, яка 

передбачала визначення кращих серед учнів та колективів у тих чи тих видах 

діяльності, творчості були конкурси, які допомагали учням перевірити свої 

сили, здібності, оцінити свої можливості, тим самим сприяли вибору життєвого 
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шляху, виховували волю, витримку, характер [16; 24; 25; 33; 62; 117; 124; 138; 

248; 256; 279]. Серед них виокремлюємо конкурси творчої майстерності 

«Майстер золоті руки», природоохоронні конкурси «Наш дім – природа», «Мій 

рідний край – моя Земля», конкурси дитячої творчості, конкурси малюнків, 

конкурси творчих робіт юних аранжувальників квітів, флористів на теми: 

«Український віночок», «Квіти рідної землі», «Квіти у вашому домі» тощо [138, 

с. 13; 266, с. 45].  

У позашкільній освіті використовуються такі форми її організації, як 

масові свята, вечори, фестивалі, карнавали, покази досягнень музичного, 

театрального, естрадного та інших видів мистецтв. Залежно від мети ці 

організаційні форми були розважальними чи навчальними, але неодмінно 

такими, що забезпечували організацію і проведення культурного і цікавого 

дозвілля, справляли емоційний вплив на його учасників, пробуджували 

самодіяльні таланти, розширювали кругозір, сприяли емоційному, фізичному та 

інтелектуальному розвитку, вмінню приймати рішення, формуванню соціальної 

компетентності [74; 111; 117; 149; 256; 279]. 

Порівняно з радянським періодом тематика таких заходів стає 

найрізноманітнішою − музичною, танцювальною, літературною, творчою, 

присвяченою певним визначним датам, ювілейним подіям: «День народження», 

«У колі друзів», «8 Березня», «День Землі», «Славимо працею рідний народ», 

«Співоча родина», «Чисті роси», «Різдвяні канікули», «Маски Мельпомени», 

«Співає юність України», «Веселі старти», «Ріки мого дитинства», «Яблуневе 

зернятко», «Віночок», «Барвінок», «Чорний лицар», «Хто багато ходить – той 

довше живе», «Природи вічна краса», «Зелена скарбниця», «Моє майбутнє», 

«Професійна кар’єра», «Новий рік без самотності», «Святий Миколай − дітям 

помагай!» тощо. [74, с. 16; 117, с. 19;  279, с. 56]. 

Важливими масовими формами організації позашкільної освіти, як і в 

радянський період були походи, експедиції. Значно поширюється практика, 

туристичних походів, що пов’язана з подорожжю, переборенням певних 

труднощів. Експедиції спрямовувалися на проведення досліджень, вивчення 
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історії і культури певної місцевості, її природних багатств тощо. Серед 

краєзнавчих, туристичних, екологічних експедицій поширеними стають: «Моя 

земля – земля моїх батьків», «Краса і біль України», «Реабілітовані історією», 

«Шляхами рідного краю», «Дім, оселя, Батьківщина», «Заповідними стежками 

рідного краю», «У глибину віків», «У пошуках минулих сторіч», «Звичаї, ігри 

та забави мого краю», «Старовинні художні ремесла та одяг мого краю», 

«Культурна спадщина», «Дивосвіт України» тощо. Зокрема Всеукраїнська 

експедиція учнівської молоді «Краса і біль України» – це один з масштабних 

заходів за часів незалежності, що тривала більше 15 років і проводилася з 

метою збереження та відродження історії, культури, природи України [36; 149; 

187]. У 1992 р. «Краса і біль України» започатковувалась як екологічна 

експедиція [291, с. 11], а з 1993 р. переросла в комплексну туристсько-

краєзнавчу експедицію з такими напрямами історико-краєзнавчої тематики: 

«Свята спадщина», «Скривджена земля» та «З попелу забуття» [149, с. 48]. У 

1996–1997 н. р. у цій експедиції взяло участь 14434 158 краєзнавчих пошукових 

загонів, що об’єднали у своїх лавах 204884 дітей [36, с. 18]. 

Традиційною масовою формою організації позашкільної освіти 

залишалися виставки, на яких відбувалася публічна демонстрація експонатів, 

виготовлених учнями, ознайомлення широкого загалу зі змістом позашкільної 

освіти [74; 111; 117; 124; 266; 279]. У системі позашкільної освіти проводились 

виставки науково-технічної творчості, декоративно-прикладного мистецтва, 

краєзнавства, а саме: «Наш пошук і творчість – тобі, Україно», «Природа і 

фантазія», «Щедрість рідної землі», «Нашу турботу тобі – рідна земля», «Свято 

врожаю», «Дари осені», «Квіти у побуті», «Рослинні мотиви у декоративно-

прикладному мистецтві України» тощо [181, с. 44; 206, с. 45; 219, с. 19; 278, 

с. 56]. 

Щодо групових форм – незмінними залишалися гуртки, секції, клуби. 

Головною груповою формою позашкільної освіти в 1991–2014 рр., як і в 

радянський період залишався гурток. Гуртки створювалися у будинках 

творчості, за місцем проживання, при клубах, станціях технічної творчості, в 
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таборах відпочинку, школах, інтернатах та поділялися за напрямами, що 

диференціювалися тематикою роботи та віком учнів [16; 24; 25; 33; 47; 62; 74; 

111; 117; 124; 138; 250; 256; 266; 279]. 

Гуртки давали змогу кожному з його учасників обрати заняття за своїми 

нахилами й потребами. Найбільш важливою вимогою до гурткової роботи стає 

її життєздатність [137, с. 74]. 

Зазначимо, що з 2000 р., після певного зменшення кількісних показників 

мережі гуртків, спостерігаємо поступове нарощення саме цієї групової форми 

роботи, що виконувала наступні функції: розширювали та поглиблювали 

знання учнів з тієї чи тієї сфери науки, техніки, мистецтва (наприклад, гуртки 

математики, астрономії, комп’ютерної графіки, іноземних мов та ін.); 

здійснювали професійну підготовку (наприклад, плетіння з лози, вишивання, 

різьблення по дереву, бісероплетіння, паперопластика, живопис, декоративний 

розпис, флористика тощо); організовували дозвілля, сприяли створенню 

психологічної комфортності відпочинку, виконували розважально-

комунікативні функції [248; 250; 266; 279]. Гуртки виконували і соціальну 

функцію. Так створювалися умови до занять в гуртках для дітей з обмеженими 

можливостями. Наприклад, у Черкаській спеціалізованій школі-інтернат діяв 

вокальний колектив «Віночок» (керівник – Л. Сівакові), Корсунь-

Шевченківській спеціалізованій школі-інтернат для дітей з вадами слуху – 

танцювальний колектив (керівник – В. Предан) [13, с. 81], Харківському 

обласному Палацу дитячої та юнацької творчості – гурток «Здорові традиції 

українського народу» та спільно зі школою-інтернатом №8 для дітей з 

обмеженими фізичними можливостями – зразковий художній колектив театр 

ляльок «Жили-були» [116, с. 185]. 

Із змінами соціально-економічних умов у суспільстві виникла потреба 

більше уваги приділяти національному вихованню через набуття молодим 

поколінням соціального досвіду успадкування духовних надбань українського 

народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у  
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молоді рис громадянина Української держави незалежно від національної 

приналежності.  

Для реалізації такої потреби у 1991–2014 рр. створювалися гуртки, 

підгрунтя яких зосереджувалося на надбаннях української та світової науки, на 

традиціях та звичаях українського народу. Більш масовими стають гуртки 

декоративно-прикладного мистецтва, у процесі роботи яких учні опановували 

спеціальні трудові вміння та навички щодо різних видів народних промислів, 

що сприяло розвитку творчої діяльності [61, с. 38; 62, с. 49; 76, с. 80]. 

У гуртковій роботі позашкільних закладів України започатковано 

лабораторії народних ремесел, в яких організовано роботу гуртків 

лозоплетіння, вишивки, різьби по дереву, гончарства, відкрито постійно діючі 

та періодичні виставки дитячих робіт. Наприклад, у Києві на початку 2001 р. 

було збудовано приміщення школи народних ремесел, яка забезпечує 

поєднання народної творчості з природою, вчить оберігати і переносити її красу 

у побут, у творчу працю і культуру, естетично виховує, пробуджує у дітей 

інтерес до природознавства і краєзнавства [212, с. 53].  

У цей період користуються попитом заняття в гуртках художньої 

творчості, які не лише відкривали шляхи до самореалізації, а й розширювали 

та поглиблювали знання і вміння, які можна використовувати в багатьох 

професіях. На заняттях гуртківців цього напряму розвивалися та формувалися 

специфічні навички, вміння користуватися ручними інструментами, приладдям, 

у процесі навчання розвивалася здібність сприймати кольорове оточення, що 

важливо для розвитку емоцій, їх рівня [111; 117; 124; 248; 250; 285]. 

Тенденція до збільшення контингенту дітей (наприклад, у 2004–2006 рр. 

набирали 6–8 груп по 10–13 осіб), які бажали навчатися в художніх школах, 

сприяє виникненню аматорських секцій, гуртків, приватних індивідуальних 

занять [246, с. 117]. 

Якісним показником результативності діяльності гуртків художньо-

естетичного напряму стають Всеукраїнські масові заходи (фестивалі, конкурси, 

змагання, зльоти, свята), в яких щорічно брали участь понад 20 тис. вихованців 
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(учнів, слухачів) [246, с. 120]. Так, Українським державним центром 

позашкільної освіти протягом 2006–2008 рр. проведено 118 традиційних 

всеукраїнських масових заходів з художньо-естетичного напряму позашкільної 

освіти [246, с. 123]. Частина заходів носили міжнародний характер, зокрема 

міжнародний художній конкурс «Таланти III тисячоліття», міжнародний 

дитячий молодіжний фестиваль аудіовізуальних мистецтв «Кришталеві 

джерела», міжнародний фестиваль дитячих колективів народного танцю 

«Натхнення Хортиці». Учасниками цих заходів були діти Білорусі, Казахстану, 

Молдови та інших країн [249, с. 138; 260, с. 5; 265, с. 7].  

Розвиваються гуртки науково-технічного напряму. Наприклад, з 1991 р. в 

Кіровоградській області активно діє Комунальний заклад «Кіровоградський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді». В 55 групах 

гуртків науково-технічної творчості гуртковою роботою охоплено 825 

вихованців під керівництвом 30 досвідчених педагогів, серед них 2 працівники 

нагороджені знаком «Відмінник освіти України», 2 – знаком «Софія Русова» 

[http://osvita-mrk.gov.ua/pozaklasni_zanyattya/, https://pozashkilna.osvita-

mrk.gov.ua/, http://osvita-mrk.gov.ua/zakladi_osviti/pozashkiljni/, http://osvita.kr-

admin.gov.ua/index.php/osvita-kirovogradshchini/pozashkilna-osvita]. 

Мережа гуртків закладу охоплює навчання дітей із сільської місцевості і 

сприяє збереженню повноцінної ланки позашкільної освіти технічного напряму 

в області. Навчання й виховання дітей здійснюється шляхом впровадження 

педагогічних новацій, сучасних технологій, здатних забезпечити повноцінну 

підготовку до життя. Значна увага приділяється впровадженню розвиваючого 

навчання, поетапності й перспективності в плеканні здібностей кожного 

вихованця. Педагогічний колектив закладу у своїй роботі реалізує цілісний 

підхід до формування особистості, враховує бажання, прагнення, запити 

дитини. 

При закладі з 1995 р. створена й успішно працювала регіональна 

організація Українського молодіжного об'єднання «Сузір'я», яка щорічно 

проводила конкурси «Космічні фантазії» та «Мирний космос» [http://osvita-

https://pozashkilna.osvita-mrk.gov.ua/
https://pozashkilna.osvita-mrk.gov.ua/
http://osvita-mrk.gov.ua/zakladi_osviti/pozashkiljni/
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mrk.gov.ua/pozaklasni_zanyattya/, https://pozashkilna.osvita-mrk.gov.ua/, 

http://osvita-mrk.gov.ua/zakladi_osviti/pozashkiljni/, http://osvita.kr-

admin.gov.ua/index.php/osvita-kirovogradshchini/pozashkilna-osvita]. 

Окрім різноманітного вибору технічних гуртків, заклад є організатором 

великої кількості обласних заходів. Наприклад у 2010 р. в обласних заходах 

взяли участь більш ніж 700 вихованців та стали призерами понад 200 учасників. 

88 вихованців гуртків взяли участь у всеукраїнських змаганнях, конкурсах та 

виставках, із них 45 стали призерами і були нагороджені дипломами 

Українського державного центру позашкільної освіти[http://osvita-

mrk.gov.ua/pozaklasni_zanyattya/, https://pozashkilna.osvita-mrk.gov.ua/, 

http://osvita-mrk.gov.ua/zakladi_osviti/pozashkiljni/, http://osvita.kr-

admin.gov.ua/index.php/osvita-kirovogradshchini/pozashkilna-osvita]. 

Так, на Всеукраїнських змаганнях з авіамодельного спорту (в класі 

вільнолітаючі моделі літаків у приміщенні), що відбувалися у червні 2011 р., 

команда закладу посіла ІІ місце, а збірна команда судномоделістів 

Кіровоградської області стала переможцем. Вихованці судномодельного гуртка    

С. Фріч та Р. Кащук стали Чемпіонами України. Вихованці відеогуртка закладу 

на Міжнародному дитячому, молодіжному фестивалі аудіовізуальних мистецтв 

«Кришталеві джерела» стали лауреатами за два відеокліпи. Діяльність закладу 

постійно висвітлюється на його офіційному сайті та сайті управління 

освіти[http://osvita-mrk.gov.ua/pozaklasni_zanyattya/,  https://pozashkilna.osvita-

mrk.gov.ua/, http://osvita-mrk.gov.ua/zakladi_osviti/pozashkiljni/, http://osvita.kr-

admin.gov.ua/index.php/osvita-kirovogradshchini/pozashkilna-osvita]. 

У цей період користується попитом туристсько-краєзнавча гурткова 

робота. Гуртки юних краєзнавців мали на меті виховання в української молоді 

засобами туристсько-краєзнавчої роботи дбайливого ставлення до природи, 

духовних надбань українського народу, розширення і поглиблення знань з 

історії, народознавства, природничих дисциплін. Головне завдання краєзнавчих 

гуртків –  прищеплення молоді любові і поваги до свого минулого, виховання 

шани до своїх пращурів [181; 187; 223; 246; 250; 254; 256]. 

https://pozashkilna.osvita-mrk.gov.ua/
http://osvita-mrk.gov.ua/zakladi_osviti/pozashkiljni/
https://pozashkilna.osvita-mrk.gov.ua/
http://osvita-mrk.gov.ua/zakladi_osviti/pozashkiljni/
https://pozashkilna.osvita-mrk.gov.ua/
https://pozashkilna.osvita-mrk.gov.ua/
http://osvita-mrk.gov.ua/zakladi_osviti/pozashkiljni/
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Ефективність роботи туристсько-краєзнавчих гуртків зумовлювалася 

реалізацією в повній мірі функцій ознайомлення підлітків зі специфікою історії 

та культури регіону (краєзнавчий матеріал розширює і поглиблює знання 

навчальних дисциплін). Учнівська молодь мала змогу під час туристсько-

краєзнавчих подорожей займатися пошуковою та науково-дослідницькою 

роботою, що розвивало її кругозір, дозволяло побачити і пізнати різні регіони 

України, інші держави, закріпити вже здобуті знання та навички, розширювало 

можливості щодо професійної орієнтації [149; 256]. 

У Центральному таборі туристського активу учнів України – 

структурного підрозділу Українського державного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді традиційно проводилися зльоти юних туристів-

краєзнавців – активістів руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх 

батьків», туристсько-краєзнавчої експедиції «Історія міст і сіл України» та ін., 

навчально-тренувальні збори гуртківців. Центри туризму і краєзнавства 

учнівської молоді, станції юних туристів проводили різноманітні оздоровчі 

заходи на власних туристичних базах [149; 223; 246; 250; 254; 256].  

Для кожного регіону актуальними ставали й факти дослідження історії 

краю. Наприклад, для Кіровоградщини, у 2009 р. віховою стає робота у межах 

відзначення 706 річчя створення області. У Програмі розвитку краєзнавства у 

Кіровоградській області на період до 2010 р. зазначалося: «на сучасному етапі 

історії незалежної України невід’ємною складовою наукових досліджень та 

громадянського руху є історичне краєзнавство, спрямоване на відродження 

духовності, історичної пам’яті, формування у громадян і передусім у молоді 

любові до рідного краю, патріотизму, поваги до людини, відповідальності за 

збереження історико-культурних надбань» [http://osvita-

mrk.gov.ua/pozaklasni_zanyattya/, https://pozashkilna.osvita-mrk.gov.ua/]. 

З використанням досвіду попередніх поколінь у гуртковій роботі 

аграрних профілів запроваджувалися нові комплексні профільні об’єднання 

(ферми, кооперативи, школи юних фермерів та ін.). На базі Всеукраїнського 

табору «Юннат» Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

https://pozashkilna.osvita-mrk.gov.ua/


 417 

молоді проводилися збори юних натуралістів – переможців всеукраїнських 

конкурсів, акцій екологічного спрямування [73, с. 111; 177, с. 541; 180, с. 60]. 

Для формування пізнавальної активності учнів, оволодіння та засвоєння 

ними понять, відомостей за напрямами позашкільної освіти застосовувались 

методи організації позашкільної освіти: розповіді, пояснення, бесіди, 

демонстрації тощо, за допомогою яких здійснювалося введення дітей у світ 

техніки, культури, природи, науки [102; 111; 122; 138; 139; 148; 166].   

Встановлено, що актуальною у цей період була наступна тематика 

розповідей, пояснень, бесід: «Значення праці в житті людини», «Права і 

обов’язки кожного», «Захистимо себе», «Права очима дітей», «Правила безпеки 

руху», «Правила протипожежної безпеки», «Правила особистої гігієни та 

психогігієни», «Український рушник», «Доля села в долі держави», «Ми родом 

з дитинства» тощо [102; 111; 122; 138].  

Доцільним стає застосування методів, спрямованих на формування 

практичних вмінь і навичок, серед яких: вправи, інструктажі, практичні 

роботи тощо [111; 122; 138; 139; 148; 166; 168; 185]. 

У переліку практичних робіт, зокрема в науково-технічному напрямі 

позашкільної освіти у підготовчо-технічних гуртках позашкільних закладів, 

доцільним стає виготовлення закладинок (кошеня, цуценя, клоун та ін.), 

виробів з елементами гофрування (гаманець, сумочка), на основі складеного 

навпіл аркуша паперу (левеня, жабка, ведмедик, слон), технікою орігамі (літак, 

стріла, пароплав, човник, дзьоб птаха, лебідь, ґава), складання композицій з 

виготовлених виробів тощо [139; 148; 166; 190].  

В еколого-натуралістичному напрямі позашкільної освіти проводились 

практичні роботи на теми: «Конвалія», «Первоцвіт», «Пролісок», «Збери букет 

з осіннього листя», «Від якого дерева листочок», «Для чого потрібен цей 

предмет» тощо [206, с. 67; 208, с. 60; 285, с. 49].  

Для здійснення творчої діяльності учнів, застосовувались такі методи, як: 

колективні творчі справи, ігри, проблемні ситуації [185; 285]. 
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Серед тематики колективних творчих справ популярними були: «Їм 

необхідна допомога», «Перлини природи», «Заповідник», «Рослини під 

охороною», «Посади калину», «Посади сад» тощо; застосовувались проекти, 

програми: «Я – громадяни», «Слідами історії», «Центр духовної культури», 

«Партнерство позашкільних закладів і родини», «Я і моя сім’я», «Історія 

Україні в біографії моєї родини», «Вивчення особистості», «Моє здоров’я», 

«Психологічна абетка», «Екологія спілкування», «Шлях до успіху», «Дозвілля 

особистості», «Людина епохи Відродження», «Основи інформаційної 

культури» тощо; проводились такі ділові, рольові та пізнавальні ігри, як: 

«Прикрасимо ялинку нашого району», «День відкритих дверей», «Підведення 

підсумків за рік», «Підготовка до змагань», «Книги для бібліотеки», «Я в 

майбутньому», «Професія дизайнера», «Захистимо природу» тощо [185, с. 99– 

100; с. 285, с. 66–68].  

Для представлення результатів творчої діяльності дітей та підлітків, 

досягнення поставленої мети використовувались такі методи, як: самостійна 

робота, самовиховання, самоконтроль, самоаналіз, самоспостереження, 

самооцінка, дебати, дискусії, диспути тощо. Учнів зацікавлювали дебати, 

дискусії, диспути з різних проблемних питань, що стосувалися життєвих 

цінностей і планів, становлення особистості. Серед них: «Успіх у житті», 

«Цінності і переконання», «Соціалізація в сучасному мінливому суспільстві», 

«Кожен з нас як проектувальник власного життя», «Чи правильним слід 

вважати висловлювання, що «Дорогу здолає той, хто йде?», «Які життєві 

навички, що сприяють здоров’ю?», «Пізнання себе і світу» тощо [206, с. 67; 

208, с. 60; 285, с. 49].  

Отже, у період 1991–2014 рр. колективи позашкільних закладів вели 

пошуки нових та вдосконалювали вже існуючі форми та методи організації 

позашкільної освіти; відповідно до соціальних умов і запитів коригували 

профільність і вікову наповнюваність гуртків та інших творчих об’єднань. На 

фоні недостатнього фінансування, загальної дезорієнтації та децентралізації 

системи позашкільної освіти відбувається нарощення виховного потенціалу та 
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значимості позашкільної освіти через використання поряд із уже традиційними 

формами нестандартних форм взаємодії з дітьми. 

 

4.4. Порівняльний аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду 

розвитку позашкільної освіти 

Аналіз наукових праць [67; 68; 69; 71; 72; 97; 183; 202; 293; 294; 295; 296] 

свідчить, що організація позашкільної освіти є актуальною проблемою 

суспільного життя кожної країни. Це зумовлено специфічним характером 

позашкілля, його впливом на емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток 

дітей та молоді, організацію їхнього вільного часу. Ефективна організація 

вільного часу підростаючого покоління дозволяє уникнути багатьох соціальних 

проблем: дитячої агресії, алкоголізму, наркоманії тощо.  

На початку ХХІ ст. надання дітям і молоді широкого вибору освітніх і 

культурних послуг у вільний час стало метою молодіжної політики країн 

Європи у яких використовуються такі поняття як «неформальна освіта», 

«заклади позашкільного виховання», «додаткова освіта», «центри вільного 

часу» [67; 68; 69; 72; 97; 183; 294; 295; 296]. У Міжнародній освітянській 

системі використовується термін «неформальна освіта». На сьогодні не існує 

єдиного визначення цього поняття. Аналіз визначень поняття «неформальна 

освіта» дає можливість зробити висновок, що це організована та 

цілеспрямована навчальна діяльність, яка здійснюється за межами закладів 

формальної освіти, спрямована на задоволення різноманітних освітніх потреб. 

Вона є добровільною, короткотривалою, доповнює формальну освіту, 

забезпечує засвоєння знань, умінь і навичок, але не надає легалізованого 

сертифікату [68, с. 13; 72, с. 25]. Особливостями неформальної освіти у країнах 

Європи є те, що вона орієнтована на запити сім’ї, дітей і молоді та не містить 

стандартних освітніх програм. Позашкільні заклади відрізняються змістом, 

структурою, але мають спільну мету – організувати діяльність дітей у вільний 

час, забезпечити реалізацію потреб, запитів та інтересів учнів у самореалізації, 

соціалізації, включення в суспільні відносини, розвивати творчі здібності у 
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сфері культури, мистецтва, техніки, туризму та краєзнавства, екології, спорту, 

наукових знань тощо [67 с. 45; 295, с. 34; 296, с. 15].  

У багатьох країнах світу позашкільна освіта функціонує офіційно [71, 

с. 40 –41]. 

Зусиллями педагогів та громадськості Європи зроблено чимало з метою 

об’єднання молоді, підготовки її до життя в загальноєвропейському 

співтоваристві. Підтвердженням цього є те, що в жовтні 1991 р. було створено 

загальноєвропейську спілку установ та організацій вільного часу дітей і молоді 

(EAICY), асоціативним членом якої стала й Україна [293, с. 307].  

Головними документами Асоціації є Декларація прав дитини (1959) та 

Конвенція ООН про права дитини (1989). Основними напрямами діяльності цієї 

організації стало створення умов для контактів дітей і молоді різних країн і 

різних етнічних груп, для взаєморозуміння педагогів позашкільних центрів 

європейських держав, обмін інформацією, досвідом, ідеями [69;183; 294; 295; 

296]. Основна мета роботи Асоціації – сприяти здоровому, всебічному розвитку 

дітей та молоді за допомогою багатосторонніх контактів, семінарів, 

конференцій, конкурсів, фестивалів, реалізації спільних програм і проектів. 

Одним з основних завдань асоціації є збереження установ та центрів, у яких 

діти і молодь займаються у вільний час, створення загальноєвропейського 

освітнього простору [72 с. 44; 183, с. 41]. 

Президія Асоціації активно працює також над створенням європейського 

банку інформації про діяльність установ і центрів дозвілля дітей та молоді. 

Вона об’єднує понад 50 первинних організацій 20 європейських країн. Україна 

представлена шістьма організаціями [183, с. 51]. Інтерес до Асоціації 

проявляють також педагоги позашкільних центрів дозвілля Канади, Австралії, 

Туреччини та інших країн [97, с. 19].  

Серед країн Центральної Європи до EAICY належать: Болгарія, Польща, 

Словаччина, Чехія, які мають спільні риси, оскільки кожна з них належала до 

так званого соціалістичного табору. Політичні зміни, пов’язані зі вступом до 

Європейського Союзу, спричинили не лише економічні, культурні зміни, а й 
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зміни в освітній сфері [67, с. 61].  

Багато спільного є в позашкільній освіті Болгарії та України. У Болгарії, 

як і в Україні позашкільна освіта підтримується і розвивається на державному 

рівні. На початку ХХІ ст. у позашкільних закладах та численних дитячих 

організаціях за інтересами Болгарії в центрі уваги постає естетичне і фізичне 

виховання. Щорічно проводились художні конкурси, фестивалі, тижні дитячої 

книги і мистецтва для дітей [68; 69; 72]. Цікавою формою був рух «Прапор 

миру», що сприяв розвитку здібностей дітей [72, с. 77]. 

З 2002 р. у країні діє освітня програма «Європейські уроки», яка 

розроблена болгарськими фахівцями за сприяння неурядової організації Paideia 

Foundation. До цієї програми долучилося понад 490 шкіл усіх рівнів. До 

викладання «Європейських уроків» залучено близько 3 500 педагогів. [293, 

с. 308]. Мета програми – сприяння впровадженню знань про Європу та 

створення умов для встановлення контактів і партнерства з європейськими 

країнами в галузі освіти. У країні створюються умови для підготовки 

інформованих, компетентних молодих людей, активних учасників суспільних 

процесів, гідних громадян своєї держави, Європи та всього світу.  

У березні 2005 р. була створена Болгарська асоціація інституцій для дітей 

та молоді. У країні функціонує Національний Палац дітей Болгарії. У понад 40 

унікальних педагогічних формах у 4 основних напрямах: наука, техніка і 

технологія; мистецтво; спорт і туризм; педагогічна школа «Пізнайко» 

розвивається діяльність дітей та їхніх батьків. На місцевому рівні працює 

розгалужена мережа закладів позашкільної освіти. Позашкільні заклади є 

вирішальним фактором у соціальному середовищі для повноцінної організації 

вільного часу, додаткової освіти, творчого розвитку й формування корисних 

умінь та компетентностей, а також успішної їхньої реалізації. Вони є центрами 

соціальних контактів, культурно-освітньої, виховної і спортивно-туристської 

діяльності. Держава забезпечує відвідування однією дитиною трьох гуртків 

одночасно [293, с. 308].  

Заслуговує на увагу досвід організації позашкільної освіти у Польщі. 
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Основними типами закладів позашкільного виховання у країні є: центри 

позашкільної роботи, молодіжні будинки культури, міжшкільні спортивні 

центри, дитячі майданчики, палаци молоді, центри освіти, молодіжні 

астрономічні обсерваторії тощо, метою яких є допомога школі в організації 

вільного часу дітей та молоді. Організація позашкільної освіти здійснюється за  

художнім, технічним, науковим, спортивним напрямами. Найпопулярнішими 

серед дітей та молоді є центри дозвілля. Їхня діяльність ґрунтується на інтересі 

до музики, живопису, літератури, релігії, іноземних мов тощо. У засвоєнні 

практичних знань, набутті умінь, виробленні моральних якостей допомагає 

організація юних харцерів. Значний інтерес становить досвід педагогів Польщі 

з організації занять дітей та учнівської молоді спортом. Регулярними стали 

дитячі олімпіади та гімназіади, що проводяться за усіма видами спорту 

упродовж року. Широкого розповсюдження набули спілки з окремих видів 

спорту [67; 294; 295; 296]. Певний досвід накопичено з проведення спортивних 

канікул під назвою «Спортивне літо в місті», «Спортивна зима в місті». Під час 

шкільних канікул діти й підлітки користуються правом безкоштовного 

відвідування міських і шкільних плавальних басейнів [290, с. 22]. 

Зазначимо, що Україна і Польща мають нормативно визначені й 

закріплені структури позашкільної освіти, які мають багато спільного.  

Система освіти Польщі, що охоплює і позашкільну, представлена в Законі 

«Про систему освіти» (1991). Так, у статті 2 Закону визначені її складові, серед 

яких освітньо-виховні заклади, молодіжні осередки виховання тощо [290, с. 24]. 

У 1995 р., з ініціативи закладів додаткової освіти Польщі заснована 

Народна Рада, яка займається питаннями додаткової освіти. Її штаб-квартирою 

став культурно-молодіжний центр Кракова [67, с. 56; 295, с. 33].  

Засади державної політики Польщі у сфері позашкільної освіти 

відображено у Конституції Республіки Польща (1997). Утвердження і 

забезпечення охорони прав дітей, зокрема на освіту, науку, творчість 

здійснюється відповідно до статей 70, 72, 73 [72, с. 52; 97, с. 67]. 

Нормативно-правове забезпечення функціонування закладів 



 423 

позашкільного виховання в Польщі представлено Рамковими статутами 

публічних закладів (2005) та іншими документами. Так, Рамковий статут 

публічних закладів позашкільного виховання нормативно визначає і закріплює 

назву закладу, його філіалів, органів управління, основні напрями діяльності, 

права та обов’язки його учасників тощо [295, с. 46].  

Перспективні цілі щодо дітей та молоді в Польщі визначалися у Стратегії 

держави для молоді на 2003–2012 рр. Даний документ висвітлював напрями 

молодіжної політики в державі. Значна увага приділялася питанням організації 

вільного часу, культури, спорту тощо [293, с. 309].   

За даними Інформаційної бази міжнародної освітньої мережі EURIDICE 

нині в Польщі працює понад 250 центрів для дітей і молоді (палаци молоді, 

молодіжні будинки культури, центри суспільно корисної роботи, дитячі 

майданчики тощо). У Польщі діє навчальний проект «Європа на кожний день» 

[115, с. 235], яким охоплено школи різних рівнів. У межах цього проекту, у 

більшості позашкільних закладів реалізуються наступні напрями: європейська 

освіта; культивування почуття поваги до національної історії, культури, 

традицій; міжнародне співробітництво, виховання у молодих людей сприйняття 

інших культур світу; профілактичні заходи у роботі з дітьми, які схильні до 

правопорушень; залучення дітей та молоді до масових заходів; створення літніх 

та зимових таборів як у Польщі, так і за кордоном; підготовка підростаючого 

покоління до роботи на європейському ринку праці тощо [67; 68]. 

У Словаччині термін «неформальна освіта» маловідомий, більш поширені 

такі терміни: «вільний час», «позашкільна освіта», «додаткова освіта» [67; 68; 

72; 97]. У 2001 р. Кабінетом Міністрів Словаччини затверджено Концепцію 

державної політики щодо молоді, яку держава впроваджує за допомогою 

органів державної адміністрації та самоврядування, недержавних організацій, 

фондів, комерційних організацій і підприємців [67, с. 70]. Найбільшою 

структурою у країні, яка працює з дітьми й молоддю, є Рада молоді Словаччини 

та 128 центрів вільного часу, засновниками якої є місцеві ради. Діти частково 

вносять кошти у роботу своїх організацій і закладів. Ті, хто навчаються в 
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початкових і середніх школах, можуть використати на неформальну освіту 

«освітній купон», встановлений Міністерство освіти, яке обмежило їхнє 

використання на заняття за інтересами в школах та центрах вільного часу. 

Вартість такого «купону» становить 720 словацьких крон на навчальний рік 

[72, с. 123]. 

З 2004 р. Словаччина вступила до Європейського Союзу, а відповідно 

постала необхідність координації молодіжної політики з країнами ЄС [295, 

с. 69]. 

У Чеській Республіці використовують такі поняття, як «освіта 

формальна», «додаткова освіта» і «неформальна освіта». Формальна освіта – це 

освіта, яка здобувається у школах або спеціалізованих закладах; забезпечується 

й підтримується державою. Її результат – сертифікований документ про 

закінчення. Додаткова освіта – це освіта,яка передбачає здобуття знань і вмінь 

на основі щоденного досвіду й контакту з сім’єю, робочим або навчальним 

середовищем, друзями, однолітками, засобами масової інформації іншим 

соціальним середовищем. Неформальна освіта – це цілеспрямована 

структурована діяльність,яка здійснюється поза межами формальної системи, є 

добровільною відповідно до обраної діяльності (у гуртку, спортивній секції, 

художньому колективі тощо) [69; 183; 295; 296]. Наразі в республіці у сфері 

неформальної освіти працюють 294 дозвіллєвих центри, 398 шкільних клубів і 

3709 груп продовженого дня. Одним із суб’єктів, що реалізує державну 

політику щодо дітей та молоді є Національний інститут дітей та молоді 

Міністерства освіти, молоді та фізичної культури [293, с. 309]. 

У межах Програми оновлення освітньої системи Чехії діють дві 

самостійні програми: Програма позашкільної освіти PHARE-VET та «Молодь 

для Європи», що розпочала роботу ще у 1996 р. [80, с. 444]. 

З-поміж країн Західної Європи до EAICY належать: Бельгія, Німеччина, 

Іспанія, Нідерланди, Португалія, Франція, Данія [67; 72; 97; 294; 295; 296]. 

У Бельгії немає міністерства, завданням якого була організація вільного 

часу її громадян, але, натомість, є Міністерство культури, молоді і спорту та 
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Міністерство добробуту громадян, яке займається політикою, що впливає на 

організацію вільного часу дітей та молоді [94, с. 61]. 

Міністерство добробуту громадян останнім часом надає підтримку 

декільком дитячим дозвіллєвим центрам. Найбільший вплив на проведення 

вільного часу дітей мають їхні батьки. Приблизно 50 % дітей віком від  

3 місяців до 3 років регулярно відвідують дитячі дозвіллєві центри. У 3 роки 

вони йдуть на навчання до школи. 55 % дітей віком від 3 до 6 років і 40 % дітей 

від 6 до 12 років хоча б раз на тиждень з бабусями й дідусями відвідують дитячі 

центри при школі [103, с. 77]. 

Міністерство культури, молоді і спорту займається молодіжною роботою, 

метою якої є сприяння розвитку дітей та молоді, яка на добровільній основі 

бере участь у різноманітних програмах. Майже 100 національних організацій 

отримують субсидії на розвиток програм «молодіжної роботи», на організацію 

тренінгів для молодих спеціалістів, на розвиток нових методик. Особливу увагу 

ці організації звертають на такі популярні види діяльності дітей та молоді, як 

спорт, туризм, міжнародні обміни, літні табори, художня діяльність, 

інформаційні технології тощо. Найбільш популярними серед підростаючого 

покоління є спортивні клуби [103, с. 79]. 

У Німеччині, у процесі розвитку неформальної освіти, створено 

позашкільні заклади, які взяли на себе відповідальність за її організацію. Ці 

заклади виконують наступні завдання: профілактика, інтеграція, орієнтація в 

соціальному просторі дітей та молоді, організація їх вільного часу [183, с. 81]. 

Значне місце в організації неформальної освіти займають різні об’єднання 

й організації – вільні носії допомоги та підтримки молодого покоління. Окремі 

такі об’єднання вузькоспеціалізовані й пропонують можливості неформальної 

освіти обмеженому колу зацікавлених осіб [68; 97; 296]. 

Часто ігровими майданчиками для дітей в Німеччині стають пересувні 

ігромобілі, де навчально-виховна робота здійснюється під наглядом педагогів, 

їхнє завдання полягає у розвитку і формуванні знань, умінь, навичок для 

догляду за тваринами та роботи в саду та городі [68; 296]. 
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Безперечно, для дослідження цікавим є досвід організації дитячого й 

молодіжного дозвілля в окремих регіонах Німеччини. Так, при муніципалітетах 

створено Ради у справах молоді, які є координуючими органами роботи 

різноманітних клубів та джерел їхнього фінансування. За своєю структурою 

вони поділяються на однопрофільні та багатопрофільні. Діти за своїм 

бажанням, без будь-якого офіційного запису й обліку, тут відпочивають і 

розважаються, вони приходять сюди здобути додаткові знання та 

поспілкуватися. У цій країні створюються дитячі позашкільні консультаційні 

центри з різноманітних питань життєдіяльності дітей, де дитина може отримати 

інформацію з будь-якого питання: як доглядати за домашніми тваринами, як 

готувати їжу, як прибрати оселю, де знайти роботу тощо. Такий підхід 

здебільшого спрямований на соціалізацію молоді [97; 294; 296]. 

Іспанія – європейська держава, до складу якої входять автономні області. 

Автономні уряди регулюють багато сфер життєдіяльності, з-поміж них і освіту. 

Останнім часом певні соціальні фактори (повноцінне і всебічне долучення 

жінок до ринку праці, різні моделі сімейних стосунків, різні робочі графіки 

тощо) сприяли зростанню попиту на додаткові знання у сфері неформальної 

освіти. Вагомою проблемою є система фінансування цієї діяльності. Не 

зважаючи на існуючу систему грантів, діяльність неформальної освіти 

залежить, з одного боку, від сім’ї, а з іншого, – від педагогів, більшість з яких 

працює в освітніх центрах як волонтери [71; 72; 97; 183; 202]. 

Метою системи неформальної освіти э соціальний аспект та навчання. 

Серед соціальних функцій виокремлюємо: підвищення активності населення, 

виховання почуття національної самосвідомості й толерантності, підвищення 

благополуччя й рівня життя людей, допомога вчителям у позашкільній 

діяльності, популяризація здорового способу життя, залучення в суспільне 

життя людей з обмеженими можливостями, підтримка молодих людей, які 

вступають у доросле життя, тощо [183, с. 81; 202, с. 12]. 

У Нідерландах використовується термінологія, яка відповідає 

термінології, розробленій ЮНЕСКО – «неформальна освіта» та «природна 
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освіта», які вживаються без обмежень для будь-якої вікової групи [202, с. 13]. 

Упродовж тривалого часу в Нідерландах існувало багато різних клубів, 

центрів і організацій, що забезпечували роботу з дітьми після шкільних занять 

та у вихідні дні [183, с. 67; 202, с. 13].  

У 90-і рр. ХХ ст. все більше видів діяльності в роботі з молоддю 

організовуються спільно з установами офіційної системи освіти. Після 1996 р. 

система офіційної освіти більше уваги почала приділяти співробітництву із 

закладами неформальної освіти –  «партнерами школи» [218, с. 45]. 

У 2005 р. Державні молодіжні й великі дитячі об’єднання створили 

Молодіжне об’єднання, метою якого стало виявлення спільних інтересів у 

роботі з молоддю. З ініціативи національного уряду була створена програма в 

галузі молодіжної політики «Регулювання напрямів розвитку молоді» (2003–

2006), але в ній увага акцентувалася більше на роботі з дітьми й молоддю групи 

ризику, мало уваги приділялося неформальній освіті [246, с. 245].  

Важливим фактором у роботі з дітьми та молоддю країни є соціальний 

фактор. Підростаюче покоління з більш заможних сімей частіше бере участь у 

таких видах діяльності: спорт, бойскаутинг, музика й художні види творчості. 

Їх батьки мають можливість сплатити за заняття, а діти можуть стати членами 

різноманітних клубів за інтересами. Додаткові заняття (клуби за інтересами), 

що організовуються при громадських центрах (дитячої і молодіжної діяльності) 

різних округів, більш доступні. У них діти мають можливість займатися 

безкоштовно або за досить мінімальну плату. Діти з сімей емігрантів не мають 

можливості відвідувати заклади, об’єднання у системі неформальної освіти, але 

беруть участь у своїх культурних об’єднаннях [69; 72; 97; 183; 294]. 

У Нідерландах поширюються Програми продовженого шкільного дня, які 

проходять упродовж двох місяців. Дітям пропонується взяти участь у 

театральних, циркових колективах, грі на музичних інструментах, займатися 

малюванням, спортом, фотографуванням тощо. Кількість видів практичної 

діяльності залежить від школи і за один рік може досягати  

25 предметів [246, с. 250 ]. 
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У Португалії розроблено спеціальну молодіжну програму «Життя 

Португалії», основною метою якої стало сприяння поїздкам, розвитку 

міжнародного молодіжного обміну і розширення знань молодих людей. 

Особливо актуальними стали табори, що працюють у період літніх канікул. 

Вони сприяють розвитку знань про історичний, соціальний і економічний 

розвиток регіону, а також досягнень у галузі культури і мистецтва місцевої 

громади [72; 97; 183; 202]. 

Табори праці дають можливість підліткам самостійно розвивати свою 

ініціативу саме в тому віці, в якому ідеали спільної діяльності є для них 

предметом особливої мотивації й можуть позитивно впливати на формування 

особистості. Вони сприяють також розвитку зв’язків між представниками 

молоді різних регіонів країни, надають можливість організувати ефективну 

роботу з урахуванням індивідуальних і спільних інтересів, виховують 

бережливе ставлення до природного і культурного надбання суспільства. 

Програмою «Спортивні канікули» передбачається заповнення вільного часу з 

урахуванням соціально-виховного аспекту, надання молоді можливості 

зайнятися спортом під час шкільних канікул [294, с. 46–47].  

Унікальним в організації додаткової освіти є досвід Франції. У країні, в 

середу батьки зобов’язані з дитиною відвідувати гуртки. Середа – це день, коли 

діти відвідують музеї, театри, кінотеатри, концерти, для них пропонуються 

різноманітні дитячі програми, презентації, прем’єри. Для дітей, чиї батьки 

працюють у середу –  працюють спеціальні центри дозвілля, які фінансуються 

муніципалітетом. Для сімей, що не можуть заплатити за навчання в гуртках, 

спеціалізованих музичних і спортивних школах, держава оплачує більшу 

частину дитячих захоплень. В усіх інших випадках батьки платять за додаткові 

освітні послуги [72; 97; 202].  

Серед країн Східної Європи до EAICY належать: Латвія, Литва, Молдова,  

Україна, Естонія та Казахстан [67; 68; 72; 97]. Історія виникнення й розвитку 

системи позашкільного навчання й виховання в цих країнах має не лише 

національні, а й спільні корені, оскільки кожна з цих країн в минулому входила 
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до складу СРСР. Упродовж тривалого часу, аж до кінця ХХ ст., характерними 

особливостями позашкільної освіти республік колишнього Радянського Союзу 

були: єдина централізована форма управління, безмежна влада Комуністичної 

партії та існування уніфікованих комуністичних молодіжних організацій, що 

доповнювали адміністративні структури, керовані з центру.  

У сучасних умовах кожна з цих країн незалежна, це дає можливість 

розвиватися самостійно відповідно до національних умов і традицій. При 

формуванні державної освітньої політики, зокрема в галузі позашкільної освіти, 

нові незалежні держави, зіткнулися з подібними проблемами. Об’єднувало ці 

країни однаково складне кризове економічне становище. Молодь постала перед 

такими проблемами, як стрімке зростання безробіття та девальвація моральних 

цінностей: ріст злочинності, жорстокості, нетерпимості, агресивності до 

представників інших країн та етнічних груп [293, с. 310].  

Окремі країни СРСР, не відкидаючи досягнень минулого, працюють над 

вдосконаленням позашкільної освіти [186, с. 10]. Наприклад, в Естонії багато 

років відпрацьовувалась система розвитку здібностей і обдарувань дітей.  

Заслуговує на увагу досвід діяльності закладів системи позашкільної освіти з 

організації і проведення вільного часу молоді, зокрема робота «Будинків 

проведення вільного часу молоді», у яких діти, в умовах вільного спілкування, 

організовували дозвілля за своїми уподобаннями, самостійно пропонували 

форми спілкування [183, с. 131]. 

Ефективною формою організації позашкільної освіти є молодіжні клуби, 

в діяльності яких бере участь учнівська молодь віком від 12 до 18 років. Клуби 

для школярів переважно організовуються в приміщеннях шкіл, де учням у 

другій половині дня або на перервах пропонується брати участь у 

різноманітних заходах, спрямованих на задоволення потреб за інтересами [182, 

с. 33]. 

У країні набула значного розповсюдження й популярності така форма 

організації позашкільної роботи з дітьми, як ігрові майданчики. Під наглядом 

педагогів діти тут оволодівають правилами поводження на воді, з вогнем, 
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побутовою технікою, навчаються обробляти землю, працювати з будівельними 

матеріалами, а також здобувають навички догляду за тваринами й рослинами. В 

основному робота ігрових майданчиків орієнтована на дітей та підлітків віком 

від 6 до 14 років [180, с. 74]. 

Вивчення завдань та функцій органів державної влади Литви, щодо 

змістовної організації вільного часу дітей і молоді свідчить, що після виходу 

цієї  країни зі складу СРСР у змісті роботи з учнівською молоддю збереглися 

елементи позашкільної освіти, однак змінилися підходи держави до її 

фінансування [68; 72; 97; 183].  

У 2003 р. у країні прийнято Закон «Про освіту», за яким офіційно 

з’явився термін «неформальна освіта», яка надає можливість дітям та дорослим 

набувати вмінь, навичок, потрібних для залучення до середовища, що постійно 

змінюється та стала невід’ємною частиною формальної освіти й самоосвіти 

[176, с. 543]. За цим законом неформальна освіта здійснюється у межах різних 

програм: музична, художня, спортивна, хореографічна діяльність, участь у 

літніх таборах, різні молодіжні зустрічі, робота волонтерів, фестивалі культури, 

національні й міжнародні проекти тощо. Мета цих програм – задовольнння 

освітніх потреб, створення умов для отримання вищої кваліфікації, отримання 

додаткових компетенцій [176, с. 544].  

У Литві діє Центр дітей і молоді, який спільно з Литовською асоціацією 

організаторів вільного часу в грудні 2004 р. та в травні 2005 р. провів 

національні конференції з метою визначення основних проблем, що існують у 

неформальній освіти та знаходження шляхів для їх вирішення [175, с. 381].  

У країні зареєстровано понад 2000 програм неформального виховання 

дітей, для організації якого використовуються парки, музеї, художні майстерні. 

У Литві за кожну дитину гурток, секція чи інша установа, яку вона відвідує, 

отримує кошти, що дає змогу залучити нових провайдерів, приватні, неурядові 

організації. Це сприяє конкуренції, що у свою чергу сприяє підвищенню якості 

позашкільної освіти та кількості охоплених дітей [246, с. 243].  



 431 

З 2010 р. фінансування програм неформальної освіти організовано за 

принципом «Гроші йдуть за учнем», тобто держава фінансує не організацію, а 

дитину, яка займається у студіях, гуртках і секціях. У Литві відкриваються 

гуртки відповідно до запитів дітей (ІТ-технології, робототехніка, вивчення 

іноземних мов) [97; 183; 203].  

Після виходу зі складу СРСР, система позашкільної освіти Молдови 

знаходилася у складних економічних умовах, але при цьому залишалася 

основним безкоштовним соціальним інститутом, який спрямовувався на 

розвиток особистості, сприяв вирішенню важливих проблем освіти, організації 

змістовного дозвілля, професійного самовизначення дітей та молоді. У країні 

молоде покоління діти та підлітки займається художньою, технічною 

творчістю, екологією, фізичною культурою і спортом, туризмом, краєзнавством 

тощо [97; 183; 203]. Підсумки реалізації конкретних заходів забезпечення 

розвитку виховання в системі освіти Молдови за 2010–2014 рр. свідчать про те, 

що упродовж цих років було створено умови для розвитку позашкільної освіти 

у межах програми розвитку освіти в цілому: проведено близько двох десятків 

семінарів з узагальнення досвіду і створення банку даних педагогічного досвіду 

й новаторської діяльності, розроблені курікулуми (освітні програми) і 

посібники з організації роботи в сучасних умовах, здійснюється підготовка 

кадрів тощо [293, с. 310]. 

Ініціаторами змін, які нині відбуваються у позашкільній освіті Молдови, є 

Національний Палац творчості дітей та юнацтва, Республіканські центри юних 

натуралістів та науково-технічної творчості учнівської молоді [183, с. 99; 202, 

с. 78].  

Цікавим є досвід організації позашкілля у США, яке орієнтоване на 

формування у дітей соціальної поведінки, позитивний розвиток, пожвавлення 

соціальної активності, розвиток позитивного ставлення до самих себе та 

збереження їхнього здоров’я. У США діють 65 програм позашкільної освіти, 

які формуються відповідно до потреб, пріоритетів, цілей дітей і молоді та 

орієнтовані на результат [133; 183; 202].  
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Американська позашкільна навчальна програма використовує наступні 

компоненти для досягнення своїх цілей: навчання на основі спеціальних 

книжок, 5 навчальних діяльностей (дискусії на тему спорту, дослідження, 

перегляд актуальних мультфільмів, виконання вправ, рухливі ігри), семінари з 

читання, уроки з розвитку навичок комунікацій (вирішення конфліктів, 

управління гнівом), робота з родиною (проводяться різноманітні сімейні 

заходи). Позашкільні заклади США співпрацюють зі школою, громадою, 

родиною. Така співпраця заохочується на федеральному рівні. Для врахування 

потреб дітей та молоді, у країні проводять дослідження серед школярів різних 

вікових категорій [74, с. 26].  

На нашу думку, слід звернути увагу на неформальну освіту для дітей та 

молоді Ізраїлю, яка організована для розвитку здібностей, поглиблення знань та 

виховання кожної дитини [67]. До її системи належать різноманітні гуртки, що 

діють при школах та університетах та спрямовані на формуванням у дітей 

різноманітних соціальних навичок, підтримку особистості в процесі 

соціалізації. Значне місце в організації неформальної освіти займають 

молодіжні рухи (скаути «Цофім»). В Ізраїлі діти мають можливість здобувати 

неформальну освіту у спеціалізованих центрах, навчання в яких відбувається за 

рахунок певних фондів, які є спонсорами роботи  таких центрів та надають їм 

належне матеріально-технічне оснащення. Навчання в закладах починається 

після закінчення шкільних уроків. Діти навчаюся гончарної справи, 

виготовляють вироби з дерева або пластику, учителі з ними виконують 

домашні завдання та грають в ігри та цілий день перебувають під наглядом 

педагогів. Значна увага приділяється функціонуванню комп’ютерних центрів 

[67; 133].  

Одним із основних завданням неформальної освіти країни є навчання та 

виховання дітей із неблагонадійних сімей [52, с. 99].  

Цікавим є досвід організації позашкілля в індустріально розвинених 

азіатських країнах. У Китаї  мережа закладів додаткової освіти безкоштовна і 

загальнодоступна.  Заробітна платня педагога позашкільного закладу залежить 
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від кваліфікації працівника, від кількості учнів, які відвідують той чи той 

гурток, та індивідуальних досягнень дітей у змаганнях та конкурсах, а також 

враховуються відгуки дітей про роботу педагога, які вони записують у 

спеціальних анкетах [67]. 

У розвиток позашкільної освіти держава вкладає великі кошти. Постійно 

збільшується мережа дитячих палаців творчості та багатопрофільних науково-

технічних центрів, дитячих майданчиків для дозвілля, палаців сучасної науки і 

техніки, інтерактивних павільйонів профорієнтації та підліткових клубів за 

місцем проживання [40, с. 78].  

Державна політика стосовно розвитку позашкільної освіти Китаю 

визначена в документах «Стратегія розвитку освіти в Китаї у ХХІ ст.» та 

«Реформи розвитку базової освіти в КНР», для покращення роботи розроблені 

програми раннього виявлення і підтримки талановитих учнів [30, с. 48].  

Мережа неформальної освіти в Японії зосереджується у школах. За 

правилами японської системи освіти кожен першокласник зобов’язаний щодня, 

крім неділі, працювати після уроків в одному з учнівських гуртків за 

інтересами. З усіх запропонованих напрямів учень повинен вибрати або один 

спортивний, або два творчих гуртки і відвідувати їх протягом навчання в школі. 

Фінансування кожного гуртка залежить від кількості учнів, які відвідують 

гурток. Дітей, які не змогли знайти собі заняття за інтересом, об’єднують у 

гурток «білих ворон». Змінити гурток учням не рекомендується, це 

засуджується однокласниками і вчителями. Неформальна освіта характерна не 

тільки для японських шкіл, в університетах країни працюють й творчі студії та 

спортивні секції. Більшість із них працюють безкоштовно [8; 67]. 

Таким чином, можемо простежити спільні тенденції у розвитку 

позашкільної освіти в закордонних країнах й Україні:  

– спрямування її на потреби 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; 



 434 

– державне регулювання організації вільного часу дітей і молоді в освіті 

здійснюється у тих країнах, де позашкільна освіта є складовою національних 

систем освіти, має чітко визначену структуру і напрями діяльності; 

– системи цілеспрямованої організації вільного часу дітей і молоді 

незважаючи на особливості напрямів, способів діяльності, розмаїття форм та 

структури, мають багато спільного у змісті роботи, споріднені за метою та 

соціальними виховними проблемами; 

– посилюється взаємодія державних та неурядових громадських 

організацій. 

Вітчизняний досвід розвитку позашкільної освіти зберіг свою 

унікальність у світовій практиці. Разом з тим він ввібрав в себе передові 

традиції педагогічних ідей багатьох інших країн, став прикладом для реалізації 

практичного досвіду в інших країнах. 

 

Висновки до четвертого розділу 

У розділі проаналізовано організаційне забезпечення позашкільної освіти,  

першою складовою якого є нормативно-правове забезпечення, що передбачало 

наявність необхідної нормативної бази. Другою складовою є організаційно-

управлінське забезпечення позашкільної освіти, що передбачало створення, 

ефективне функціонування та розвиток багаторівневої структури і 

різноманітних за типами, видами, чисельністю позашкільних закладів та інших 

соціальних інституцій. Третьою складовою є кадрове забезпечення 

позашкільної освіти, що передбачало наявність необхідної кількості 

підготовлених педагогічних та інших працівників відповідної кваліфікації. 

Науково-методичне забезпечення – це четверта складова системи 

організаційних заходів, спрямованих 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 і методичного забезпечення. Матеріально-
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технічне забезпечення позашкільної освіти є п’ятою складовою і передбачало 

наявність необхідних для діяльності позашкільних закладів коштів та 

матеріально-технічної бази. 

Зміст позашкільної освіти 1991–2014 рр. спрямовувалася на розвиток 

творчих здібностей дитини у науково-технічному, художньо-естетичному, 

еколого-натуралістичному, фізкультурно-спортивному, туристично-

краєзнавчому, бібліотечно-бібліографічному, гуманітарному напрямах; 

ґрунтувався, насамперед, на особистісних інтересах і потребах дитини та на 

принципах науковості, наступності, полікультурності, системності, 

інтегративності, єдності освіти і виховання та на засадах гуманізму й 

демократії; структурувався і реалізувався в системі гуртків, навчальних 

дисциплін, предметів, курсів і представлений у відповідних навчальних планах, 

програмах, підручниках, посібниках, методичних матеріалах. 

Період незалежної України характеризується поєднанням традиційних та 

інноваційних форм організації позашкільної освіти. У ході дослідження 

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 та інноваційні – аукціони, тренінги, 

акції, учнівські конференції, форуми. 

Основною груповою формою організації позашкільної освіти залишався 

гурток. Більш масовими стають гуртки декоративно-прикладного мистецтва, 

художньої творчості, науково-технічні та туристично-краєзнавчі. 

Встановлено, що через систему Малої академії наук учнів здійснювалося 

залучення творчої, талановитої молоді, яка виявила свої здібності, нахили ще в 

гуртковій роботі, до наукової діяльності з орієнтуванням на національні 

інтереси держави та впровадження інноваційних форм організації позашкільної 

освіти, таких як: освітні проекти Малої академії наук України, проведення 
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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. 

Серед основних методів організації позашкільної освіти виокремлено: 

розповіді, пояснення, бесіди, демонстрації (для формування пізнавальної 

активності учнів, оволодіння та засвоєння ними понять, відомостей за 

напрямами позашкільної освіти); вправи, інструктажі, практичні роботи (для 

формування практичних вмінь і навичок); колективні творчі справи, програми, 

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

робота, самовиховання, самоконтроль, самоаналіз, самоспостереження, 

самооцінка, дебати, дискусії, диспути, різноманітні підсумкові заходи (для 

представлення результати творчої діяльності дітей та підлітків, досягнення 

поставленої мети). 

Порівняльний аналіз позашкільної освіти в зарубіжних країнах й Україні 

дав змогу виокремити спільні тенденції у її розвитку: спрямування на потреби 

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. 

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. 

Результати дослідження четвертого розділу висвітлено у публікаціях 

автора [129; 130; 131; 132; 133]. 
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РОЗДІЛ V 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

 

5.1. Актуалізація досвіду організації позашкільної освіти означеної 

доби та його використання в сучасних умовах  

Трансформація суспільного устрою, кардинальні зміни у суспільному 

житті України останніх десятиліть, прагнення інтегруватися в європейський 

культурний та економічний простір вплинули на систему ціннісних орієнтацій, 

на формування світогляду і життєвих пріоритетів у суспільстві, особливо 

зростаючого покоління, а також позначилися на виховному потенціалі 

позашкільної освіти, що зумовлює необхідність постійно збагачувати її зміст, 

вводити нові дозвіллєві технології, вдосконалювати кваліфікацію та професійну 

майстерність фахівців закладів позашкільної освіти, сприяючи розвитку 

соціальної активності особистості дитини, організації різноманітних форм 

позашкільної освіти, створення умов для самореалізації і самоствердження 

дітей та підлітків, їх підготовки до життя і праці.  

Осмислення проблем сучасної позашкільної освіти переконує, що 

освітній процес потребує не тільки істотних інноваційних змін у її системі, а й 

врахування вітчизняних виховних традицій, досвіду її організації з урахуванням 

суспільно-політичного, соціально-економічного, культурного розвитку держави 

взагалі та розвитку позашкільної освіти зокрема, відповідно до принципів 

гуманізму, демократизму, єдності загальнолюдських і національних цінностей, 

безперервності, наступності, багатоукладності й варіативності, добровільності, 

доступності та практичного спрямування, що сприятиме розвитку здібностей, 

талантів та обдарувань дітей і молоді, задоволенню їхніх інтересів і запитів, 

створенню в них мотивації самовдосконалення та саморозвитку, розкриттю 

перед дітьми та підлітками необхідної для кожної особистості системи 

цінностей та сприяння їх глибокому засвоєнню. 

Творчого використання вимагають розроблені ще в радянські часи 

принципи організації позашкільної освіти, зокрема: 
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– масовість та загальнодоступність занять;  

– розвиток ініціативи і самодіяльності дітей та підлітків;  

– громадянсько-корисна спрямованість творчих об’єднань із врахуванням  

вікових та індивідуальних особливостей учнів. 

Позашкільна освіта досліджуваного періоду забезпечувала формування  

духовності, становлення гармонійно розвиненої творчої особистості, 

розширення її світогляду, популяризувала здоровий спосіб життя шляхом 

залучення дітей та підлітків до активної діяльності у позашкільних закладах 

тощо. Тому, на нашу думку, на увагу заслуговують шляхи залучення 

підростаючого покоління до різноманітних форм організації позашкільної 

освіти (відвідування театрів, художніх виставок, концертів, організація 

різноманітних свят, відродження національних обрядових традицій, експедиції, 

КВН тощо).  

На нашу думку, до прогресивних ідей організації позашкільної освіти 

України у досліджуваний період, які заслуговують на осмислення у контексті їх 

впровадження у сучасних закладах позашкільної належать: 

– розробка нормативно-правової бази, яка забезпечує сприятливі умови 

для регулювання позашкільної освіти. Хоча для успішного функціонування та 

розвитку системи позашкільної освіти нормативно-правова база начебто й 

достатньо сформована, але в умовах фінансової кризи та децентралізації гостро 

постає проблема не тільки розширення мережі закладів позашкільної освіти, а й 

збереження вже існуючих; скрутним залишається матеріально-технічне 

забезпечення цих закладів; виникають проблеми з їх фінансуванням та 

кадровим забезпеченням тощо. 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 у 

сфері позашкільної освіти потребує ефективної кадрової системи, що матиме 

відповідну інституціональну структуру та ресурсне забезпечення, а це 

передбачає, насамперед, наявність нормативно-правової бази. 
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Потребує подальшого удосконалення й механізм реалізації нормативно-

правових документів щодо державного регулювання позашкільною освітою, у 

цьому зв’язку потребує 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 на 

Партнерському форумі «Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні 

напрями»). Окремі положення Концепції позашкільної освіти й виховання на 

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 і створює загрозу існування цієї ланки освіти взагалі.  

– створення розгалуженої інфраструктури закладів позашкільної освіти. 

В сучасних умовах у системі позашкільної освіти України функціонують різні 

типи закладів позашкільної освіти широкого спектра тематичної спрямованості: 

центри, будинки, клуби науково-технічної творчості учнівської молоді, станції 

юних техніків; центри, будинки, клуби еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, станції юних натуралістів; центри, будинки, клуби, бюро 

туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-

краєзнавчої творчості учнівської молоді, станції юних туристів-краєзнавців; 

центри, палаци, будинки, клуби художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, 

дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання; клуби фізичної 

підготовки тощо. 

За період 2015–2020 рр. зменшилась кількість таких закладів 

позашкільної освіти, як центри, будинки, клуби науково-технічної творчості 

учнівської молоді, станції юних техніків (2015 р. – 252, 2001 р. – 265) [55, с. 67]. 

Також зменшилась кількість центрів, будинків, клубів еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді, станцій юних натуралістів, що у 2015 р. становила 

166 закладів, у 2001 р. – 169 [16; с. 28]. На початок 2015 р. скоротилась мережа і 

таких закладів позашкільної освіти, як клуби фізичної підготовки (2015 р. – 41, 

2001 р. – 64); дитячі флотилії моряків та річковиків (2015 р. – 13, 2001 р. – 19) 
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[13, с. 57]. 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. На початок 2021 р. діє 1 389 закладів позашкільної 

освіти, 73 700 гуртків, у яких задіяно 1,2 млн дітей [https://mon.gov.ua/ua]. 

Найбільшу кількість серед різних типів закладів позашкільної освіти на 

початок 2020 р., за даними Міністерства освіти і науки України, становили 

центри, палаци, будинки, клуби художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, 

дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання (58%). На другому місці 

серед типів закладів позашкільної освіти – центри, будинки, клуби науково-

технічної творчості учнівської молоді, станції юних техніків. На третьому місці 

– центри, будинки, клуби еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 

станції юних натуралістів [https://mon.gov.ua/ua]. 

Нині учнів запрошують на навчання в таких гуртках: авіамодельному, 

автомодельному, судномодельному, радіоконструювання, початкового 

технічного моделювання, художнього конструювання, різьблення по дереву, 

дизайну, моделювання одягу, інформатики, м’якої іграшки, макраме, 

бісероплетіння та інші. Краще пізнати свій рідний край допомагають дітям 

центри туризму і краєзнавства, які організовують дозвілля зростаючого 

покоління проведенням туристських змагань, зльотів, фестивалів, 

інтелектуальних ігор, вікторин тощо, розробкою методичних рекомендацій 

щодо вдосконалення роботи гуртків, клубів, інших творчих об’єднань, 

підготовкою педагогічних кадрів до туристично-краєзнавчої роботи, 

забезпечують участь дітей та підлітків у пошукових та науково-дослідних 

експедиціях, конкурсах, творчих проектах «Моя земля – земля моїх батьків», 

«Краса і біль України», «Історія міст і сіл України», «Україна Вишивана», «Мій 

рідний край» тощо [12; 20; 40; 55; 60]. Для дітей та юнацтва, з метою 

висвітлення невідомих або малодосліджених сторінок історії й культури 

рідного краю, проводять історико-краєзнавчі конференції, «круглі столи», 

організовують виставки дитячих малюнків, фотографій, стіннівок на теми: 
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«Дива України очима дітей», «Пізнай свою країну», «Мій рідний край», 

«Родинні традиції народів України» тощо [10; 47; 54; 108]. Розвитком 

художньо-естетичних здібностей зростаючого покоління займаються школи 

хореографічного мистецтва, хорові колективи, студії бальних танців та інші 

[108; 122]. 

Заклади позашкільної освіти надають освітні послуги, створюють умови 

для духовного, творчого, інтелектуального, фізичного розвитку дітей і молоді. 

Наприклад, м. Кропивницький має розвинену та розгалужену мережу закладів 

позашкільної освіти. У гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях 

займається 12912 вихованців, що становить 52% від загальної кількості дітей 

шкільного віку, які проживають у місті. Відкрито 893 групи за напрямами 

виховання: художньо-естетичного (7315 дітей); туристсько-краєзнавчого (233 

дитини); фізкультурно-спортивного (739 дітей); науково-технічного (1501 

дитина); еколого-натуралістично (27 дітей); оздоровчого (184 дитини); інші 

(2913 дітей) [81, с. 5]. 

Беручи до уваги позитивні здобутки та проблеми, що мають місце в 

сучасній позашкільній освіті, на нашу думку, органи місцевого 

самоврядування, управління освіти мають спрямувати свої зусилля на 

вирішення таких основних завдань: розширення мережі закладів позашкільної 

освіти, їх профільності для забезпечення права дітей і підлітків на здобуття 

позашкільної освіти;  зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

позашкільної освіти шляхом покращення їх ресурсного забезпечення, 

комп’ютеризації за рахунок раціонального використання бюджетних коштів, 

збільшення позабюджетних надходжень; поліпшення забезпечення закладів 

позашкільної освіти науково-методичними матеріалами; вивчення та 

впровадження кращого досвіду роботи педагогічних колективів закладів 

позашкільної освіти;  розроблення новітніх методик науково-дослідницької та 

дослідно-експериментальної роботи з обдарованою молоддю; проведення 

діагностики здібностей дітей та молоді. 

Зміст сучасної позашкільної освіти, на нашу думку, повинен в повній мірі 
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сприяти підготовці юнаків та дівчат до майбутнього трудового життя та їх 

професійному вибору. Необхідно визначити чіткі орієнтири у напрямку 

трудового виховання, привчання вихованців до праці. Тому при формуванні 

мережі закладів позашкільної освіти доцільно звернути увагу на відновлення 

роботи гуртків столярної, токарної справи, лозоплетіння для хлопчиків; 

кулінарій, вишивки, в’язання, пошиття одягу для дівчаток. Продовжуючи 

ремесла дідів і прадідів, зміцнюється духовний зв’язок з минулими 

поколіннями, що і становить міцність нашої держави. Слід врахувати, що країні 

потрібні не лише співаки й танцюристи (на що здебільшого орієнтуються 

заклади позашкільної освіти), але, в першу чергу, повноцінні громадяни, які 

мету свого життя вбачають у створенні продуктів праці власними зусиллями, 

завдяки здобутим практичним умінням.  

На сьогодні також існує проблема наближення освітньої послуги з 

позашкільної освіти до місця проживання кожної дитини. За даними 

Партнерського форуму «Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні 

напрями» 89,5% дітей та підлітків здобувають позашкільну освіту в містах 

[https://mon.gov.ua/ua]. 

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. В сьогоднішніх умовах поряд з 

державним фінансуванням для забезпечення та удосконалення освітнього 

процесу, заклади позашкільної освіти використовують госпрозрахунок, зокрема 

надання платних послуг. Нині реальним стало використання не лише 

бюджетних коштів, а й грошових нагромаджень, що створюються завдяки 

добровільним внескам, спонсорській підтримці, комерційній, виробничій, 

видавничій і культурно-масовій діяльності. 

На нашу думку, у сучасних умовах необхідна державна стратегія, яка 
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сприятиме зміцненню та розширенню мережі державних закладів позашкільної 

освіти, територіальних відділень Малої академії наук України. 

На Партнерському форумі «Освіта України 2021: стратегічні цілі та 

пріоритетні напрями» обговорювалася ідея забезпечення фінансової й 

академічної автономії закладів позашкільної освіти [https://mon.gov.ua/ua]. 

– 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 співдружність 

з науково-дослідними, творчими організаціями, закладами вищої освіти, що 

дозволяє розвивати у школярів стійкі інтереси та сприяє самовизначенню в 

майбутній професії. 

Погоджуємось із досдідником Є. Берекою [5, с. 14] у тому, що виділені 

ним підходи варті уваги та безперечно сприяють удосконаленню системи 

позашкільної освіти. Одним із таких підходів є визнання позашкільної освіти як 

складової єдиної системи освіти і соціалізації молоді України, що передбачає 

розширення взаємодії органів державного управління позашкільною освітою та 

громадських організацій і поглиблення інтеграції освітньо-виховних впливів на 

дітей та учнівську молодь, з орієнтацією на загальнолюдські гуманістичні 

цінності, національну культуру і традиції, збагачення.  

Узагальнення практичного досвіду діяльності закладів позашкільної 

освіти  показало, що особливості позашкільної освіти дозволяють розширити 

коло партнерської взаємодії батьків, громадськості, педагогів, вчених, 

молодіжних організацій і неформальних об’єднань, представників органів 
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державної влади та органів місцевого самоврядування.  

Форми участі громадськості у прийнятті рішень щодо удосконалення 

позашкільної освіти можуть бути різними. Вони можуть стосуватися як 

стратегічних програм, так і планів та програм регіонального й місцевого рівнів, 

навіть короткотермінових пілотних проектів, до яких залучаються члени 

окремих громад чи об’єднань.  

У ході нашого дослідження з’ясувалося, що взаємодія може 

здійснюватися за такими напрямами: участь у освітніх та гуманітарних 

програмах; спільних проектах з формування здорового способу життя; 

вітчизняних та міжнародних екологічних проектах зі збереження довкілля, 

створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих 

дітей і молоді, підтримки дітей і молоді з особливими потребами тощо. 

– організація позашкільної освіти дітей та молоді з урахуванням їх 

інтересів, потреб та запитів. На нашу думку, інтенсивний розвиток держави 

неможливий без росту творчого потенціалу її громадян, розвитку їхньої 

активності, здібностей. Зрозуміло, що на перший план виходять завдання 

освітньої політики, розвитку та формування особистості й індивідуальності 

дітей та підлітків, створення умов, що забезпечують особистісно-орієнтовний 

підхід до розвитку їх талантів, а також сприяють досягненню поставлених цілей 

і розкриттю внутрішнього потенціалу людини, що виявляється у самопізнанні 

та адекватній самооцінці, самоорганізації саморегуляції та самовдосканоленні, 

емоційності саморегуляції в екстремальних ситуаціях тощо. 

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 надає дитині і педагогу 

можливість самостійного визначення необхідного напряму позашкільної освіти, 

виду діяльності для задоволення особистісних інтересів, потреб, реалізації 

власного життєвого призначення, досягнення цілей, розвитку здібностей, 
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творчої самореалізації. При цьому 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. 

Як доводять результати нашого дослідження, саме заклади позашкільної 

освіти повинні відіграти головну роль у виявленні талановитих дітей. Це 

обумовлено тим, що ці заклади, по-перше, спеціалізовані за своїм освітньо-

виховним призначенням, тому свою діяльність вони спрямовують на пошук та 

відбір обдарованих дітей у своїй сфері діяльності. По-друге – контингент дітей 

у таких закладах уже відібраний, оскільки вони самостійно обрали гуртки чи 

творчі об’єднання за своїм бажанням, інтересами та здібностями.  

У сучасних умовах в Україні організація позашкільної освіти 

здійснюється за 11 напрямами, що має сприяти найбільш повному задоволенню 

емоційного, фізичного та інтелектуального розвитку дітей та молоді [16; 22; 40; 

123]. Серед них найбільш масові – художньо-естетичний, науково-технічний, 

еколого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, фізкультурно-спортивний 

або спортивний тощо. Так, протягом 2015–2020 рр. в Україні спостерігається 

нерівномірна динаміка охоплення дітей напрямами позашкільної освіти у 

гуртках, групах, творчих об’єднаннях закладів позашкільної освіти [22, с. 31]. 

Найбільший інтерес у дітей в гуртках, групах, творчих об’єднання 

позашкільних закладів України у 2020 р. виявлявся до художньо-естетичного 

напряму позашкільної освіти (43%), науково-технічного (19%), еколого-

натуралістичного (11%), туристсько-краєзнавчого (9%), фізкультурно-

спортивного (7%) [16, с. 49]. 

Наразі особистість здійснює замовлення на освітні послуги закладів 

позашкільної освіти: навчити її бути конкурентоспроможною у суспільстві з 

ринковою економікою; навчити її планувати життєву стратегію. 

Старшокласників цікавлять школи підприємництва, бізнесу, бізнес-класи, 

додаткова освіта в галузі інформаційних технологій, організація малих 

підприємств та ділові бізнесові ігри. Декоративно-прикладні види мистецтв, 
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дизайн одягу, інтер’єру, ландшафту також дедалі частіше зустрічаються в 

програмах діяльності закладів позашкільної освіти [123; 124]. 

– формування культури дозвілля в учнівської молоді. У формуванні 

культури дозвілля в учнівської молоді значне місце належить співпраці із 

сім’єю. Заклади позашкільної освіти нині все ширше практикують спільні 

заходи батьків і дітей у їхніх улюблених справах – спорті, туризмі, техніці, 

музиці та інших видах діяльності. Вони стають культурними осередками, де 

відзначають сімейні свята, проводять концерти, виставки. Такий підхід дає 

змогу забезпечити, з одного боку, індивідуальний особистісний підхід, а з 

іншого – залучити батьків до спільних з дітьми форм дозвілля. 

Окрім того, 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 в родині у зв’язку з обмеженістю спілкування. 

– 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. 

Сучасна ситуація стану кадрового забезпечення позашкільної освіти 

дозволяє виділити наявність наступних протиріч: 

– між зростаючими вимогами з боку суспільства, держави, батьків та їх 

дітей до якості освітніх послуг закладів позашкільної освіти та можливостями 

останніх їх здійснювати; 

– між зростанням автономності закладів позашкільної освіти і 

недосконалістю існуючих механізмів та процедур, які забезпечують якість їх 

діяльності на інституційному рівні; 

– між необхідністю інноваційних перетворень у системі позашкільної 

освіти та фаховим рівнем підготовки педагогічних працівників.  
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Від педагога-організатора, як центральної фігури позашкільного процесу, 

залежить вся організація творчої і корисної діяльності. Це має бути людина, яка 

працює за покликанням, любить дітей, переймається їхніми проблемами, радіє 

їхнім успіхам. У той же час – це людина творча, ініціативна, володіє 

професійними знаннями, вміннями і навичками визначення мети, завдань, 

змісту, застосовує різні форми і методи організації позашкільної освіти, вміє 

аналізувати, корегувати її, вивчати й узагальнювати педагогічний досвід, 

проводити цілеспрямовану роботу із створення мережі філій закладів 

позашкільної освіти обласного та районного підпорядкування, відкриття нових 

гуртків різної спрямованості. 

Для підвищення рівня фахової майстерності майбутніх педагогів-

позашкільників у закладах вищої освіти вводять нові дисципліни практичної 

спрямованості. Так, у Вінницькому державному педагогічному інституті 

філології й журналістики введено дисципліну «Позашкільна практика», у 

Житомирському державному університеті – «Дозвіллєзнавство»; у 

Волинському державному університеті ім. Лесі Українки – «Позашкільна 

педагогіка», «Організація гурткової роботи»; у Дніпропетровському 

національному університеті – «Методика гурткової та клубної роботи»; у 

Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова – «Основи 

позашкільної освіти», «Соціальна робота у сфері дозвілля» та ін. [56; 62]. У 

2020 р. у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті на 

ІІІ освітньому рівні (магістр) відкрито спеціальність «Позашкільна освіта». 

Водночас у практичній підготовці майбутніх педагогів закладів 

позашкільної освіти існує багато проблем. Це зокрема проблеми, пов’язані з 

підготовкою методистів з виховної роботи, з організацією і проведенням 

науково-дослідної роботи у Малій академії наук та наукових товариствах на 

базі закладів позашкільної освіти; оволодінням методиками та інноваційними 

технологіями роботи з обдарованою молоддю, з дітьми з особливими 

потребами, методиками проектування особистості, діагностичними методиками 

інтелектуального розвитку дітей тощо. 
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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. Виконання цього завдання покладається на систему 

післядипломної освіти, яка охоплює підготовкою та перепідготовкою всі 

категорії педагогічних працівників, зокрема й закладів позашкільної освіти. 

Подальше вдосконалення регулювання та вдосконалення системи 

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у 

системі позашкільної освіти вбачається у наступних напрямах: комплексне 

вивчення потреб у педагогічних кадрах закладів позашкільної освіти; створення 

системи перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів цих 

освітніх установ; розробка нормативно-правової бази, яка передбачає 

підвищення статусу та соціальної захищеності педагога закладу позашкільної 

освіти.  

– матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення закладів 

позашкільної освіти. Матеріально-технічне забезпечення сучасного закладу 

позашкільної освіти повинно включати все необхідне обладнання, устаткування 

та інвентар для різних форм організації дозвілля дітей (гурткової, клубної, 

секційної та ін.). Це спеціально обладнані кабінети і майстерні для занять з 

декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, тренувальні зали для 

занять з різних видів спорту, краєзнавства та туризму, музики та хореографії. У 

позашкільному закладі дитина повинна відчувати себе затишно. Цьому сприяє 

не лише морально-психологічний клімат, доброзичливе ставлення педагогів, а й 

естетичний вигляд навчальних кабінетів і залів (меблі, озеленення, декоративні 

елементи, виставкові експозиції та ін.).  

Позашкільною освітою охоплені діти різних категорій. Але матеріально-

технічна база закладів позашкільної освіти для дітей із забезпечених сімей, які 

мають вдома сучасну комп’ютерну техніку, аудіо та відеоапаратуру, вкрай 

слабка і неспроможна задовольнити їхні потреби та інтереси.  

Актуальною залишається проблема науково-методичного супроводу 
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позашкільної освіти, зокрема обґрунтування, розробка навчальних планів і 

програм, методичної літератури для закладів позашкільної освіти. 

Для ґрунтовного оволодіння знаннями, вміннями та навичками з певних 

видів творчої діяльності необхідне забезпечення закладу позашкільної освіти 

спеціальними впорядкованими посібниками. Теоретично-практичний матеріал 

повинен доповнюватись цікавими схемами, вікторинами, ігровими завданнями, 

ілюстраціями та ін. Творчий педагог який працює над підвищенням свого рівня 

і дбає про задоволення інтересів дітей, знаходиться у постійному пошуку нової 

інформації, використовуючи методичні розробки, рекомендації, матеріали газет 

та журналів, але забезпечення підручниками з позашкільної освіти 

систематизувало б навчальний матеріал і значною мірою покращило б 

навчально-виховну роботу з дітьми.  

У науково-методичному аспекті доцільним є: вдосконалення науково-

методологічних засад навчально-розвивальної роботи в контексті збереження 

фізичного й психічного здоров’я дітей та учнівської молоді; розроблення 

концепції науково-методичного та психологічного супроводу освітньої роботи 

закладів позашкільної освіти; підготовка та видання навчальних і методичних 

посібників, тематичних збірників на основі узагальнених матеріалів 

перспективного педагогічного досвіду.  

Отже, враховуючи викладене, важливим для подальшого розвитку 

позашкільної освіти є робота органів управління освіти на місцях, керівників 

закладів позашкільної освіти, за такими пріоритетними напрямами:  

1. Створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і 

фізичного розвитку дітей та молоді шляхом розширення мережі гуртків, секцій, 

клубів та інших творчих об’єднань, відкриття філій, особливо в сільській 

місцевості чи нових закладів, створення рівних умов і можливостей для 

здобуття дітьми із сімей з різним достатком повноцінної освіти протягом життя, 

що забезпечить їх особистісний розвиток і творчу самореалізацію. 

2. Створення умов для забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді.  

3. Забезпечення якісної позашкільної освіти. Зміцнення, модернізація та 
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розвиток матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти, поліпшення 

їх ресурсного забезпечення за рахунок збільшення позабюджетних надходжень 

та раціонального використання бюджетних коштів.  

4. Пошук, розвиток і підтримка обдарованої учнівської молоді. 

Потребують подальшої підтримки і розвитку наукові товариства учнів, 

територіальні відділення Малої академії наук України. 

5. Поліпшення забезпечення науково-методичними матеріалами закладів 

позашкільної освіти, організація та координація їх організаційно-методичного 

забезпечення за основними напрямами позашкільної освіти, приведення у 

відповідність з європейськими стандартами наукового та науково-методичного 

забезпечення позашкільної освіти. 

6. Взаємодія та співпраці закладів позашкільної освіти із громадськими 

організаціями. 

7. Проведення заходів щодо створення системи обміну інформацією з 

міжнародними організаціями з питань позашкільної освіти. 

8. Визначити напрями соціально-значущої виховної роботи для кожного 

закладу позашкільної освіти. До них ми рекомендуємо віднести: екологічну, 

миротворчу, благодійну діяльність; турботу про розвиток рідного краю, 

допомогу школі і в мікрорайоні; вивчення історії рідної землі; етнографічну 

діяльність;  охорону і відновлення пам’яток історії і культури; науково-

просвітницьку діяльність з профілю свого гуртка, клубу або секції; діяльність за 

відродження національної культури, мови, традицій; художню, етичну, 

оздоровчу і спортивну роботу тощо. 

9. Формування громадської думки про необхідність і актуальність 

позашкільної освіти шляхом: задоволення потреб особистості в додатковій 

освіті, її професійного самовизначення; зацікавлення батьків до позашкільної 

життєдіяльності дітей; організації роботи творчих об’єднань на зразок бізнес-

центрів, шкіл бізнесу, журналістів, раннього розвитку тощо, а також організації 

робочих місць у різних фірмах, створення сімейних клубів туристського, 

спортивно-оздоровчого, фольклорно-етнографічного спрямування. 
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5.2. Інформатизація форм організації позашкільної освіти  

Особливістю другого періоду розвитку позашкільної освіти, що 

продовжується і в сучасній практиці позашкілля, є інформатизація форм її 

організації, що супроводжується комп’ютеризацією освітнього простору, 

використанням інструментів інформаційно-комунікативних та інноваційних 

технологій у системі позашкільної освіти, здатних забезпечити подальше 

удосконалення освітнього процесу в дитячих об’єднаннях, доступність 

технічних засобів навчання, інформаційних джерел та ефективність освіти, 

підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному 

суспільстві, модернізувати і зробити більш ефективним освітній процес 

закладу.  

 

5.2.1. Бізнес-симуляції як шлях формування інтелекту вихованців 

Одним із центральних завдань освіти підростаючого покоління є успішна 

соціалізація дітей та підлітків в умовах зовнішнього середовища на основі 

синтезу теорії і практики. Одним із ефективних способів вирішення цієї 

проблеми стає застосування в освітньому процесі методів інтерактивного 

навчання. 

З початку ХХІ ст. у позашкільній освіті широко використовуються 

різноманітні форми інтерактивного навчання – дискусія, презентація, мозкова 

атака, ділові та рольові ігри, метод круглого столу, тренінги, проектування 

бізнес-планів, моделювання виробничих ситуацій, кейси, ділова гра. У 

повсякденну практику закладів позашкільної освіти увійшли мультимедійні 

екскурсії, інтернет-конференції, 3D-квести тощо [2; 3; 11; 15; 16; 54; 72; 111; 

124].  

Однією із тенденцій розвитку позашкільної освіти є зростання кількості 

позашкільних освітніх закладів, які використовують комп’ютерні ігри задля 

серйозних цілей – освітніх, тренінгових, управлінських тощо. У ХХІ ст. 

набувають популярності бізнес-симуляції, головна причина популярності яких 

полягає в тому, що учні навчаються тим речам, які не можна опанувати на 
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уроках, чи при відвідуванні реальних компаній. Під час ігор учні потрапляють у 

складні ситуації, які активізують стратегічне мислення, вміння миттєво 

приймати рішення, нести відповідальність за свої дії [124]. 

Для визначення бізнес-симуляції західні дослідники використовують такі 

терміни, як авіасимулятори, бізнес-симулятори, імітаційні ігри, макросвіти, 

мікросвіти, освітні лабораторії [111; 113]. На сьогоднішній день функціонують 

наступні визначення «бізнес-симуляції»: 

1. Businesssimulation – модель, яка використовується для бізнес-тренінгів, 

навчання та аналізу з метою і розвитку рис для ведення бізнесу. Цілі навчання 

вбирають у себе стратегічне мислення, прийняття рішень, вирішення проблем, 

фінансовий аналіз, аналіз ринку, операції, командна робота і лідерство [111]. 

2. Бізнес-симуляція – інтерактивна модель економічної системи, яка за 

своїми внутрішніми умовами максимально наближена до відповідної реальної 

економічної одиниці: підрозділу чи усього підприємства, галузі, держави; має 

чітко сформовану освітню мету – вироблення учасниками практичних навичок 

та компетенцій [113]. 

3. Бізнес-симуляція – інтерактивна модель економічної системи, яка за 

своїми внутрішніми умовами максимально наближена до відповідної реальної 

економічної одиниці, яка використовується в дослідницьких або освітніх цілях. 

Експериментуючи з бізнес-симуляцією, учень набуває навички та компетенції, 

придатні для використання в реальному економічному середовищі. Це якість 

відрізняє бізнес-симуляції від комп’ютерних економічних ігор-розваг [3, с. 34]. 

У науковій літературі поширена класифікація бізнес-симуляцій поBiggs -

Greenlaw, розроблена на початку 1960-х рр., у якій виділено вісім їх типів:  

1. функціональні або цілісні – розроблені для зосередження уваги на 

ухваленні рішення у вузькій функціональній області (наприклад, маркетинг, 

виробництво, фінанси і т.п.) абодля імітації діяльності цілого підприємства з 

метою розвитку навичок вищого рівня управління; 

2. конкурентні та неконкурентні – наявність або відсутність взаємозв’язку 

між рішеннями одного учасника та результатами інших; 
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3. інтерактивні та інтерактивні – наявність або відсутність в симуляції 

ролі адміністратора; 

4. галузеві та загальні – спрямовані на імітацію економічних процесів 

окремої галузі або на загальні економічні процеси; 

5. командні та індивідуальні; 

6. детерміновані і стохастичні – ухвалення рішення та його результат 

мають імовірнісний (стохастичний) або певний (детермінований) характер; 

7. ступінь складності – два виміри складності: складність економічної 

моделіта наявність вибору складності в симуляції; 

8. період часу моделювання – період, що був обраний для моделювання. 

Наприклад: квартал, день, рік та ін. [3; 15; 16; 113]. 

Класифікацію за Biggs-Greenlaw не можна стовідсотково застосувати до 

аналізу сучасних бізнес-симуляцій, оскільки важко знайти бізнес-симуляцію, 

що відносяться тільки до одного типу. Більшість з них володіє двома і більше 

типологічними характеристиками. Сучасний підхід до класифікації бізнес-

симуляцій запропонувала американо-італійська команда вчених і інженерів в 

складі Nicola Baldissin, Fabio Nonino, Marco Greco and Joseph Wolfe для 

реалізації Проєкту типології серйозних ігор – The Serious Games Typology 

Project. Вони запропонували описувати бізнес-симуляції значущими, 

орієнтованими на результати педагогічних і дослідницьких цілей, якісними і 

кількісними характеристиками [15; 16].  

Комп’ютерні ігрові, тренінгові симуляції покликані реконструювати 

систему соціальних, економічних або політичних взаємодій у максимально 

наближеній до реальності формі. За допомогою інформаційних технологій 

відтворюється складна модель реальності, яка є середовищем дослідного 

навчання, де відбувається застосування теоретичних знань у реальних 

професійних ситуаціях. У комп’ютерній бізнес-симуляції не важливий 

переможець, оскільки вона переважно спрямована на ситуаційне навчання, 

розбір внутрішніх аспектів успішного бізнесу і освоєння необхідних дій у 

межах реалістичної моделі [2; 3; 11; 15; 16; 54; 72; 111; 124].  
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На погляд дослідниці Т. Дем’янюк, бізнес-симуляція, що вбирає в себе 

елементи гри і заснована на кейс-стаді, є найбільш ефективним засобом 

навчання ділового спілкування на функціональному рівні з урахуванням 

конкретної ситуації [16, с. 122]. Щоб наблизити бізнес-симуляції до реальної 

економіки, розробники бізнес-симуляторів побудували онлайн-платформи, на 

яких необмеженій кількості гравців дозволено створювати віртуальні компанії в 

країнах на вибір, дозволено вибирати види діяльності компанії, виходити на 

ринки інших країн зі своїми товарами та послугами і т.д. На таких онлайн-

платформах гравець на неосвоєних ринках конкурує з розумними алгоритмами 

і моделями, а на освоєних – з реальними гравцями [16; 54; 72; 111; 124]. Цікаво, 

що невідомо, на якому з цих двох ринків обрана стратегія буде більш 

ефективною.  

Завдання вибору бізнес-симуляції для онлайн тренінгів вирішується 

тренером індивідуально, з урахуванням цілей навчання, забезпеченості учнів 

комп’ютерами і їхньою відповідністю вимогам з боку розробників симулятора, 

його функціональних можливостей, кількісних і якісних характеристик, 

наявності грошових коштів для придбання ліцензій. Раціональний вибір можна 

виконати шляхом логічних міркувань, залучення експертів, а також за 

допомогою вербального аналізу рішень або ж методу аналізу ієрархій. 

Завдання виконуються поетапно: 1) побудувати ієрархічне дерево, мета – 

обрати бізнес-симуляцію; 2) на другому рівні – розташувати назви груп і 

найменування показників, відповідних кожній групі; 3) на третьому рівні –  

розташувати відібрані для аналізу бізнес-симуляції з описом, що 

характеризують їхні кількісні і якісні показники; 4) на четвертому рівні –  

визначити пріоритети для показників другого рівня; 5) на п’ятому рівні –  

визначити пріоритети бізнес-симуляцій по кожному з показників другого рівня; 

6) на шостому рівні –  розрахувати вектор глобальних пріоритетів і вибрати 

кращу бізнес-симуляцію [3, с. 35].  

З початку ХХІ ст. бізнес-симуляції активно використовуються й у літніх 

таборах. Як відомо, літні школи – це величезне різноманіття програм і 
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можливостей для тих, хто прагне саморозвитку. Найчастіше вони є освітніми 

проектами університетів або великих організацій і можуть тривати від кількох 

днів до кількох місяців. Так, наприклад, у м. Кропивницький відкриттям нового 

формату літнього відпочинку дітей стала реалізація проєкту «Літньої школи 

бізнес-лідерство», участь у якому взяли 102 старшокласника. Протягом 

нaвчaння в бiзнес-школi учнi змогли поєднати вiдпочинок i практичне 

тренування навичок підприємництва від практиків бiзнесу у формaтi 

командного змaгaння. Учaсники «Лiтньої школи» отримaли нaвички у виглядi 

iнтерaктивної прикладної пiдготовки з пiдприємництвa, зaхисту бiзнес-плaнiв 

перед «aкулaми бiзнесу», вирiшення реaльного кейсу бiзнесу. Тaкож дiти взяли 

учaсть у бiзнес-симуляцiї ViAL+, ця комп’ютерна програма реалістично 

моделює виробниче підприємство та ринкове середовище його діяльності. У цій 

програмі можливо апробувати теоретичні знання з економічних дисциплін та 

поступово набути управлінських компетентностей, зaвдaнням бiзнес-симуляцiї 

ViAL+ є формування економічних компетенцiй учaсникiв через практичну 

бiзнес-дiяльнiсть у конкурентному ринковому середовищi, розвиток та 

вдосконалення сaмодисциплiни, сaмомотивaцiї, всебiчнa пiдготовкa до ведення 

власної спрaви. 

У 2014 р. управління освіти Міської ради міста Кропивницького, 

Компанія Інтелектуальних Технологій за підтримки Міністерства молоді та 

спорту України, Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації 

змісту освіти, Університету менеджменту освіти, Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана почали проводити міський 

бізнес-турнір «Стратегія фірми» в м. Кропивницькому. Це інтерактивні онлайн-

змагання з управління економічними процесами у тренінгових виробничих 

компаніях та ринковому середовищі на базі комп’ютерної програми бізнес-

симуляції ViAL+. 

Мета турніру – підтримка представників майбутньої економічної та 

бізнес-еліти через розкриття їх ділових талантів та виховання проактивної 

позиції в житті. 
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Завдання турніру: 

– виявлення та формування самоідентифікації талановитої молоді, як 

майбутньої еліти в підприємницькій, економічній та управлінській сферах; 

– активізація молоді на реалізацію своїх потенційних можливостей; 

– формування у молоді економічного патріотизму, як запоруки реалізації 

своїх амбіцій та можливостей в рідній країні; 

– стимулювання молоді на визначення профорієнтаційних пріоритетів 

при виборі професії; 

– розвиток в учасників вміння приймати на себе відповідальність за свої 

рішення, визначати й долати ризики, здатності планувати і досягати 

поставлених цілей; 

Турнір проходив в онлайн форматі в якому брали участь учні та педагоги 

закладів загальної середньої освіти м. Кропивницького без обмеження загальної 

кількості учасників. Участь у бізнес-турнірі безкоштовна для учасників. У 

міському етапі «Стратегія фірми» виокремлено 3 окремі ліги: 1) «Учнівська 

ліга» для учнів 7–11-х класів, 2) «Ліга профтехів» для учнів коледжів, ЗП(ПТ)О,                         

3) «Ліга наставників» для вчителів або викладачів. 

Вимоги та порядок дій учасників під час турніру: 

Перший крок, який робить учасник, це інсталяція комп’ютерної програми 

–бізнес-симуляції ViAL+. 
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Другий крок – дистанційне (он-лайн) прийняття рішень з понеділка по 

суботу включно. На  поштову скриньку учасника надсилається файл-ключ 

запуску бізнес-симуляції ViAL+ у вигляді: ViAL_enter_file_<номер актуального 

періоду>_period_kompany_<номер компанії>.enc. Учасник зберігає даний файл-

ключ на робочий комп’ютер. Запускає бізнес-симуляцію ViAL+, вибирає 

збережений файл-ключ, приймає рішення по діяльності компанії, зберігає його і 

до 23:59 поточного дня надсилає через сайт kint.com.ua або на електронну 

пошту vial@kint.com.ua. 

 

 

Рішення учасників вводяться в систему Бізнес-симуляції ViAL+ із 

поштової скриньки vial@kint.com.ua і в автоматичному режимі 

опрацьовуються. Час прийняття рішення обираються учасником самостійно 

протягом дня, маючи на увазі, що на прийняття рішення в середньому 

mailto:vial@kint.com.ua
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необхідно до 60 хвилин. Наступного дня попередній файл-ключ стає недійсним. 

Учасник має відкрити новий файл і продовжувати приймати рішення з новим 

файлом-ключем; 
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Визначення півфіналістів (переможців відбіркового етапу), учасників 

фіналу (фіналістів) і переможців Турніру відбувається на основі показників 

комплексного автоматичного рейтингу бізнес-симуляції ViAL+ без участі 

організаторів і працівників Компанії інтелектуальних технологій. Показниками 

зазначеного рейтингу підприємства, яким управляє учасник є загальний бал, 



 488 

прибуток підприємства, доля ринку, яку підприємство опанувало, 

продуктивність праці на підприємстві, рентабельність, чистий грошовий потік, 

коефіцієнт загальної та поточної ліквідності, кількість та сума контрактів, 

вартість активів, асортимент продукції, ефективність використання сировини й 

торгівельних площ. 

Переможцем змагання вважається власник віртуальної компанії, що посів 

І, ІІ, ІІІ місце за автоматичним комплексним рейтингом симуляції ViAL+. 

Переможець та фіналісти нагороджуються сертифікатами Компанії 

Інтелектуальних Технологій і призами від організаторів і спонсорів бізнес-

турніру в кожній лізі окремо. Учасники турніру, які не стали переможцями й 

фіналістами, отримують свідоцтва про участь у заході. 

 Отже, бізнес-симуляції стають важливим та необхідним явищем для 

формування інтелектуального обличчя українця ХХІ ст. Найбільш важливим 

чинником бізнес-симуляцій у системі позашкільної освіти є їхній вплив 

розвиток розумових здібностей здобувачів освіти. Окрім того, бізнес-симуляції 

формують таку важливу для людини властивість, як рефлексія. Вміння 

аналізувати свої сильні та слабкі сторони є надважливою умовою для успішної 

діяльності людини в будь-яких сферах. Бізнес-симуляції вчать відсікати 

непотрібні деталі, що часто відволікають увагу і дозволяють зосередитись на 

головному.  

 

5.2.2. Позашкільна освіта у просторі цифрових технологій  

Для позашкільної освіти підростаючого покоління важливе значення має 

комунікація, адже в позашкільному спілкуванні головну роль відіграє 

субкультура комунікаторів і оточення, в якому воно відбувається. У сучасних 

умовах ми не можемо обминути віртуальне спілкування в мережі Іnternet, 

відзначаючи його інформаційне, пошукове, освітнє наповнення. 

Позашкільна освіта у просторі цифрових технологій розкриває широке 

поле для діяльності педагогів та учнів, а саме: створення умов для творчого, 

інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у 
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вільний від навчання час, підготовка підлітків до життя в умовах ринкової 

економіки, впровадження якісно нових форм і методів організації позашкільної 

життєдіяльності підлітків.  

Наприклад, у м. Кропивницький створено єдину освітню мережу 

(http://portal.osvita-mrk.gov.ua/uk/site/index.html), яка підтримується системним 

адміністратором. З метою надання можливості громадянам вільного доступу до 

інформації про заклади освіти міста, реалізовано проєкт «Освітня карта 

м. Кропивницького» (http://prozora.osvita-mrk.gov.ua/). Працюють сервіси 

електронної реєстрації до закладів позашкільної освіти міста 

(http://pozashkilna.osvita-mrk.gov.ua/) тощо.  

З метою забезпечення права дитини на доступність здобуття позашкільної 

освіти, спрощення процедури та вільного доступу до інформації реєстрація 

дітей у гуртки закладів позашкільної освіти, які знаходяться у міській 

комунальній власності, проводиться через мережу Інтернет самостійно на сайті 

управління освіти Кропивницької міської ради (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Сайт для пошуку закладів за напрямками діяльності 

 

Для подання заявки батьки заповнюють реєстраційну форму у вибраний 

заклад (рис. 2).  

 

http://portal.osvita-mrk.gov.ua/uk/site/index.html
http://prozora.osvita-mrk.gov.ua/
http://pozashkilna.osvita-mrk.gov.ua/
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Рис. 2. Форма для реєстрації в гурток вибраного закладу 

 

Заявка автоматично надходить до адміністратора закладу та у визначені 

терміни приймається рішення про зарахування дитини в групу на вільні місця. 

Зарахування до гуртків закладів позашкільної освіти може здійснюватися 

протягом навчального року на вільні місця за бажанням вихованців, учнів, 

слухачів і за згодою батьків. Список дітей по гуртках формується до 15 вересня 

поточного року. Система формує мережу дітей, охоплених позашкільною 

освітою в місті (рис. 3).  

 

 

Рис. 3 . Мережа позашкільних центрів м. Кропивницького 

Електронна реєстрація дає можливість батькам вільно обирати для своїх 

дітей заняття та самостійно зареєструвати дитину до гуртка будь-якого закладу 

позашкільної освіти.  
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Дана програма має широкий функціонал для адміністрації по підготовці 

звітності (рис.4), аналізу наповнюваності, наступності при переході на інший 

рік навчання, що дає можливість значно зекономити час та вчасно приймати 

управлінські рішення. 

 

 

Рис. 4. Формування для друку звіту 1-ПЗ у форматі HTML 

Запровадження електронної реєстрації дітей в заклади позашкільної 

освіти м. Кропивницького забезпечило: 

– зручний пошук закладів та гуртків відповідно запитів; 

– спрощену процедуру запису дітей в гуртки; 

– рівний доступ всім дітям до інформації про гуртки та до системи 

реєстрації дітей в заклади позашкільної освіти; 

– єдину захищену електронну базу для обліку дітей які здобувають 

позашкільну освіту; 

– засновник, керівники закладів позашкільної освіти мають можливість 

стежити за наповненістю гуртків, їх популярністю та вчасно приймати 

управлінські рішення відповідно вимог часу; 

– мінімізований людський вплив на порядок прийняття дітей в заклади 

позашкільної освіти і відповідно зменшені корупційні ризики; 
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– освітні послуги підняті на новій рівень та підвищений імідж органів 

управління як у регіоні, так і в очах громади. 

У 2019 р. педагогам та учням довелося зіткнутися з несподіваними 

труднощами у зв’язку з введенням режиму самоізоляції. Актуальною стала 

дистанційна освіта, яка дає можливість створення системи самоосвіти та 

постійного обміну інформацією.  

Закриття закладів освіти та екстрений перехід на дистанційне навчання  

актуалізували проблеми недостатнього технічного оснащення, відсутність або 

слабку підготовку як педагогів, так і учнів до роботи в нових умовах.  

У практичних порадах Міністерства освіти України для педагогів з 

організації дистанційного навчання в системі позашкільної освіти зазначається, 

що для організації дистанційного навчання недостатньо перенести заняття 

онлайн без зміни методів і підходів [https://mon.gov.ua/ua]. Перед педагогами 

стоїть великий виклик – навчитися вільно користуватись сучасними освітніми 

електронними ресурсами, організувати роботу та мотивувати дітей до навчання, 

налагодити зворотній зв’язок і відслідковувати результати дистанційного 

навчання.  

Одночасно, поряд з очевидними викликами і проблемами, новий формат 

навчання надає широкий спектр можливостей і перспектив для зміни і 

вдосконалення освітніх систем, для яких критична ситуація створює форсовані 

умови. Безумовно, на сучасному етапі розвитку освіти, медіаграмотність, 

навички роботи з технологіями є надважливими умовами успішної діяльності 

педагогів. 

Медіаграмотність неможлива без базового вміння використовувати 

електронні ресурси. Основне завдання медіаграмотності – навчити учнів 

співставляти, аналізувати, відкидати несуттєве і концентруватися на 

необхідному, переконливо аргументувати свою точку зору і розуміти, що 

можуть існувати інші судження щодо однієї і тієї ж проблеми [3, с. 35].  

Медіаграмотність є однією з важливих складових підготовки хороших 

фахівців, які відповідатимуть вимогам сучасного світу. Вона не тільки 
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відповідає за розвиток таких важливих навичок, як критичне мислення і 

міжкультурна комунікація, а й допомагає молодим людям успішно впоратися з 

величезним потоком інформації. Завдяки медіаграмотності педагоги та учні 

зможуть оцінювати джерела інформації за рівнем їхньої надійності та 

ангажованості і, як наслідок, впливати на медіапростір, стаючи компетентними 

медіакористувачами. З огляду на все це, ми можемо стверджувати, що 

впровадження медіаграмотності в освітній процес закладів освіти є неминучою 

вимогою XXI ст. 

Медіаграмотність педагогів та учнів, а також створення успішного 

емоційно-смислового поля діяльності всіх суб’єктів освітнього процесу стає 

потужним засобом для організації позашкільної діяльності.  

Дистанційне навчання у закладі позашкільної освіти включає сукупність 

наступних заходів:  

– надання освітніх матеріалів для вихованців гуртка;   

– контроль виконання завдань;  

– інтерактивна співпраця керівника гуртка та вихованців;  

– можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією [124].  

У процесі дистанційного навчання, при організації позашкільної 

діяльності та дозвілля, рекомендуємо обрати наступні форми:  

– чат-заняття – заняття, що проводиться в режимі реального часу в 

спільному для всіх місці в мережі Інтернет, необхідно скласти розклад заняття і 

питання проблеми для різних його етапів. Під час проведення чат-заняття 

необхідно зберегти текст (протокол) заняття для аналізу і можливого 

використання в майбутньому;  

– веб-заняття – заняття, яке проводиться за допомогою засобів 

телекомунікацій. Веб-заняття має безліч варіантів: дистанційні заняття на 

основі веб-квестів, конференції у вигляді веб-форума, семінари, ділові ігри, 

практикуми тощо. 
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Для організації дистанційної діяльності позашкілля краще обрати потужні 

та ефективні освітні платформи, які допоможуть створити необхідні умови для 

успішної взаємодії всіх учасників освітнього простору. 

Найпоширенішими платформами для впровадження освітнього процесу є: 

– Kahoot, Quzizz, Idroo, Miro – допоможуть викладачам обрати чи 

створити власні завдання для своїх вихованців для самостійного опрацювання;  

– zoom.us (платформ для відеоконференцій, безкоштовна версія програми 

дозволяє участь до ста осіб, в цьому випадку відеоконференція може тривати до 

40 хвилин); 

 – hangouts.google.com (програмне забезпечення для миттєвого обміну 

повідомленнями та відеоконференцій, що було розроблене компанією Google); 

– система ClassTime (онлайн-сервіс для встановлення миттєвого зв'язку з 

учнями. Її основа – проведення опитувань, які можна проводити як під час 

заняття, так і для самостійного опрацювання. Цей безкоштовний сервіс дає 

можливість педагогу використати дев’ять абсолютно різних і нестандартних 

типів запитань з можливістю вільного доступу вихованцям);  

– віртуальний клас ClassDojo (сервіс, який допоможе максимально 

зімітувати освітнє середовище вдома. Він зроблений для кращої комунікації 

батьків, педагогів та дітей. Classdojo створений так, щоб максимально 

зацікавити дітей молодшого і середнього шкільного віку. Для кожного учня є 

окрема анімована аватарка – вона радіє, коли отримує похвалу від учителя і 

сумує, коли ставлять негативну оцінку, Сlassdojo працює на ноутбуках, ПК, 

планшетах, смартфонах). Педагог, зареєструвавшись на платформі, додає 

вихованців та створює публікації, прикріплюючи фотографії, скріншоти, 

посилання на веб-ресурси (перевагою платформи є можливість ставити 

запитання, коментувати) [111].  

Викремимо сервіси, за допомогою яких можна організувати дистанційне 

навчання:  

1. LMS (Learning management system – система керування навчанням) 

наприклад, Moodle (модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне 
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середовище), який можна безкоштовно налаштувати на вебсервісі 

https://www.gnomio.com/ або розгорнути на власному вебсервері.  

2. Google Classroom (https://classroom.google.com/) – безкоштовний сервіс 

Google, за допомогою якого можна організувати дистанційне навчання з 

використанням сервісів Google (Диск, Форми, Документи, Таблиці, Презентації, 

Blogger, Youtube, Hangouts).  

3. При розгорнутому Microsoft Office можна використовувати його сервіс 

Microsoft Teams. Ці сервіси дозволяють всебічно охопити всі сфери 

позашкільної діяльності учасників освітнього процесу, залучити якомога 

більше вихованців до яскравого та насиченого життя, що не тільки сприятиме 

розкриттю творчого потенціалу учнів, а й дозволить адаптувати життя дітей в 

умовах пандемії. 

Отже, дистанційне навчання створює необхідне емоційне-смислове поле 

для зворотнього зв’язку всіх суб’єктів освітнього середовища та надає 

можливість комфортного входження вихованців у простір реалій сучасного 

світу.  

 

Висновки до п’ятого розділу 

Аналіз теорії і практики розвитку позашкільної освіти України у другій 

половині ХХ – початку ХХІ ст. свідчить, що теоретично обґрунтовані і 

практично перевірені аспекти позашкільної освіти знаходять своє використання 

і в сучасних умовах. 

Творчого використання вимагають розроблені ще в радянські часи 

завдання позашкільної освіти, зміст та форми роботи позашкільних закладів, 

принципи позашкільного виховання: масовість та загальнодоступність занять 

на основі добровільного об’єднання дітей за інтересами;  розвиток ініціативи і 

самодіяльності дітей та підлітків; громадянсько-корисна спрямованість творчих 

об’єднань із врахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей. 

До прогресивних ідей досвіду організації позашкільної освіти України у 

досліджуваний період належать: розробка нормативно-правової бази, яка 
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забезпечує сприятливі умови для регулювання позашкільної освіти; створення 

розгалуженої інфраструктури позашкільних закладів; державне фінансове 

забезпечення; встановлення взаємозв’язків позашкільних закладів з 

державними, приватними та громадськими організаціями; організація 

позашкільної освіти дітей та молоді з урахуванням їх інтересів, потреб та 

запитів; формування культури дозвілля в учнівської молоді; регулювання та 

вдосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців у системі позашкільної освіти; матеріально-технічне та 

науково-методичне забезпечення позашкільних закладів. 

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 тощо. Однією із тенденцій стає 

зростання кількості освітніх закладів, які використовують ігри задля серйозних 

цілей – освітніх, тренінгових, управлінських тощо. Бізнес-симуляції в освіті 

надають можливість створити модель навчання, яка найбільшою мірою 

відображає запити сучасної молоді.  

Найбільш важливим чинником бізнес-симуляцій у системі позашкільної 

освіти є їхній вплив на розвиток розумових здібностей здобувачів освіти; 

формування рефлексії, вміння відсікати непотрібні деталі, що відволікають 

увагу та вміння зосередитись на головному.  

У сучасних умовах актуальною стала дистанційна освіта, що створює 

необхідне емоційне-смислове поле для зворотнього зв’язку всіх суб’єктів 

освітнього середовища та надає можливість комфортного входження 

вихованців у простір реалій сучасного світу.  

Результати дослідження п’ятого розділу висвітлено у публікаціях автора 

[47; 48; 49; 50; 51]. 
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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 

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.)  
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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 
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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 (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 
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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 

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.  
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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. 
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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-

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 періоду 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, 
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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 

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.  
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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 
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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 

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 
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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. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Перелік документів нормативно-правової бази організації 

позашкільної освіти в Україні в радянський період (1960–1990 рр.) 

1. Постанова Ради Міністрів СРСР «Про впорядкування, введення типових 

штатів і встановлення посадових окладів працівникам позашкільних 

закладів» від 1952 р.  

2. Положення про позашкільні дитячі заклади Міністерства освіти РРФСР від 

1953р. 

3. Постанова «Про заходи з покращення роботи піонерської організації імені  

В. І. Леніна» від 1957 р. 

4. Постанова «Про поліпшення роботи позашкільних закладів» від 1958 р. 

5. Закон «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток 

системи народної освіти в СРСР» від 24 грудня 1958 р. 

6. Закон «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток 

системи народної освіти в УРСР» від 12 квітня 1959 р. 

7. Постанова ЦК КПРС від 9 січня 1960 р. «Про завдання партійної пропаганди 

в сучасних умовах». 

8. Наказ Міністерства освіти УРСР від 5 квітня 1960 р. № 67 «Про вивчення і 

узагальнення досвіду роботи шкіл, дитячих будинків, дошкільних і 

позашкільних установ, педагогічних училищ і інститутів та органів народної 

освіти УРСР по здійсненню перебудови роботи у світлі завдань, визначених 

у рішеннях ХХІ з’їзду КПРС та Законі про народну освіту». 

9. Наказ Міністерства освіти УРСР від 14 травня 1960 р. № 91 «Про 

відзначення учнів шкіл УРСР – учасників міжнародних виставок дитячого 

образотворчого і прикладного мистецтва». 

10.  Наказ Міністерства УРСР від 1 червня 1960 р. № 99 «Про проведення 

республіканського зльоту юних істориків УРСР».  

11.  Наказ Міністерства освіти УРСР від 4 червня 1960 р. №104 «Про відкриття 

виставки художньої творчості учнів шкіл УРСР та проведення семінару 
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керівників студій і гуртків образотворчого мистецтва. 

12.  Наказ Міністерства освіти УРСР від 15 червня 1960 р.  № 113 «Про хід 

перебудови роботи Республіканської дитячої екскурсійно-туристської 

станції у світлі Закону про народну освіту». 

13.  Наказ Міністерства освіти УРСР від 16 червня 1960 р.  № 115 «Про хід 

перебудови роботи Республіканської станції юних техніків у світлі Закону 

про народну освіту». 

14.  Положення Міністерства освіти УРСР і ЦК ЛКСМУ від 07.09.1960 р. «Про 

обласні і міські станції юних техніків».  

15.  Наказ Міністра освіти УРСР від 6 лютого 1961 р. № 14 «Про проведення 

республіканського конкурсу «Юні техніки – Батьківщині». 

16.  Постанова від 20 травня 1961 р. № 648 «Про оздоровлення дітей влітку».  

17.  Наказ по Міністерству Освіти УРСР від 29 травня 1961 р. № 121 «Про 

підсумки П’ятих республіканських заочних змагань юних авіамоделістів – 

учнів шкіл УРСР по кімнатних літаючих моделях». 

18.  Наказ по Міністерству Освіти УРСР від 21 липня 1961 р. № 163 «Про хід 

проведення республіканського конкурсу «Юні техніки – Батьківщині» 

присвяченого 40-річчю піонерської організації імені В. І. Леніна». 

19.  Наказ Міністерства освіти УРСР від 30 жовтня 1961 р. № 226 «Про 

підсумки ХХІ республіканських змагань юних авіамоделістів – учнів шкіл 

УРСР,  присвячених 40-річчю піонерської організації імені В. І. Леніна». 

20. Наказ Міністерства УРСР від 11 листопада 1961 р. № 233 «Про підсумки 

заочних шахових змагань піонерів і школярів». 

21. Наказ по Міністерству освіти УРСР від 29 листопада 1961 р. № 251 «Про 

підсумки Республіканського зльоту юних натуралістів і дослідників 

сільського господарства – озернят, що відбувся 27–30 листопада 1961 р. і 

про відзначення кращих юних натуралістів, бригадирів, ланкових і членів 

учнівських виробничих бригад УРСР». 

22.  Наказ по Міністерству УРСР від 20 грудня 1961 р. № 273 «Про підсумки 

республіканського конкурсу та виставки «Радянська Батьківщина очима 
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юного фотолюбителя», присвячених 40-річчю піонерської організації імені 

В. І. Леніна». 

23.  Наказ Міністерства освіти від 14.12.1961 р. «Про вивчення з учнями 

загальноосвітніх шкіл УРСР рішень ХХІІ з’їзду КПРС, Програми і Статуту 

Комуністичної партії Радянського Союзу. 

24.  Наказ міністерства освіти УРСР від 11 травня 1962 р. № 303-к «Про 

відзначення ХV республіканської виставки художньої творчості учнів шкіл 

УРСР». 

25.  Постанова верховної Ради УРСР від 4 липня 1962 р. № 345 «Про хід 

виконання Закону про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший 

розвиток системи народної освіти УРСР». 

26.  Наказ від 28 листопада 1962 р. № 200 «Про підсумки огляду роботи 

позашкільних установ». 

27.  Наказ Міністерства освіти УРСР від 20 грудня 1963 р. № 186 «Про наслідки 

проведення ХVІ республіканської виставки художньої творчості учнів шкіл 

УРСР, присвяченої 60-річчю ІІ з’їзду РСДРП». 

28.  Наказ Міністерства освіти УРСР від 22 лютого 1964 р. № 26 «На виконання 

рішення грудневих Пленумів ЦК КПРС і ЦК КП України (1963 р.), 

лютневого Пленуму ЦК КПРС (1964 р.) «Про проведення при Центральному 

інституті удосконалення вчителів семінару методистів обласних станцій 

юних натуралістів з питань вирощування сільськогосподарських культур 

гідропонним способом». 

29.  Наказ Міністерства освіти УРСР від 20.02.1965 р. № 24 у «Про оголошення 

естафети «За ленінське ставлення до природи». 

30.  Наказ Міністерства освіти УРСР від 20 лютого 1965 р. № 26 «Про участь 

восьмирічних і середніх шкіл, шкіл-інтернатів та позашкільних установ у  

республіканському конкурсі на кращу дослідницьку роботу з біології та 

основ сільського господарства, присвяченого 50-річчю Великої Жовтневої 

соціалістичної революції» та затвердження «Положення про 
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Республіканський конкурс на кращу дослідницьку роботу з біології та 

сільського господарства». 

31.  Наказ Міністерства освіти від 7 червня 1965 р. № 115 «Про оздоровлення 

дітей влітку 1965 р.» . 

32.  Наказ по Міністерству освіти та Міністерству Вищої і середньої спеціальної 

освіти УРСР від 17 грудня 1965 р. № 237/821 «Про проведення в 1965/66 

навчальному році республіканських олімпіад юних математиків, фізиків, 

хіміків та географів». 

33.  Постанова ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 08.12.66 р. № 900 «Про 

заходи подальшого поліпшення роботи середньої загальноосвітньої школи в 

Українській РСР». 

34.  Постанова від 7 травня 1967 р. № 306 «Про оздоровлення дітей влітку».  

35.  Постанова ЦК КП України від 18 травня 1967 р. «Про стан та заходи щодо 

дальшого поліпшення роботи дитячих позашкільних установ республіки». 

36.  Постанова колегії Міністерства освіти УРСР від 14.07.1967 р. «Про 

виконання постанов ЦК КП України і Ради Міністрів «Про заходи по 

викоріненню бездоглядності і злочинності серед неповнолітніх в УРСР». 

37.  Постанова колегії Міністерства освіти УРСР від 14.07.1967 р. «Про заходи 

по посиленню боротьби з злочинністю в УРСР». 

38.  Постанови ЦК ЛКСМУ, Міністерства освіти УРСР, Української 

Республіканської Ради Профспілок, Міністерства комунального 

господарства УРСР та Української Республіканської Ради Союзу спортивних 

товариств і організацій від 15.11.67 р. № 43 «Про підсумки 

Республіканського огляду роботи позашкільних дитячих установ, 

присвяченого 50-річчю Великої жовтневої соціалістичної революції».  

39.  Постанова ЦК КП України від 20 червня 1968 р. «Про підготовку і 

виховання учительських кадрів в УРСР». 

40.  Постанова від 30 квітня 1969 р. № 280 «Про оздоровлення дітей влітку». 
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41.  Постанова ЦК КП України від 12 вересня 1969 р. «Про дальше поліпшення 

роботи по професійній орієнтації та трудовому вихованню учнів в 

загальноосвітніх школах Української РСР». 

42.  Постанова Секретаріату Укрпрофради, колегії Міністерства освіти УРСР та 

Секретаріату ЦК ЛКСМУ 14 лютого 1969 р. «Про проведення 

республіканського огляду-конкурсу технічної творчості школярів «Наші 

пошуки, дерзання, праця – тобі, Батьківщино Великого Леніна», 

присвяченого 100-річчю з дня народження В. І. Леніна».  

43.  Постанова від 9 травня 1970 р. № 250 «Про оздоровлення дітей влітку».  

44.  Постанова Ради Міністрів УРСР від 18.08.71 р. № 389 «Про відрахування на 

виховну і фізкультурно-масову роботу з дітьми в домоуправліннях».  

45.  Постанова від 29 квітня  1972 р. № 202 «Про оздоровлення дітей влітку».  

46.  Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів від 20 червня 1972 р. № 463 «Про 

завершення переходу до загальної середньої освіти молоді та подальший 

розвиток загальноосвітньої школи». 

47.  Постанова ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 7 липня 1972 р. № 326 

«Про завершення переходу до загальної середньої освіти молоді та 

подальший розвиток загальноосвітньої школи». 

48.  Постанова Ради Міністрів УРСР від 2 лютого 1973 р. № 44 «Про проведення 

республіканської науково-практичної конференції з питань формування 

марксистсько-ленінського світогляду в процесі вивчення основ наук». 

49.  Наказ Міністерства освіти УРСР від 5 червня 1973 р. №164 «Про 

проведення республіканської науково-практичної конференції з питань 

формування в учнів марксистсько-ленінського світогляду в процесі 

вивчення основ наук». 

50.  Постанова колегії Міністерства освіти УРСР і секретаріату ЦК ЛКСМ 

України від 16 березня 1973 р. С/51-п.7 «Про проведення ІІІ 

республіканського зльоту активу учнівських виробничих бригад, шкільних 

лісництв та юннатів». 
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51.  Наказ Міністра освіти СРСР від 7 серпня 1973 р. (м. Москва) № 94 «Про 

внесення змін в наказ Міністра освіти СРСР від 19 червня 1968 р. № 46 «Про 

впорядкування проведення літніх оздоровчих заходів серед учнів шкіл». 

52.  Постанова Ради Міністрів СРСР від 27 серпня 1973 р. № 609 «Про 

розповсюдження дії постанови Ради Міністрів СРСР від 31 грудня 1969 р.   

№ 995 на деякі категорії працівників мистецтв, які працюють в клубних і 

дитячих позашкільних закладах». 

53.  «Основи законодавства СРСР та Союзних республік про народну освіту» 

від 19 липня 1973 року. 

54.  Закон Української РСР від 28 червня 1974 р. «Про народну освіту». 

55.  Постанова від 19 вересня 1975 р. «Про заходи з подальшого розвитку 

технічних видів спорту серед школярів». 

56. Постанова від 12 січня 1976 р. «Про номенклатуру та порядок створення 

позашкільних закладів». 

57.  Положення про табір праці і відпочинку учнівської молоді Української РСР 

1976 р. 

58.  Типове положення про Будинок піонерів від 21 жовтня 1976 р. 

59.  Положення про республіканські, крайові, обласні, окружні станції юних 

туристів від 19 січня 1977 р. 

60.  Постанова секретаріату ВЦСПС, секретаріату ЦК ВЛКСМ, комітету з 

фізичної культури та спорту при Раді Міністрів СРСР та Президіума ЦК 

ДОСААФ СРСР від 5.04.1977 р. «Про заходи з подальшого розвитку 

фізичної культури та спорту за місцем проживання..». 

61.  Положення про музичні, художні школи та школу мистецтв системи 

Міністерства культури СРСР від 17 липня 1978 р.  

62.  Конституція УРСР, Закон від 20.04.1978 р. № 888-ІХ. 

63.  Положення про клуб (будинок) юних техніків профспілок від 17 серпня  

1979 р. 

64.  Постанова від 14.06.1984 р. № 5/54 «Про основні напрямки реформи 

загальноосвітньої і професійної школи».  
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65.  Постанова колегії Міністерства освіти УРСР, ЦК ЛКСМУ, Міністерства 

сільського господарства УРСР, Міністерства плодоовочевого господарства 

УРСР від 18.04.84 № 3/41р. та від 14.04.84 № С-37/23, № 36, № 25 «Про 30-

річчя руху учнівських виробничих бригад».  

66.  Закон СРСР 1985 р. № 48 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

СРСР Верховною Радою СРСР у зв'язку з Основними напрямами реформи 

загальноосвітньої і професійної школи та затвердженням нової редакції 

Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про народну освіту». 

67.  Наказ Міністерства освіти УРСР від 30.12.87 р. № 394 «Положення про 

обласний, міський, районний Будинок (Палац) піонерів і школярів». 

68.  Постанова «Про оздоровлення дітей влітку» від 09.04.1987 р. № 111 «Про 

заходи щодо поліпшення оздоровлення дітей і підлітків у 1987–1990 роках». 

69.  Постанова ЦК Компартії України від 9 вересня 1987 р. № 8/88 р «Про 

заходи щодо реалізації в республіці настанов XVІІ з’їзду партії, січневого 

(1987 р.) Пленуму ЦК КПРС у галузі національних відносин, посилення 

інтернаціонального і патріотичного виховання населення». 

70.  Наказ Державного комітету СРСР по народній освіті від 08.06.88 р. № 123 

«Про вдосконалення організації і проведення туристських походів, 

експедицій та екскурсій школярів». 

71.  Наказ Міністерства освіти УРСР і Бюро Міжнародного молодіжного 

туризму «Супутник» ЦК ЛКСМ України від 14.03.88 р. № 38/53 «Про хід 

виконання постанови колегії Міністерства освіти УРСР і Секретаріату ЦК 

ЛКСМУ від 30.05.85 р. «Про вдосконалення туристсько-краєзнавчої роботи 

серед учнівської молоді» і завдання по виконанню постанови Секретаріату 

ЦК ВЛКСМ і колегії Міністерства освіти СРСР від 05.08.87 р. «Про заходи 

по дальшому вдосконаленню туристсько-екскурсійної роботи з школярами». 

72.  Постанова Ради Міністрів від 17 серпня 1989 р. № 218 «Про заходи щодо 

реалізації постанови з’їзду народних депутатів СРСР «Про основні напрями 

внутрішньої і зовнішньої політики СРСР». 
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73.  Постанова від 29.12.1989 р. № 10/75 «Положення проведення І 

Республіканського дитячого свята пушкінської поезії». 

74.  Наказ від 7.05.1990 р. № 90 «Про проведення республіканських масових 

заходів школярів України» і затвердження «Положення про республіканські 

змагання школярів з технічних видів спорту», «Положення про 

республіканські змагання школярів з радіоконструювання».  

75.  Постанови секретаріату Укрпрофради, ЦК ЛКСМУ, Колегії Міністерства 

народної освіти УРСР від 19.02.90 р. № 11-29-8г/Б-37-2а, № 2/10р. «Про 

підсумки республіканського огляду по організації відпочинку дітей і 

підлітків у 1989 році і завдання по проведенню цієї роботи у 1990 році».  

76.  Положення від 30.03.1990 р. № 48 «Про Республіканських активістів 

ленінських музеїв/кімнат, залів/ шкіл і позашкільних закладів» 
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Додаток Б 

Джерело: Матеріали Центрального державного архіву вищих органів 

влади та управління, Київ: Ф. 166. Оп. 15. Спр. 607. Звіт за позашкільні 

установи УРСР на 1 січня 1950 року. 302 арк. 
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Додаток В 

Джерело: Матеріали державного архіву Кіровоградської області: Ф.78. Оп. 1.                 

Спр. 22. Приказы Всесоюзного Комитета по делам физической культуры и 

спорта при Совете Министров СССР (за 1952 год). арк. 35–39. 

 

Положение 

о спортивных секциях по отдельным видам спорта при  

Комитете по делам физической культуры и спорта 

 

 

І. Цели и задачи. 

На основании положения о Комитетах по делам физической культуры и 

спорта, при Комитетах образуются спортивные секции по отдельным видам 

спорта, являющиеся органами общественного руководства по развитию спорта 

в добровольном самодеятельном физкультурном движении Советского Союза и 

ставящие своей целью:  

а) всемерное содействие развитию физкультурного движения в стране, росту 

массовости спорта и повышению мастерства советских спортсменов; 

б) привлечение широкой физкультурной общественности и специалистов по 

отдельным видам спорта к работе Комитетов по делам физической культуры и 

спорта. 

в) усиление общественного контроля над организационно-методической и 

учебно-спортивной работой физкультурных организаций; 

г) оказание помощи физкультурным оганизациям и колективам физической 

культуры в постановке учебно-спортивнй работы. 

ІІ. Организация и структура спортивных секций. 

1. Спортивные секции создаются при Всесоюзном, республиканских 

(союзных и автономных республик), краевых, областных, городских и 

районных Комитетах по делам физической культуры и спорта. 

Примечание: в отдельных случаях в районных, городских центрах, по 

решению соответствующих Комитетов по делам физической культуры и 

спорта, могут быть созданы спортивные секции и судейские коллегии, 

объединяющие несколько видов спорта. 

2. Городские и районне спортивные секции избираются один раз в два года 

открытым голосованием на общем собрании физкультурников, занимающихся 

данным видом спорта, или делегатской конференции спортивных секций 

коллективов физической культурой данного города, района. 

Делегаты на конференции избираются на общих собраниях спортивных 

секций Коллективов физической культуры. Норма представительства на 

конференциях устанавливается соответсвующими Комитетами по делам 

физической культуры и спорта. 

3. Всесоюзные, союзно-республиканские, краевые и областные спортивные 

секции образуются из числа представителей нижчестоящих президиумов, 

секций, а также наиболее квалифицированных специалистов по данному виду 
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спорта и обществщенников, рекомендованных спортивными, профсоюзными и 

комсомольскими организациями. 

4. Численный состав спортивных секций устанавливается соответствено 

Комитетом по делам физической культуры и спорта. 

5. Президиумы Всесоюзних, союзно-республиканских, краевых, областных, 

городских и районных секций избираются открытым голосованием на 

пленарном заседании секций в колличестве от 3 до 9 человек, для районных и 

городских секций и от 5 до 15 человек секретари избираются президиумом 

секции. 

6. Персональный состав Всесоюзных, союзно-республиканских, областных, 

городских, районных секций и их президиумов утверждаются приказами 

соответствующих Комитетов по делам физической культуры и спорта. 

7. При секциях в зависимости от необходимости могут быть организованы 

следующие комиссии, укомплектованные из членов секции с привлечением 

актива: 

а) учебно-методическая; б) спортивно-техническая; в) квалификационная; г) 

по работе среди детей; д) совет тренеров; е) организационная; ж) агитационно-

массовая; з) дисциплинарная. 

Комиссии имеют право привлекать к своей работе актив из специалистов по 

данному виду спорта не являющийся членами. 

8. При спортивных секциях организовываются президиумы судейских 

коллегий по данному виду спорта, работающие под непосредственным 

руководством президиумов соответствующих секций на основе отдельного 

Положения. Председатель судейской коллегии входит в состав президиума 

секций на правах заместителя председателя секции. 

9. Для утверждения членов всесоюзной и республиканских секций 

рекомендующая организация должна представить в соответствующий Комитет 

по делам физической культуры и спорта: 

а) заверенную анкету по форме Всесоюзного Комитета по делам физической 

культуры и спорта; 

б) общественную характеристику с места работы или учебы. 

10. Президиум секции может поставить вопрос перед руководством 

соответствующего Комитета по делам физической культуры и спорта об 

освобождении от обязанностей отдельных членов секции по следующим 

причинам:а) выезда за пределы данной республики (области, города, района); 

б) бездеятельности;в) совершении проступков, порочащих советского 

физкультурника-общественника. 

ІІІ. Порядок работы секций. 

11.  Спортивные секции работают по планам, утвержденным 

соответствующими Комитетами по делам физической культуры и спорта.  

12.  Пленарное заседания всесоюзных, республиканских, краевых и 

областных секций проводятся не реже одного раза в год на заседании 

президиумов – не реже одного раза в месяц. 

13.  Сроки созыва пленарных заседаний Всесоюзных, республиканских, 

краевых, областных секций и порядок их работ утверждается по представлению 
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президиумов соответствующими Комитетами по делам физической культуры и 

спорта. 

14.  Президиумы всесозных, республиканских, краевых, областных секций 

ежегодно отчитываются о своей работе перед пленумом секции и 

соответствующим Комитетом по физической культуре и спорту. 

15.  Решения, принятые пленумами и президиумами секций и их 

опубликования подлежат утверждению руководством соответствующих 

Комитетов по делам физической культуры и спорта. 

16. Спортивные секции могут быть распущены за бездеятельность решением 

соответствующих Комитетов по делам физической культуры и спорта 

обязательным доведением этого решения до членов секции. 

В случае роспуска городских или районных секций, соответствующими 

городскими или районными соответствующих Комитетов по делам физической 

культуры и спорта назначаются конференции или собрание для выбора нового 

состава секции. 

17. Финансирование деятельности спортивных секций осуществляет 

соответствующий Комитет по делам физической культуры и спорта. 

ІV. Содержание работы спортивных секций. 

18.  Спортивные секции соответствующего Комитета осуществляют: 

а) общественный контроль над оганизационной, методической и учебно-

спортивной работой физкультурных организаций по данному виду спорта; 

б) проверку деятельности инспекторов спортивных секций нижестоящих 

Комитетов физкультурных организаций, спортивных баз и отдельных 

работников (преподавателей, тренеров, инструкров) в соответствии с 

утвержденным планом работы данной секции или по заданию 

соответствующего Комитета; 

в) обмен опытом работы отдельных спортивных секций коллектива 

физкультурников, мастеров спорта и тренеров по вопросам учебно-

тренировочной работы; 

г) оганизация совещания и конференции специалистов, тренеров, 

инструкторов-общественников, мастеров спорта и квалификации спортсменов 

по учебно-методическим и спортивным вопросам; 

д) практическую помощь и методконсультацию подведомственным секциям, 

инструкторам и общественному активу; 

е) организацию пропагандических мероприятий по массовому развитию 

данного вида спорта; 

ж) организация систематической помощи колективам физической культуры 

ДСО, колхозов и учебных заведений; 

з) подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий, 

организовываемых Комитетами по делам физической культуры и спорта и 

контроль за проведением соревнований в физкультурных оганизациях; 

и) участие в оганизации и проведении мероприятий по подготовке и 

повышению квалификации инструкторов, тренеров-преподавателей и 

инструкторов-общественников по данному виду спорта; 
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к) разборку и обсуждение правил, инструкций, положений, педагогических 

пособий и других учебных материалов по данному виду спорта:  

л) представление состава сборных команд по своему виду спорта и планов 

их работы на утверждение руководству соответствующего Комитета; 

м) участие в составлении годовых отчетов (обзоров) о составлении работ по 

данному виду спорта; 

н) расмотрение материалов на присвоение спортсменам спортивных 

разрядов и званий, перевод спортсменов из одного разряда в другой и 

составление класификационных списков спортсменов-разрядников; 

о) ведение списков 50-ти лучших спортсменов за сезон (год) и разработка 

других материалов, характеризующих состав работ по даному виду спорта; 

п) расмотрение материалов на установленные рекордов и высшие 

достижения для представления их на утверждение соответсвующему Комитету 

по делам физической культуры и спорту; 

р) обсуждение кандидатов на присвоение званий заслуженый мастер спорта 

и мастер спорта; 

с) консультиации и наблюдения за производством спортивного 

оборудования и инвентаря; 

т) расматривание заявлений спортменов о переходах из одной спортивной 

организации в другую; 

у) организацию мероприятий воспитания порядка, направленных на 

повышение идейно-политического и культурного уровня спортсмена; 

ф) введение представителей в состав спортивных секций по своему виду 

спорта вышестоящих Комитетов по делам физической культуры и спорта, а 

также представительства по поручению соответствующих Комитетов по делам 

физической культуры и спорта на пленумах, совещениях и конференциях, 

организовываемых секциями вышестоящих Комитетов по данным видам 

спорта. 

V. Права членов секций. 

19. Члены секций имеют право:а) инструктажа и проверки учебно-

спортивной работы по своему виду спорта в физкультурных организациях по 

поручению соответствующих Комитетов по делам физической культуры и 

спорта;б) пользование спортсооружением и инвентарем общего пользования по 

своему виду спорта для спортивного совершенствования (на территории 

подведомственной Комитету по делам физической культуры и спорта), при 

которой данная секция организована;в) посещение спортивных соревнований 

по своему виду спорта. 

VI. Учет членов секций. 

20. Комитеты по делам физической культуры и спорта ведут персональный 

учет членов спортивных секций. 

21. Членам спортивных секций выдаются именные удостоверения 

соответствующими Комитетами по делам физической культуры и спорта. 
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Додаток Г 

Джерело: Организуйте детвору.  № 2, 1955. березень квітень. С. 28. 

 

Положення про туристичний похід піонерів і школярів 

 

Мета: похід як початок систематичної участі дітей у краєзнавчій роботі 

через розвиток дитячого туризму шляхом організації самостійних туристичних 

мандрівок в умовах культурного дозвілля. 

Завдання походу: 

1. Зібрати нові відомості і матеріали про природні багатства і життя 

країни в інтересах соціалістичного будівництва (у вигляді записів, замальовок, 

карт, зразків, фото тощо).  

2. Зміцнити в умовах похідного життя своє здоров’я, поглибити 

отримані в школі знання. 

3. Набути навичок туристичної і дослідницької роботи. 

Похід проводиться за такими маршрутами:  

1. Дослідження викопних багатств (розвідка руди, глини, піску, 

вапняку, горючих сланців, фосфоритів, нафти, торфу, кам’яного вугілля). 

2. Дослідження водойм з точки зору придатності до рибальства, 

вивчення видового складу тварин і рослин своєї місцевості, визначення 

енергетичних ресурсів річок, обстеження мінеральних джерел). 

3. Вивчення корисних рослин, пошук корисних рослин, обстеження 

лугів з точки зору їх кормової цінності, дослідження лісових багатств, вивчення 

бур’янів. 

4. Дослідження ресурсів хутрових тварин і промислових видів птахів. 

5. Вивчення шкідників сільського і лісового хазяйств, виявлення 

розсадників шкідників (саранчі, совки, короїдів, виявлення площі їх 

розповсюдження, перевірка окремих способів боротьби з ними. 

6. Збір матеріалів з історії революційного руху і громадянської війни: 

зібрати і систематизувати розповіді місцевих жителів про окремі епізоди історії 

революції і громадянської війни, збір письмових і речових матеріалів, 

фотозйомка пейзажів, будівель, предметів і облич, які пов’язані з тими подіями, 

топографічна зйомка місцевості. 

В поході можуть брати учать усі школярі починаючи з 5 класу. До походу 

включаються як існуючі колективи (ланки, закони, гуртки юних натуралістів, 

краєзнавчі гуртки), так і окремі піонери та школярі, які організовуються для 

участі в поході в колективи в складі не більше 5 осіб. Кожний колектив виділяє 

старосту і працює під керівництвом школи або піонерського загону. Для 

керівництва і надання допомоги в роботі туристичних груп і гуртків школа 

закріплює за кожним з них педагогів, а також запрошуються краєзнавці, 

спеціалісти, агрономи, геологи, які проводять роботу з колективами дітей і 

консультують їх протягом усього походу. 
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Форми роботи в поході: вилазки, мандрівки, експедиції, які обираються 

враховуючи вік, фізичний стан і витривалість учасників. 

Результати роботи оформляються у вигляді щоденників, звітів, 

фотомонтажу, карт, колекцій тощо.  

Матеріали, які відповідають вказаним в маршрутах завданням, 

направляються зацікавленим в результатах дослідження організацій (земельні 

управління, бюро краєзнавства і т.д.). в школі залишаються копії і копії звітів. 

У подальшому ці матеріали використовуються для організації виставок, а потім 

передаються в кабінети і музеї шкіл. В процесі всього походу зорганізується 

широкий обмін між окремими колективами, шляхом нарад, в печаті, по радіо 

тощо.  
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Додаток Д 

Джерело: Матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління, Київ. Ф. 167. Оп. 8. Спр. 430. Мережа науково-дослідних установ та 

матеріали до неї, 13 червня 1928 – 23 червня 1959 рр. 37 арк. 

Річні звіти облвно за 1959 р., що засвідчують структуру і форми діяльності 

позашкільних установ 
 

 

Область 

Палаци 

піонерів 
Будинки 

піонерів 
Ст. юних 

техніків 
Ст. юних 

натуралістів 
Екск.-тур. 

Станції 
Спорт.ш

коли 

к
-т

ь
 у

ст
а

н
о

в
 

к
-т

ь
 г

у
р

т
к

ів
 

о
х

о
п

л
ен

о
 д

іт
е
й

 

о
х

. 
д

іт
. 

ек
-т

у
р

. 
р

о
б

. 

к
-т

ь
 у

ст
а

н
о

в
 

к
-т

ь
 г

у
р

т
к

ів
 

о
х

о
п

л
ен

о
 д

іт
е
й

 

о
х

. 
д

іт
. 

ек
-т

у
р

. 
р

о
б

. 

к
-т

ь
 у

ст
а

н
о

в
 

к
-т

ь
 г

у
р

т
к

ів
 

о
х

о
п

л
ен

о
 д

іт
е
й

 

о
х

. 
д

іт
. 

ек
-т

у
р

. 
р

о
б

. 

к
-т

ь
 у

ст
а

н
о

в
 

к
-т

ь
 г

у
р

т
к

ів
 

о
х

о
п

л
ен

о
 д

іт
е
й

 
о

х
. 

д
іт

. 
ек

-т
у

р
. 

р
о

б
. 

к
-т

ь
 у

ст
а

н
о

в
 

к
-т

ь
 г

у
р

т
к

ів
 

о
х

о
п

л
ен

о
 д

іт
е
й

 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 м
іс

ц
ь

 

о
б

сл
у

ж
ен

о
 д

іт
е
й

 

о
х

. 
д

іт
. 

ек
-т

у
р

. 
р

о
б

. 

к
-т

ь
 у

ст
а

н
о

в
 

к
-т

ь
 г

у
р

т
к

ів
 

о
х

о
п

л
ен

о
 д

іт
е
й

 
о

х
. 

д
іт

. 
ек

-т
у

р
. 

р
о

б
. 

Київська 

2
 

1
9
 

4
0

7
 

1
0

8
0
 

1
9
 

1
9

1
 

4
2

0
7
 

3
3

1
4
 

1
 

8
 

1
2

0
 

4
0
 

2
 

2
7
 

4
5

1
 

3
0

3
 

1
 

2
 

6
0
 

1
2

0
 

3
2

4
0
 

3
3

4
0
 

4
 

5
2
 

1
0

7
9
 

- 

м. Київ 

1
 

4
7
 

2
9

8
8
 

4
9

0
 

8
 

1
8

7
 

5
8

4
5
 

3
0

4
2
 

- - - - - - - - 1
 

2
0
 

4
2

0
 

- - 

6
1

0
0
 

5
 

4
6

9
 

4
6

3
0
 

9
8

0
 

Республіканські 

станції - - - - - - - - 1
 

1
4
 

2
2

6
 

3
0

1
 

1
 

4
9
 

7
8

5
 

2
0

0
м

. 

6
0

0
 

1
 

1
3
 

2
8

4
 

1
8

0
0
 

1
3

7
2

0
 

1
4

1
2

8
 - - - - 

Кіровоградська 

1
 

2
5
 

1
8

5
0
 

4
0

0
 

3
0
 

2
8

1
 

8
9

3
7
 

7
0

0
 

2
 

2
1
 

7
9

4
 

2
0

4
 

2
 

2
0
 

6
0

6
 

2
8

7
 

1
 

7
 

4
5

6
 

5
3

0
 

7
7

0
8
 

7
7

9
8
 

2
 

9
 

2
3

6
 

- 

Кримська 

1
 

2
7
 

1
6

6
5
 

4
5

0
 

2
4
 

2
5

2
 

5
9

0
8
 

8
5

6
6
 

5
 

7
7
 

1
2

4
3
 

1
4

7
 

5
 

5
5
 

8
4

7
 

5
4

6
 

1
 

1
1
 

1
8

6
 

1
0

0
 

2
8

4
6
 

2
8

4
6
 

3
 

9
0
 

1
2

4
7
 

- 

Севастополь 

- - - - 2
 

6
8
 

1
2

1
6
 

5
3

6
0
 

- - - - 1
 

1
2
 

2
0

0
 

- - - - - - - 1
 

5
3
 

6
3

7
 

- 

Луганська 

2
 

3
5
 

1
7

8
7
 

- 2
8
 

3
1

3
 

1
0

7
2
5
 

- 5
 

3
7
 

2
2

1
5
 

9
8
 

4
 

2
2
 

1
0

9
0
 

9
6
 

1
 

4
 

2
5

0
 

1
6

0
 

6
0

0
0
 

6
0

0
0
 

6
 

2
4
 

1
4

8
1
 

- 
Львівська 

2
 

6
5
 

4
4

5
3
 

- 4
3
 

3
8

4
 

1
6

8
2
8
 

- 3
 

5
4
 

2
0

7
8
 

1
0

1
 

2
 

3
6
 

9
1

0
 

- 1
 

1
0
 

2
2

1
 

7
1

0
 

1
0

0
8
2
 

1
4

8
0
0
 

9
 

2
8

5
 

5
8

8
5
 

- 

Миколаївська 

1
 

2
9
 

1
5

6
7
 

1
9

3
0
 

1
8
 

2
0

2
 

4
6

0
1
 

2
0

1
6
 

2
 

4
5
 

7
5

5
 

- 1
 

2
0
 

3
2

4
 

- 1
 

9
 

1
7

9
 

4
4

0
 

5
6

5
3
 

5
6

5
3
 

3
 

8
8
 

1
2

8
5
 

- 

Одеська 

1
 

2
2
 

3
5

6
0
 

- 3
1
 

2
9

1
 

7
1

1
8
 

- 3
 

3
5
 

6
9

0
 

- 3
 

4
4
 

7
4

9
 

- 1
 

5
 

1
3

0
 

5
2

0
 

7
1

0
4
 

7
1

0
4
 

6
 

1
0

5
 

1
4

4
7
 

- 

Полтавська 

1
 

2
2
 

3
5

6
0
 

- 3
1
 

2
9

1
 

7
1

1
8
 

- 3
 

3
5
 

6
9

0
 

- 3
 

4
4
 

7
4

9
 

- 1
 

5
 

1
3

0
 

5
2

0
 

7
1

0
4
 

7
1

0
4
 

6
 

1
0

5
 

1
4

4
7
 

- 

Ровенська 

1
 

3
4
 

6
0

0
 

- 1
6
 

1
9

3
 

4
7

7
5
 

- 1
 

1
6
 

4
8

2
 

- 1
 

2
7
 

4
4

8
 

4
4

4
 

1
 

6
 

1
7

0
 

3
5

0
 

6
8

0
0
 

6
3

0
0
 

2
 

1
8
 

8
9

2
 

- 

Сталінська  

1
 

4
1
 

3
0

8
0
 

- 3
1
 

3
5

3
 

1
1

4
6
2
 

- 8
 

7
1
 

1
8

9
1
 

1
2

0
 

6
 

7
5
 

1
3

6
1
 

6
0
 

1
 

9
 

1
8

5
 

2
7

0
 

4
6

2
0
 

4
6

2
0
 

1
0
 

1
8

4
 

2
6

0
0
 

- 

Станіславська 

2
 

3
4
 

1
2

1
5
 

- 2
3
 

1
5

0
 

4
3

7
1
 

- 1
 

1
5
 

3
8

7
 

- 1
 

8
 

3
5

7
 

5
0
 

1
 

7
 

2
0

5
 

4
5

0
 

4
1

4
7
 

4
0

2
7
 

4
 

7
8
 

1
2

5
6
 

- 



 535 
 

Продовження додатка Д 
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Додаток Ж 

Положение  

о Всесоюзном смотре-конкурсе на лучшую постановку воспитательной 

работы с детьми и подростками по метсту их жительства 

 

Джерело: Матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління, Київ. Ф. 167. Оп. 8. Спр. 538. Матеріали про організацію та стан 

виховної роботи на Україні, 10 червня – 27 жовтня 1961 р. 160 арк. 

 

Всесоюзный смотр-конкурс проводится с целью дальнейшего улучшения 

воспитательной раблоты с детьми и подростками вне школы,общение и 

распространения имеющегося опыта этой работы. 

Смотр-конкурс предусматривает: 

Оргнаизацию разнообразной содержательной работы с детьми и 

подростками по месту их жительства. 

Создание и расширения на общественных началах широкой сети куржков 

(технических, художественной самодеятельности, рукоделия, кулинарии, 

цветоводов, голубьеводов и т.д.), спортинвых секций и команд, любительскийх 

объединений, библиотек, игротек. Проведение встреч со старыми 

коммунистами Героями Советского Союза и Социалистического Труда, 

бригадирами и ударниками коммунистического труда, новаторами 

производства, изобретателями, спорстменами, писателями, артистами, 

композиторами и т.д.; экскурсий на заводы, в колхозы  и совхозы, по 

историческим местам в музеи, на выставки; туристических походов по родному 

краю; традиционных детских и молодежных праздников, карнавалов, 

спартакиад дворовых команд, выставок детского творчества и т.д. 

Активное участие в организации работы по месту жительства детей и 

подростков пионерских дружин и комсомольских организации школ. 

Создание при домуправлениях в жилых массивах, в рабочих поселках и 

селах пионерских и комсомольских штабов, фор-постов, советов детских 

клубов, тимуровских команд и т.д. 

Широкое привлечение к руководству внешкольной работой по месту 

жительства комсомольських и профсоюзных организаций промсышленных 

предприятий, колхозов, совхозов, культурно-спортивных учреждений, вузов, 

техникумов.  

Значительную активизацию совместной детяельности комсомольських и 

профсоюзных комитетов, Советов пионерской организации, Советов Союза 

спортивных обществ и организаций, органов народного образования, культуры 

и комунального хазяйства по организации работы с детьми и подростками по 

месту их жительства. 

Повышение роли педколлективов школ и особенно комсомольських 

организаций в работе с детьми школы. 

Привлечение родитель ской общественности, пенсионеров к организации 

работы с детьми и подростками по месту их жительсва. Создание при всех 
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крупних жилых домах, домуправлениях, жилищно-эксплуатационных 

конторах, робочих поселках родительських комитетов, советов. 

Систематическое проведение для родителей бесед-консультаций, 

консультаций по вопросам воспитания детей 

Выделение из числа лучних комсомольцев, передовиков производства, 

руководителей кружков, спортивных клубов по интересам. 

Подготовку пионеро-инструкторов для руководства личными 

самодеятельными кружками, организуемыми по месту жительства; проведение 

инструктивных семинаров-консультаций для общественников, привлеченных к 

работе с детьми. Издание брошур, листовок, плакатов, методических писем о 

положительном опыте работы с детьми вне школы. Использование в этих целях 

печати, радио, телевидения. 

Укрепление материальной базы. Выделение помещений под пионерские 

комнаты, детские клубы, мастерские, оборудование игровых и спортивных 

площадок. 

Учасники смотра-конкурса 

В смотре-конкурсе участвуют пионерские и комсомольские учасники, 

школы, внешкольные учреждения, библиотеки, дома и дворцы культуры 

профсоюзов, культурно-просветительные учреждения Министерства культуры 

СССР,  домуправления, жилищно-коммунальные отделы, и профсоюзные 

организации промышленных предприятий, строк, колхозов, совхозов, 

учреждений, спортивне организации. 

Всесоюзный смотр-конкурс проводится Центральным комитетом ВЛКСМ 

и Всесоюзным центральным Советом профессиональных союзов совместно с 

министерством культуры СССР. 

Смотр-конкурс проводится с января 1961 года по май 1962 года. 

Итоги сморта-конкурса по РСФСР проводит Всесоюзный оргкомитет. 

Итоги смотра проводяться по союзным и республикам к 1 июля 1961 г. и 1 

матрта 1962 г. 

Окончательные итоги Всесозного смотра-конкурса будут подведены к 1 

мая 1962 г. 

 Оргкомитеты союзних республик представляют к 1 матра 1962 г. во 

Всесоюзный оргкомітет материалы на победителей республиканского смотра-

конкурса с включеним и их поюдробного поисания опыта работы по месту 

жительства лучних пионерстких дружин, комсомольських орагнизаций, школ, 

педколективов школ, учительських комсомольських организаций, дому 

правлений, комсомольських и профсоюзных орагнизаций, промыщленных 

предприятий, строк, совхозов, колхозов, домов культуры, спортивных 

орагнизаций, культурно-просветительных учреждений. 

Кроме этого, представляються материалы на лучшие районные (городские 

и сельские), городские, обласные, комсомольские и обласные профсоюзные 

организации. 

Коллективы – победители сморта-конкурсанаграждаются почетными 

грамотами Центрального комитета ВЛКСМ Министерства просвещения и 
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комунального хазяйства, Министерства культуры СССР, Центрального Совета 

Союза спортивных обществ и организаций СССР и ценными подарками. 

Республиканские, обласные, городские и районные комсомольские и 

республиканские, краевые, обласные профсоюзные организации-победители 

смотра-конкурса награждаются переходящими Красными знаменами и 

памятными вимпелами Центрального Комитета ВЛКСМ и Всесоюзного 

центрального Совета профессиональных союзов. 

Оранизаторы работы с детьми и подростками по месту их жительства 

награждаются почетными грамотами Центрального комитета ВЛКСМ, 

Всесоюзного центрального Совета профессиональных союзов, Министерств и 

ведомств, значками центрального совета Всесоюзной пионерской организации 

им. В.И. Ленина «За активную работу с пионерами». 

Пионеры и школьники, отличившиеся в организации работы по месту 

жительства награждаются путевками во Всесоюзный пионерский лагерь 

«Артек», где в августе, сентябре 1961 г. будет проведен Всесоюзный слет 

пионеров и школьников-организаторов работы по месту жительства. 
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Додаток К 

Джерело: Матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління, Київ. Ф. 167.  Оп. 9. Спр. 239. Розпорядження по освiтi УСРР за 

1966 р. (10 сiчня – 27 грудня 1966). 239 арк. 

 

Положение  

о детской спортивной школе Министерства просвещения УССР 

(вводится в действие с 1 февраля 1966 г.) 

 

I. Задачи школы. 

1. Детская спортивная школа является внешкольным учреждением и 

призвана решать следующие задачи:  

а) подготовку спортсменов высших разрядов, инструкторов-

общественников и судей по спорту для организации спортивно-массовой 

работы в общеобразовательной школе и по месту жительства; 

б) подготовку преданных Советской Родине, всесторонне развитых 

юных спортсменов, активных строителей коммунистического общества. 

Детская спортивная школа оказывает всестороннюю организационную, 

методическую и практическую помощь общеобразовательным школам в 

развитии тех видов спорта, по которым детская спортивная школа проводит 

свою работу. 

 

II.Организация и структура школы. 

2. Детская спортивная школа может быть комплексной (проводить 

работу по нескольким видам спорта) или специализированной (по одному виду 

спорта). 

Комплексная школа может иметь от двух до пяти отделений по видам 

спорта при условии, что каждое отделение комплектуется в составе не менее 8 

учебных групп обоего пола и 4 учебных групп учащихся одного пола. 

3. Отделения по видам спорта создаются с учетом местных условий, 

наличия спортивной базы и квалифицированных тренеров-преподавателей. 

4. Количество отделений и учебных групп по видам спорта детской 

спортивной школы утверждается приказом по областному, Киевскому и 

Севастопольскому городским отделам народного образования по согласованию 

с соответствующим Советом Союза спортивных обществ и организаций.  

5. Комплектование учебных групп осуществляется с учетом спортивной 

подготовленности, возраста и пола учащихся. 

 

III. Руководство школой. 

6. Руководство детской спортивной школой осуществляется отделом 

народного образования, в ведении которого она находится. 

7. Детскую спортивную школу возглавляет директор, имеющий высшее 

специальное или педагогическое образование и опыт работы с детьми. 
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Директор несет ответственность за организацию и состояние всей учебно-

воспитательной, методической, спортивно-массовой и хозяйственной работы, 

за подбор и расстановку тренерско-преподавательского состава и 

административно-хозяйственного персонала, за комплектование школы учащи-

мися. 

8. Заместитель директора по учебной части, там, где он предусмотрен в 

штатах, несет ответственность за организацию учебного процесса, работу 

тренеров-преподавателей, ведение учета успеваемости, зачисление и перевод 

учащихся в учебные группы, планирование учебной работы, за организацию 

мероприятий по повышению квалификации тренеров-преподавателей, а также 

за методическую работу с ними. 

9. Методист является помощником заместителя директора школы по 

учебной части по всем вопросам учебно-воспитательной, методической, 

организационной, спортивно-массовой и оздоровительной работы с учащимися. 

10. Директору школы, заместителю директора по учебной части и 

методисту разрешается вести учебные занятия в своей школе не более двух 

часов в день с дополнительной оплатой за эту работу из расчета их тарифной 

ставки. 

11. Тренерский состав школы комплектуется из специалистов, имеющих 

специальное образование и опыт работы с детьми. Тренеры несут 

ответственность перед администрацией школы и педагогическим советом за 

подготовку спортсменов высших разрядов, за правильное проведение учебно-

тренировочной и воспитательной работы с учащимися. 

Тренеры обязаны: 

а) проводить учебно-тренировочные занятия с группами по 

утвержденному расписанию на высоком организационном и методическом 

уровне;  

б) обеспечивать высокую спортивно-техническую, морально-волевую и 

общефизическую подготовку учащихся, прививать им навыки общественного 

инструктора и судьи по спорту;  

в) постоянно повышать свой политический уровень и педагогическое 

мастерство;  

г) систематически проводить воспитательную работу с учащимися, 

контролировать их успеваемость и поведение в семье, 

школе и общественных местах, прививать учащимся навыки 

личной и общественной гигиены; 

д) следить за состоянием здоровья занимающихся, содействовать 

правильному формированию растущего организма, используя для этого 

средства как общей, так и специальной физической подготовки;  

е) обеспечивать качественный отбор учащихся и их пребывание в 

составе школы; 

ж) обеспечивать участие учащихся в спортивных соревнованиях и 

выступлениях, согласно утвержденному плану работы школы, своевременно 

оформлять спортивные разряды учащимся;  
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з) активно участвовать в общественной жизни школы, оказывать 

практическую и методическую помощь в работе учите 

лей общеобразовательных школ по физической культуре. 

При оценке работы тренеров необходимо учитывать сохранение 

контингента учащихся, выполнение ими контрольных нормативов, подготовку 

спортсменов старших разрядов и уровень спортивной подготовки выпускников, 

участие воспитанников в составе сборных команд, оказание помощи массовой 

школе. 

12.  В отделениях по видам спорта, имеющих трех и более тренеров, один 

из них назначается старшим. 

13.  В отделениях детской спортивной школы создается тренерский совет, 

возглавляемый старшим тренером. В состав совета входят тренеры, врач. 

Заседание тренерского совета проводится не реже одного раза в месяц. План 

работы тренерского совета утверждается дирекцией школы. 

12.  В обязанности тренерского совета входит: 

а) рассмотрение и утверждение плана работы отделения; 

б) осуществление мероприятий по повышению деловой квалификации 

тренеров; 

в) обсуждение проведенных занятий; 

г) утверждение сборных команд школы для участия в соревнованиях. 

15.  В ДСШ создается педагогический совет. В состав совета входят: 

директор (председатель), заместитель директора 

 

VI. Обязанности и права учащихся школы. 

32. Учащиеся детской спортивной школы обязаны: 

а) систематически посещать занятия в детской спортивной 

школе, успешно заниматься, поддерживать порядок и дисциплину в группе, 

активно участвовать в проводимых школой мероприятиях; 

б) сочетать занятия в спортивной школе с успешной учебой в 

общеобразовательной школе; 

в) в период обучения в школе сдать нормы комплекса БГТО и ГТО; 

г) выполнить нормы спортивного разряда согласно программе; 

д) быть активным помощником учителя физической культуры 

общеобразовательной школы в проведении уроков физической культуры и 

внеклассной спортивно-массовой работы; 

е) получить звание инструктора-общественника и судьи по спорту; 

ж) своевременно проходить медицинский осмотр, соблюдать правила 

личной и общественной гигиены. 

33. Учащиеся детской спортивной школы имеют право: 

а) выступать в соревнованиях коллектива общеобразовательной, 

спортивной школы Министерства просвещения УССР и в командах 

шефствующей организации (при наличии разрешения директора ДСШ и 

соответствующего отдела народного образования); 

б) пользоваться спортивной формой, инвентарем, учебным 

оборудованием и пособиями, принадлежащими школе. 
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34. За хорошие спортивные успехи, отличное поведение и дисциплину 

учащиеся ДСШ поощряются: объявлением благодарности, занесением в книгу 

почета школы, награждением грамотой и памятным подарком. 

35. За нарушение внутреннего распорядка, плохую дисциплину и 

неуспеваемость в ДСШ или общеобразовательной школе к учащимся могут 

применяться меры дисциплинарного взыскания, общественное порицание, 

выговор, вплоть до отчисления из детской спортивной школы. 

 

VII. Медицинский контроль. 

36.  Медицинский контроль в детской спортивной школе проводится 

врачебно-физкультурным диспансером или кабинетом врачебного контроля 

поликлиники, согласно действующему Положению о медицинском контроле 

занимающихся физической культурой и спортом, утвержденному 

Министерством здравоохранения СССР от 17 июля 1962 г. № 360. 

37.  На каждого учащегося заполняется врачебно-контрольная карточка 

установленного образца, которая хранится в личном деле учащегося. 

 

VIII. Планирование, учет и отчетность. 

38.  Детская спортивная школа должна иметь следующую документацию: 

а) учебные планы и программы для ДСШ по видам спорта; б) расписание 

учебно-тренировочных занятий, общий годовой план работы ДСШ, планы 

работ родительского, тренерского и педагогического советов; графики 

прохождения программного материала в учебных группах, поурочные планы-

конспекты, индивидуальные планы тренировок для старших разрядников; 

обязательства тренеров по подготовке разрядников; сводный перспективный 

план подготовки спортсменов старших разрядов; графики учета показателей 

роста общефизической и технической подготовленности учащихся; в) журналы 

учета учебной работы, протоколы соревнований и матчевых встреч, книгу 

учета разрядников и книгу рекордов школы; г) книгу приказов, книгу 

внутришкольного контроля, контрольно-визитационную книгу, книгу 

протоколов тренерского и педагогического совета, табеля работы тренеров, 

списки учащихся школы по отделениям и группам, заявления о приеме в ДСШ, 

личные карточки, врачебно-контрольные карточки учащихся, листки по учету 

кадров и трудовые книжки руководящего, тренерского состава и 

обслуживающего персонала. 

39.  Детская спортивная школа один раз в год отчитывается перед 

областным (городским) отделом народного образования, Министерством 

просвещения УССР и Советом Союза спортивных обществ и организаций 

УССР по установленной форме статистической, отчетности. 

 

IX. Финансирование и штаты. Материальная база 

40.  Финансирование детской спортивной школы осуществляется отделом 

народного образования, в ведении которого она находится. Выделяемые на 

содержание школы средства расходуются в соответствии с утвержденной 

сметой. 
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41. Штаты административного и обслуживающего персонала школы 

утверждаются Министерством просвещения УССР в установленном порядке. 

42. Фонд заработной платы тренерско-преподавательскому составу 

утверждается в соответствии с планом спортивной специализации школы в 

пределах бюджетных ассигнований для внешкольных учреждений 

соответствующими исполкомами Советов депутатов трудящихся по  

представлению органов народного образования. 

43. Детская спортивная школа может иметь свою материальную базу 

(помещение школы, спортивные залы, стадион, бассейны, площадки, лыжные и 

велосипедные базы, лодочные станции и т. д.) или пользоваться 

арендованными спортивными сооружениями. 

44. Для участия в спортивных соревнованиях школа может иметь 

спортивную форму, обувь и спортивный инвентарь. 

 

X. Порядок организации и ликвидации детской спортивной школы 

45. Детские спортивные школы открываются по решению исполкомов 

областных, Киевского и Севастопольского городских Советов депутатов 

трудящихся по представлению исполкомов районных (городских) Советов 

депутатов трудящихся в пределах народнохозяйственного плана и по 

согласованию с Министерством просвещения УССР. 

46. Детская спортивная школа может быть ликвидирована или 

реорганизована исполкомом Совета депутатов трудящихся только по 

согласованию с Министерством просвещения УССР. 

XI. Флаг, эмблема 

47. Детская спортивная школа должна иметь спортивный 

флаг, эмблему, которые утверждаются отделом народного бразования, в 

ведении которого находится школа. 
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Додаток Л 

Джерело: журнал «Воспитание школьников», 1969 р., № 6. С. 81–86. 

 

Типовое положение о республиканском, краевом, областном Дворце 

пионеров и школьников 

 

 

І. Задачи Дворца пионеров и школьников. 

Дворец пионеров и школьников является внешкольным учреждением, 

решающим вместе со школой, пионерской и комсомольской организациями 

задачи коммунистического воспитания и образования подрастающего 

поколения,  будущих  активных строителей коммунизма. 

Дворец пионеров и школьников является организационно-массовым и 

инструктипно-методическим центром разнообразной внешкольной работы с 

детьми и подростками. Он работает с учащимися I–X (XI) классов, с учетом 

возраста, уровня знаний и интересов; развивает творческую инициативу, 

самодеятельность и общественную активность школьников, способствует их 

профессиональной ориентации. Дворец пионеров и школьников является базой 

городского, областного, краевого, республиканского совета пионерской 

организации и соответствующего комитета комсомола. 

ІІ. Содержание работы Дворца пионеров и школьников. 

Дворец пионеров и школьников организует работу по воспитанию 

пионеров и школьников на революционных, боевых и трудовых традициях 

Коммунистической партии Советского Союза и советского народа; знакомит их 

с жизнью и деятельностью В. И. Ленина и его соратников, формирует активное 

стремление по-ленински учиться, трудиться, бороться и жить. Постоянно 

расширяет политический кругозор школьников. Раскрывает им величие 

свершений Октября, подвигов героев гражданской я Великой Отечественной 

войн, строителей коммунизма. Развивает в каждом пионере и школьнике 

гордость за свою великую Родину, чувство хозяина своего государства. 

Воспитывает их на традициях Ленинского комсомола и Всесоюзной 

пионерской организации имени В. И. Ленина, проводит работу по разъяснению 

Устава ВЛКСМ, Торжественного обещания и Законов юных пионеров. 

Организационно-массовая работа 

Организационно-массовая работа Дворца пионеров и 

школьниковнаправлена на совершенствование содержания форм  и  методов  

воспитания   детей и подростков, повышение эффективности каждого 

мероприятия, проводимого,как во Дворце пионеров и школьников, так и в 

школах, пионерских лагерях, по  месту жительства учащихся, в районе,  городе, 

области,  крае, республике. 
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Каждое массовое дело, проводимое Дворцом, должно быть политически   

направлено,   методически   продумано, целесообразно и проводиться  строго с 

учетом  возраста и уровня подготовки детей и  подростков.  

Дворец пионеров и школьников организует и  проводит массовые 

мероприятия с кружковцами, с пионерами и школьниками района, города, 

области, края, республики. 

Совместно  с творческими союзами Дворец пионеров и школьников     

организует литературно-музыкальные лектории и кинофестивали, смотры и 

конкурсы художественного творчества, праздники, выставки; проводит встречи 

с деятелями литературы и искусства, знакомит учащихся с лучшими образцами   

музыкального, театрального, литературного, народного и прикладного 

искусства. Помогает школам в организации эстетического воспитания пионеров 

и  школьников. Готовит организаторов затейно-массовой работы. 

Совместно с республиканской, краевой, областной станцией юных 

туристов Дворец пионеров и школьников проводит разнообразную туристско-

краеведческую и экскурсионно-массовую работу; организует туристские 

лагеря, привлекает школьников к охране памятников истории, архитектуры и 

природы; помогает школам в создании краеведческих музеев и уголков; 

готовит инструкторов по видам туризма, руководителей походов по родному 

краю, организаторов школьных туристских слетов и соревнований. 

Совместно с республиканской, краевой, областной станцией юных 

техников организует массовые мероприятия по техническому творчеству 

учащихся: проводит смотры, конкурсы, выставки работ юных техников, 

соревнования по техническим видам спорта, олимпиады по физике, 

математике, химии; знакомит учащихся с новейшими достижениями науки и 

техники, с жизнью и деятельностью ученых и изобретателей, организует 

встречи с рационализаторами и изобретателями. Содействует школам в 

создании широкой сети технических кружков, клубов и научных обществ в 

школйх и по месту жительства учащихся. Готовит пионеров-инструкторов и 

судей по техническим видам спорта. 

Совместно с республиканской, краевой, областной станцией юных 

натуралистов и Обществом охраны природы прививает учащимся любовь к 

природе, организует разнообразную юннатскую и опытническую работу. 

Проводит встречи с учеными и передовиками сельского хозяйства. Участвует в 

организации и проведении олимпиад, выставок, конференций, слетов юных 

натуралистов и опытников сельского хозяйства, ученических 

производственных бригад и школьных лесничеств. Привлекает пионеров и 

школьников к охране родной природы: лесов, водоемов, борьбе с 

браконьерством; является организатором общественно полезных дел по сбору 

лекарственных и других дикорастущих растений, озеленению городов, 

разбивке парков, скверов, цветников, закладке садов. Оказывает всемерную 
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помощь школам в создании биологических и юннатских кружков, клубов, 

обществ. Готовит инструкторов по юннатской работе. 

Организует работу по военно-патриотическому воспитанию детей и 

подростков. Проводит военные и спортивные игры, соревнования, смотры, 

эстафеты. Готовит для школ, пионерских лагерей и клубов по месту жительства 

спортивных судей, инструкторов по военно-прикладным и техническим видам 

спорта (стрельбе, радиоделу й другим). Оказываег школам помощь в ор-

ганизации работы военно-спортивных клубов,, отрядов юных друзей Советской 

Армии и юных друзей пограничников. 

Дворец пионеров и школьников заботится об укреплении здоровья 

пионеров и школьников, их физическом развитии. Принимает активное участие 

в организации и пропаганде физкультурно-спортивного движения среди 

учащихся. Организует вечера, встречи, конференции, кинофестивали, лектории 

по вопросам развития физической культуры и спорта. Совместно с комитетами 

по физкультуре и спорту, детскими спортивными школами проводит 

спартакиады, соревнования, праздники. Является организатором и 

пропагандистом среди пионеров и школьников лучших народных игр. 

Инструктивно-методическая работа 

1.  Инструктивно-методическая работа Дворца пионеров и школьников 

направлена на всемерное совершенствование содержания, форм и методов 

комсомольской, пионерской и внешкольной работы в городе, области, крае, 

республике. 

2.  Дворец пионеров и школьников совместно с Институтом 

усовершенствования учителей и профильными внешкольными учерждениями 

под руководством отделов народного образования, комитетов комсомола и 

советов пионерской организации: 

- обучает старших и отрядных вожатых практике пионерской и 

комсомольской работы; 

- организует учебу различных категорий комсомольского и пионерского 

актива школ; пионерских и комсомольских штабов; проводит смотры, 

соревнования, игры, фестивали, походы, экспедиции и т. д. пионерских отрядов 

и дружин; 

- помогает пионерским и комсомольским работникам, руководителям 

школ, учителям, классным руководителям, организаторам внеклассной и 

внешкольной работы, руководителям школьных кружков и клубов, работникам 

внешкольных учреждений, организаторам работы с детьми по месту 

жительства овладеть теорией и практикой воспитательной, пионерской и 

комсомольской работы. Проводит для них семинары, инструктивные 

совещания, методические конференции, консультации, лагерные сборы и 

другие. 

3. Разрабатывает методические рекомендации, письма в помощь 

пионерскому и комсомольскому активу, старшим иотрядным пионерским 
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вожатым, учителям, 

классным руководителям, работникам внешкольных учреждений, 

руководителям профильных коллективов по вопросам  внеклассной и 

внешкольной работы; 

-  положения о проведении смотров, конкурсов, олимпиад, соревнований и 

другие; 

- изучает, обобщает, создает и внедряет передовой опыт комсомольской, 

пионерской и внешкольной работы, организует методические выставки; 

- оказывает методическую помощь в работе районных Домов пионеров и 

внешкольных учреждений различных ведомств. 

Дворец пионеров и школьников привлекает опытных специалистов, 

руководителей кружков к проведению разнообразной инструктивно-

методической и консультационной, работы, созданию методических 

рекомендаций и пособий. 

Организация   работы   кружков, клубов  и других  коллективов 

творческой деятельности учащихся 

1. Во Дворце пионеров и школьников кружки, клубы (очные и заочные) и 

другие коллективы творческой деятельности учащихся создаются с учетом 

местныхусловий, специфики развития народного хозяйства республики, края, 

области, города, интересов учащихся, их возрастных особенностей и 

общеобразовательной подготовки, потребностей своих пионерских и комсо-

мольских организаций. 

2. Вся учебно-кружковая работа носит общественно полезный характер и 

направлена на воспитание у пионеров и школьников любви и интереса к труду, 

знаниям, науке и технике, литературе, искусству, спорту, туризму, юннатской и 

опытнической работе; на развитие у них творческих способностей и дарований, 

формирование организаторских умений и навыков самостоятельной работы. 

Каждый круяюк, клуб или другой коллектив Дворца пионеров и школьников 

является методической лабораторией для кружков школ, внешкольных 

учреждении соответствующего профиля; средством подготовки пионерского и 

комсомольского актива, организатором массовых мероприятий по своему 

направлению в школах, клубах, по месту жительства. Каждый член кружка или 

другого коллектива Дворца пионеров принимает активное участие в пропаганде 

науки, техники, искусства, спорта, туризма (соответственно своим знаниям и 

умениям) в пионерском отряде, комсомольской группе, школе. 

3. Кружки и другие коллективы Дворца пионеров и школьников работают 

на основе программ, утверждаемых министерствами просвещения (народного 

образования) союзных и автономных республик, а при отсутствии 

государственных программ – на основе программ, составленных 

руководителями коллектива, согласованных с методическим советом Дворца и 

утвержденных директором  Дворца пионеров и  школьников. 
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Научно-исследовательские, конструкторские и экспериментальные кружки 

работают по заданию научно-исследовательских институтов, научных обществ, 

отделений Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, 

экспериментальных лабораторий, отдельных кафедр высших учебных 

заведений, разрабатывают новые конструкции приборов, установок, 

оборудования и моделей, проводят экспериментально-исследовательскую 

работу, ведут наблюдения в природе. 

Прием учащихся в кружки юных барабанщиков, горнистов, оформителей 

стенных газет, юных корреспондентов, экскурсоводов ленинских комнат, залов 

революционной, боевой и трудовой славы, музеев Ленинского комсомола и 

Всесоюзной пионерской организации, клубов интернациональной дружбы, 

командиров отрядов красных следопы'юв, связных школ, организаторов и 

судей туристских соревнований, подвижных игр производится по 

рекомендации пионерских дружин и школьных комитетов ВЛКСМ. 

4. Комплектование кружков и других коллективов творческой 

деятельности учащихся во Дворце пионеров и   школьников   проводится   в   

сентябре   каждого   года. Каждый школьник, как правило, может заниматься в 

одном кружке. Численный состав кружков всех профилей, за исключением 

научно-исследовательских, конструкторских и экспериментальных, хоровых, 

массовиков-затейников, должен быть не менее 15 человек. Наполняемость 

хоровых кружков, массовиков-затейников и бальных танцев должна быть не 

менее 20 человек в каждом. 

Научно-исследовательские, конструкторские и экспериментальные кружки 

второго года обучения комплектуются в составе не менее 10 человек из 

школьников, ранее занимавшихся в кружках данного профиля; кружки третьего 

и последующих лет обучения комплектуются из числа кружковцев второго года 

обучения в составе не менее 8 человек. 

5. Кружки организуются как на весь учебный год, так и на более короткие 

сроки. В зависимости от особенностсй и содержания работы кружка 

руководитель проводит занятия со всем составом кружка одновременно, по 

звеньям, индивидуально. 

Кружки всех профилей пеового года обучения, кроме научно-

исследовательских, конструкторских, и экспериментальных, художественного 

слова, театральных, хореографических, музыкальных, оркестровых, иокллышх, 

занимаются  по 2 часа два раза и неделю. 

В оркестровых, музыкальных, вокальных кружках, кроме занятий со всем 

составом кружка, проводится индивидуальное обучение. Продолжительность  

занятий в этих кружках не должна превышать 10 часом в неделю. 

В научно-исследовательских, конструкторских и экспериментальных 

кружках, художественного слоил, театральных, хореографических, а также в 

кружках других профилей второго и последующих лет обучении наряду с 

занятиями со всем составом кружка могут проводиться занятия по звеньям. В 
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этом случае число часов занятий в неделю увеличивается до 6. Научно-

исследовательские, конструкторские н экспериментальные кружки третьего и 

последующих лет обучения занимаются два раза в неделю по 4 часа. В кружках 

автомотодела, помимо 4 часов занятий в неделю по теоретическому курсу, на 

каждого члена кружка выделяются дополнительные часы для обучения 

практической езде на автомобиле (мотоцикле) в размерах, предусмотренных  

программой  обучения. 

Пионерские и комсомольские штабы, объединения председателей и 

экскурсоводов школьных ленинских залов, историко-революционных музеев, 

музеев боевой и трудовой славы, организаторов клубов интернациональной 

дружбы, отрядов красных следопытов и другие комплектуются и работают как 

кружки первого года обучения обычных профилей. 

6. Учебная работа в кружках и секциях по различным видам спорта 

ведется в соответствии с требованиями учебных программ детско-юношеских 

спортивных школ, утвержденных Комитетом по физической культуре и спорту 

при Совете Министров СССР. 

Дворцы пионеров и школьников, имеющие типовые спортивные 

комплексы (гимнастические и игровые залы, детские спортивные площадки, 

плавательные бассейны), всю учебно-воспитательную и тренировочную работу 

ведут согласно типовому Положению о детско-юношеской спортивной школе, 

утвержденному Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Ми-

нистров СССР. 

Спортивные разряды членам спортивных кружков присваиваются в 

соответствии с Положением о единой Всесоюзной спортивной классификации, 

утвержденным Комитетом по физической культуре и спорту при Совете 

Министров СССР. 

7. Организация учебно-воспитательной работы в кружках технического 

профиля должна соответствовать правилам техники безопасности и 

производственной санитарии в учебных и учебно-производственных мастер 

ских, утвержденным приказом Министерства просвещения СССР. 

Организация  работы  Дворца пионеров и школьников в летнее время 

Деятельность Дворца пионеров и школьников по подготовке и проведению 

летник каникул должна строиться  в  следующих  основных   направлениях. 

Под руководством отдела народного образования, комитета комсомола, 

совета пионерской организации и совета профсоюзов Дворец пионеров и 

школьников принимает участие в подготовке и переподготовке кадров 

начальников пионерских лагерей, старших и отрядных вожатых,  педагогов  по 

отдельным  направлениям   работы, руководителей кружков и секций в 

пионерских лагерях (городских и загородных), на детских площадках по месту  

Жительства,  летних  оздоровительных   базах. Проводит семинары, 

индивидуальные и групповые консультации по различным  вопросам работы в 

условиях лета.   Организовывает   работу   выездных   консультационных 
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пунктов. Дворец пионеров и школьников готовит пионеров-инструкторов и 

организаторов работы по различным направлениям кружковой  и  клубной  

работы  для пионерских  лагерей,  детских  площадок  по  месту  жительства.  В  

течение лета  он  следит  за  работой  своих воспитанников,   оказывает   им   

необходимую   помощь, проводит  слеты,  сборы,  итоговые  конференции. 

Дворец пионеров и школьников разрабатывает плйны, а издает 

методические пособия, рекомендации, подбирает методические и справочные   

материалы   по   работе   с детьми в условиях лета, разрабатывает  материалы 

походов и экспедиций, задания по изучению природы, организует 

методические выставки «Пионерское лето»,  а также выставки  по отдельным   

направлениям работы: по технике, спорту, туризму, юннатской и опытнической  

работе и другим. Изучает, обобщает и распространяет лучший опыт работы с 

пионерами и старшими школьниками в условиях лета. 

Совместно с областными станциями юных техников, юных туристов, 

юных натуралистов Дворец пионеров и школьников создает лагеря 

пионерского, комсомольского актива, профсоюзные лагеря (юных техников, 

туристов, натуралистов и др.). 

Дворец пионеров и школьников совместно с комитетом комсомола, 

советом пионерской организации и другими государственными и 

общественными организациями принимает участие в проведении соревнований 

на лучший загородный и городской пионерский лагерь, детский и юношеский 

клуб, является организатором массовых походов туристов-краеведов, очных и 

заочных соревнований по различным видам технического творчества и спорта, 

играм, организатором пионерских слетов, праздников улиц и дворов, 

тематических вечеров для старшеклассников. 

В летнее время формы работы кружков, клубов и Других коллективов 

творческой деятельности учащихся Дворца пионеров могут, изменяться. Из 

кружков различных направлений могут создаваться агитбригады, передвижные 

клубы, игротеки для обслуживания отдаленных школ, пионерских лагерей и 

детских площадок. Научно-исследовательские кружки и клубы в условиях лета 

сосредоточивают главное внимание на проведении научных наблюдений, 

экспериментов, организации общественно полезной практической работы 

кружковцев (составление почвенных карт, метеорологические и гид-

рологические, астрономические наблюдения, геологические походы, 

археологические раскопки и т. д.). 

 

ІІІ. Структура Дворца пионеров и школьников. 

В соответствии с утвержденными для каждого учреждения штатами и в 

пределах установленных фондов заработной платы во Дворце пионеров и 

школьников создаются следующие отделы: 

1. Методический. 

2. Политико-массовый. 
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3. Технического творчества. 

4. Художественного воспитания. 

1. Юных натуралистов и опытников сельского хозяйства. 

5. Туризма и краеведения. 

6. Военно-спортивный. 

В отдельных Дворцах пионеров и школьников в зависимости от объема 

работы могут создаваться и другие отделы. 

Отделы технического творчества, художественного воспитания, 

натуралистической работы, туризма и краеведения и военно-спортивный 

создаются при наличии 10 кружков различных наименований. Присоздании 

вышеперечисленных отделов вводятся должности заведующего отделом и 

методиста. 

В методическом отделе могут быть созданы секторы: по работе с 

октябрятами, пионерами, старшеклассниками, старшими и отрядными 

пионервожатыми, а также выделены методисты по работе с детьми по месту 

жительства и детскими  внешкольными  учреждениями. 

В политико-массовом отделе могут быть созданы секторы: по работе 

ленинских залов и историко-революционных музеев, интернационального 

воспитания, игр и развлечений, а также лекторий, библиотека, фабрика игр и 

игрушек, передвижные клубы, различные клубы по интересам. 

В отделе технического творчества могут быть созданы учебные мастерские 

(слесарно-механические, столярные и др.), лаборатории, и кружки (авиа-, судо- 

и автомодельные, радиотехнические и радиоэлектроники, электротехнические, 

механико-конструкторские, автоматаки и телемеханики, счетно-решающих 

машин, химии, физико-технические и др.), клубы (юных космонавтов, 

астрономов, юных изобретателей и рационализаторов и др.), научные общества 

учащихся. 

В отделе художественного воспитания могут быть созданы кружки и 

клубы (музыкальные, хореографические, театральные, вокальные, литературно-

творческие и художественного чтения, изобразительного и прикладного 

искусства, фотолюбителей, киносъемочные и др.), оркестры (симфонические, 

духовые, эстрадные, народных инструментов, шумовые и др.), ансамбли 

(скрипачей, аккордеонистов, баянистов, бандуристов, гитаристов и др.), 

ансамбли песни и танца и театры (драматические, кукол, теневые, литературно-

музыкальные, оперные и др.). 

В отделе юных, натуралистов и опытников сельского хозяйства могут быть 

созданы лаборатории и кружки по различным видам юннатской работы и 

отраслям биологических наук (растениеводов, зоологов, цветоводов, садоводов, 

овощеводов, физиологии, микробиологии, генетике и др.). Отдел может иметь: 

учебно-опытный участок, теплицу, парники, зооживотноводческую базу, 

метеостанцию, вольеры, террариумы, аквариумы и т. д. 
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В отделе туризма и краеведения могут быть созданы кружки юных 

краеведов, историков, географов, геологов, археологов, спелеологов, 

альпинистов и др., клубы, общества и музеи. 

В военно-спортивном отделе могут быть организованы кружки и секции 

по военно-прикладным видам спорта, спортивных и подвижных игр, общей 

физической подготовки, художественной гимнастики, акробатики, настольного 

тенниса, шахмат, шашек, бокса, самбо, фигурного катания и др.; клубы юных 

моряков, мотоциклистов, юных пограничников, юных друзей Советской Армии 

и Флота, юных друзей милиции, юных пожарников. 

 

IV.    Руководство Дворцами пионеров и школьникови обязанности 

руководящего административного и педагогического персонала. 

1. Руководство Дворцами пионеров и школьников осуществляется 

Министерством просвещения союзной республики, республиканским (АССР), 

краевым, областным отделом народного образования совместно 

«соответствующим комитетом ВЛКСМ и советом пионерской организации. 

2. Дворец пионеров н школьников возглавляет директор, утвержденный 

соответствующим отделом на родного Образования по согласованию с 

соответствующим комитетом комсомола, имеющий высшее педагогическое 

образование и  опыт  работы  с детьми. 

Директор несет ответственность за организацию всей учебно-

воспитательной, методической, политико-массовой и финансово-хозяйственной 

деятельности Дворца пионеров и школьников, за подбор и расстановку кадров 

педагогического состава и административно-хозяйственного персонала, 

является распорядителем кредитов Дворца пионеров. 

3. Заместитель директора по учебной части назначается и утверждается 

соответствующим отделом народного образования по согласованию с 

соответствующим комитетом комсомола из числа специалистов, имеющих 

высшее образование, опыт работы о детьми. Он руководит учебно-

воспитательным процессом, осуществляет контроль и несет ответственность за 

комплектование секций, кружков, коллективов, составление расписания 

учебных групп, графиков и календаря соревнований и массовых мероприятий, 

за организацию учебно-воспитательной работы среди кружковцев и работу 

преподавательского персонала. 

4. Заместитель директора по хозяйственной части, заведующие отделами, 

секторами и лабораториями, бухгалтер назначаются и увольняются директором 

по согласованию с отделами народного образования и комитетами ВЛКСМ в 

установленном законом порядке. Обязанности заместителя директора по 

хозяйственной части определяются руководителем Дворца пионеров и 

школьников в зависимости от объема работы Дворца пионеров и школьников. 

5. Заведующие отделами, секторами, лабораториями, методисты, 

руководители кружков, клубов, секций, массовики и аккомпаниаторы 
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назначаются из числа специалистов, имеющих высшее или среднее 

специальное образование и опыт работы с детьми. 

6. В обязанности заведующих отделами входнт: организация работы 

отдела, секторов, лабораторий, мастерских; планирование и организация всей 

методической, массовой, кружковой работы в отделе. Заведующий отделом 

отвечает за оформление помещений, состояние Имеющегося оборудования и 

учебного инвентаря, своевременное комплектование кружков, коллективов и 

выполнение учебного плана и программы; расходование сметы, утвержденной 

директором Дворца пионеров; организацию работы по повышению деловой 

квалификации руководителей кружков. 

7. В обязанности заведующих секторами и лабораториями входит: 

организация работы сектора и лаборатории по всем направлениям 

методической, массовой и кружковой работы; комплектование кружков, 

контроль за выполнением учебного плана, сохранностью оборудования. 

8. В обязанности методистов входит: подготовка пионерского и 

комсомольского актива, проведение консультаций, семинарских занятий, 

конференций с пионервожатыми, учителями и внешкольными работниками; 

организация работы методических объединений для руководителей кружков; 

изучение, обобщение и распространение лучшего опыта внешкольной работы с 

детьми, разработка методических рекомендаций и постановка экспериментов 

по вопросам дальнейшего совершенствования внешкольного воспитания. 

Методисты несут ответственность за методический уровень массовых 

мероприятий Дворца пионеров, рекомендаций и методических писем 

связанных с практикой работы пионерских дружин и отрядов в городе, области, 

крае, республике. 

9. Руководители кружков, клубов и секций обязаны: укомплектовать 

кружки и добиваться сохранения их контингента в течение всех годов 

обучения; 

- проводить занятия с группами по утвержденному расписанию на 

высоком научно-педагогическом и орга-низационно-методическом уровне; 

- обеспечивать участие кружковцев в соревновании», выступлениях, 

концертах согласно утвержденному плану Дворца пионеров и школьников; 

-  проводить подготовку пионеров-инструкторов, а также организаторов 

пионерской и внешкольной работы по профилю кружка; 

-  изучать и обобщать опыт кружковой работы в школах и внешкольных 

учреждениях; оказывать методическую помощь в работе руководителей 

кружков общеобразовательных  школ  и  внешкольных учреждения; 

- постоянно повышать свое педагогическое мастерство и идейно-

политический уровень и активно участвовать; в общественной жизни 

коллектива;  

- в контакте с родителями и общеобразовательной школой систематически 

осуществлять воспитательную работу с учащимися; 



 554 

- следить за состоянием здоровья учащихся, содействовать правильному 

физическому развитию детей и подростков, 

10. В обязанности массовиков-затейников входит: организация и 

проведение массовых мероприятий – праздников, слетов, костров, утренников, 

вечеров, игр и аттракционов, организация клубов и групп юных затейников; 

участие в проведении семинаров и консультаций с вожатыми и внешкольными 

работниками, подготовке пионеров-инструкторов и организаторов по мае» 

сово-затейной работе; составление и разработка методических материалов по 

проведению массовых мероприятий, подвижных игр и аттракционов. 

11. Методист-организатор игровой деятельности детей несет 

ответственность за работу игротеки (зала игр и игрушек, передвижной 

игротеки, пионерской фабрики игр); выдачу игр на дом; проведение Недели 

игры и игрушки; пропаганду лучших игр для детей разного возраста и 

обобщение лучшего опыта по вопросам использования игры в воспитательной 

работе; за проведение консультаций и семинаров по игре; оказывает помощь 

школам и внешкольным учреждениям, пионерским лагерям в создании 

школьных игротек и оборудовании игровых плошадок. 

12. Работники библиотеки организуют работу абонемента, читального 

зала, проводят с пионерами и школьниками массовую работу по пропаганде 

книги; оказывают помощь школам и внешкольным учреждениям в организации 

кружков н клубов юных любителей книги, работы книгонош, проведении 

читательских конференций, создании тематических книжных выставок и т. д.; 

систематически знакомят педагогический коллектив с новинками 

методической, педагогической и детской литературы, проводят разнообразную 

работу с библиотечным активом. 

13. Во Дворце пионеров и школьников создается педагогический совет, в 

состав которого входят директор, его заместители, заведующие отделами, 

секторами и лабораториями, игротекой, библиотекой, методисты, массовики, 

руководители кружков. 

План работы педагогического совета утверждается директором Дворца 

пионеров и школьников. Заседания педагогического совета проводятся не реже 

одного раза в квартал. На его рассмотрение выносятся вопросы содержания 

работы Дворца пионеров и школьников, его отделов, секторов, лабораторий, 

библиотеки, игротеки, методистов, массовиков, отчеты кружков; условия 

социалистического соревнования внутри педагогического коллектива н др. 

Медицинский  контроль 

Медицинский контроль во Дворце пионеров и школьников, спортивных 

секциях, кружках спортивно-технических. хореографических, туристских и 

музыкальных кроводится врачебно-физкультурньш диспансером, кабинетом 

врачебного контроля детской поликлиники согласно Положению о 

медицинском контроле, утвержденному Министерством здравоохранения 

СССР 23 октября 1951 г. 
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Планирование, учет и отчетность 

Дворец пионеров и школьников имеет следующую документацию: 

1. План работы Дворца пионеров и школьников на год с учетом летнего 

периода, утвержденный органом народного образования, комитетом комсомола 

и советом пионерской организации. 

2. Календарный план работы Дворца пионеров и школьников,   

утвержденный директором  Дворца. 

3. План работы отделов, секторов, лабораторий, методистов на год и 

квартал. 

4. Планы работы кружков и клубов на год и квартал; планы   

индивидуальной работы с кружковцами. 

б. Расписание учебно-тренировочных   занятий. 

6. Журналы учета: массовой, кружковой, инструктивно-методической 

работы, протоколы соревнований, матчевых встреч, журналы учета готовых 

детских работ (кинофильмов, кинодиапозитивов, фотовыставок, моделей, 

приборов, развернутые схемы различных устройств) с приложением 

необходимой технической документации и спецификации израсходованного 

материала. 

7. Личные листки по учету кадров и трудовые книжки административно-

хозяйственного персонала и педагогов. 

8. Дворец пионеров и школьников один раз в год отчитывается перед 

отделом народного образования по установленной форме статистической 

отчетности, утвержденной ЦСУ СССР. 

V. Материальная база, финансирование и штаты 

1. Дворец пионеров и школьников имеет свою материальную базу (здания, 

приусадебный участок, различные служебные постройки, учебно-

хозяйственное оборудование, инвентарь, необходимый транспорт, спортивные 

залы, площадки, бассейны, профильные лагеря, лыжные и туристские 

оздоровительные базы, катки). Использование помещения внешкольного 

учреждения не по назначению запрещается. 

2. Финансирование Дворца пионеров и школьников осуществляется 

отделом народного образования, в ведении которого он находится, и 

производится за счет ассигнований по бюджету. Для организации работы, 

кроме бюджетных средств, могут привлекаться средства других организаций, а   

также  специальные  средства. 

3. Обеспечение Дворца пионеров и школьников материалами, инвентарем 

и оборудованием, а также установленной документацией по планированию и 

учету осуществляется отделом народного образования, в ведении которого он 

находится. 

4. Смета расходов Дворца пионеров и школьников является основным 

документом, определяющим объем, целевое направление и поквартальное 

распределение средств, отпускаемых из бюджета. 
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5. Дворец пионеров и школьников ведет бухгалтерскую отчетность с 

самостоятельным балансом в установленном законом порядке. 

6. Помимо установленного штата, Дворец пионеров и школьников 

привлекает к своей работе руководителей кружков и клубов, массовиков, 

аккомпаниаторов, консультантов и методистов, фонд заработной плнты 

которых утверждается соответствующими исполнительными комитетами 

Совета депутатов трудящихся в пределах бюджетных ассигнований для Дворца 

пионеров и школьников. Оздоровительные мероприятия осуществляются 

Дворцом пионеров и школьников в соответствии с приказом Министерства 

просвещения СССР № 46 от 19/У1 1968 г. 

VI. Порядок создания Дворцов пионеров и школьников и их 

юридические права 

1. Дворец пионеров и школьников открывается министерствами 

просвещения союзных республик (народного образования) по представлению 

исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся краев, областей и 

автономных республик (АССР) в пределах народнохозяйственного плана. 

2. Дворец пионеров и школьников пользуется правом юридического лица: 

имеет право заключать различные договоры, соглашения, связанные с работой 

учреждения, в пределах бюджетных ассигнований и смет. 

3. Дворец пионеров и школьников имеет текущий счет в банке, печать и 

штамп соответствующего образца, утвержденные местным исполнительным 

комитетом Совета депутатов трудящихся. 

4. Дворец пионеров и школьников широко использует инициативу 

учащихся, их родителей и шефствующих организаций, предприятий, строек, 

совхозов для строительства различных учебных помещений и спортивных 

сооружений, их оборудования в установленном законом порядке. 
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Додаток М 

        Джерело: Матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади 

та управління, Київ. Ф. 1711. Оп. 17. Спр. 974. Отдельные очерки из жизни 

пионерских организаций, 1973–1978 гг. арк. 11–12. 

 

Дитячі бригади – в колгоспи! 

Дитячі бригади – як форма організації дитячого руху в колгоспах, 

особливо там, де з дітьми не проводиться масова виховна робота, немає книг, 

ігор, організованого дозвілля, де серед сільських дітей не створена дитяча 

громадськість, відсутні сформовані піонерські загони. Направлення дитячих 

бригад в колгоспи набуло великого суспільно-політичного значення і 

відігравало величезну виховну роль в об’єднанні дітей робітників і 

колгоспників, крім того вони мали можливість популяризувати  позашкільну 

діяльність серед сільської дітвори і зробити колгосп центром та допоміжною 

базою у розгортанні позашкільної роботи в умовах села. 

Подібні бригади формували з 3-4 осіб дітей-активістів із міста, які від 7 

до 10 днів повинні були працювати з дітьми в умовах села та виконати наступні 

завдання: активізувати дітей в колгоспах; - навчити їх новим іграм, пісням, 

розумному проведенню дозвіллю; сформувати загони піонерів з місцевих дітей;  

організувати та облаштувати дитячі кімнати; подарувати для колгоспу радіо-

приймач. Піонери самостійно повинні були підібрати кандидатури для 

створення подібних бригад (вожатий ланки, «живгазетчик», юний радіо-технік, 

юний фізкультурник); зібрати необхідні речі для поїздки, а також книги, 

подарунки, листи для дітей колгоспу. Важливими умовами успіху повинні бути 

грамотне керівництво групою і єдність членів бригади, їх свідома 

дисциплінованість.  

Матеріальне забезпечення дитячих бригад: Перед виїздом бригади 

повинні бути забезпечені: продуктами харчування на 3 дні, обладнанням 

дитячої кімнати, двома невеликими бібліотеками (одна з позашкільної роботи, а 

друга з сільськогогосподарської тематики), квитанцію на виписані для дітей 

газети і журнали, радіоприймач (детекторний або ламповий з гучномовцем), 

обладнання для занять фізкультурою (лижі, ковзани, м’ячі тощо), набір 

столярних і слюсарних інструментів, насіння городини, «чарівний» ліхтар з 

діапозитивами, «Пам’ятку для дитячої бригади, яка їде до колгоспу».  

Потім необхідно отримати позитивну відповідь з колгоспу, уточнивши чи 

безпечна на місці наразі епідеміологічна ситуація, члени бригади визначають 

дату виїзду та сповіщають про неї приймаючу сторону. 

Перед від’їздом бригада збирається в клубі загону (бази) і, перевіривши 

чи все необхідне присутнє, відправляється в дорогу до місця призначення. 

Краще за все було визначати виїзд дітей саме до початку зимових канікул, для 

того, щоб члени дитячої бригади не пропускали заняття в школі.  
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Отже, підготовча робота на всіх описаних етапах повинна 

продовжуватися не більше ніж 2-3 тижні. 

Існували премії за кращу роботу бригад – 1-ша премія – поїздка для 

членів бригади на Кавказ або до Москви на 10 днів; 2-га премія – фотоапарат 

або ламповий радіоприймач (3 премії), 3-тя премія – фарби для малювання, 

бібліотечки нових цікавих книг (10 шт.).  

Прибувши на місце призначення та відпочивши, бригада повинна відразу 

приступити до знайомства з колгоспом, представниками місцевої адміністрації, 

членами колгоспу, і, головним чином, з місцевими дітьми. Слід також вивчити 

їх режим праці і відпочинку, побут, повідомити громадськість про мету 

приїзду, визначити, які знання, уміння, досвід хотіли б отримати діти від 

спільної роботи з бригадою. Після чого необхідно скласти спільний 

конкретизований план роботи, розподіливши її по днях перебування в колгоспі 

(10-15 діб). 

Обов’язкові пункти подібного плану дитячої бригади:  

1. Виділення правлінням колгоспу відповідальної особи для організації 

роботи серед дітей.  

2. Виділення приміщення (або окремої кімнати) для проведення занять з 

дітьми.  

3. Організувати ланку або загін піонерів, скласти план їх роботи і дати 

роз’яснення щодо його виконання.  

4. Перевірити чи всі діти навчаються в школі. У випадках якщо є 

неохоплені освітою – організувати для них групи з навчання читанню і письму, 

прикріпити до них освіченого члена колгоспу.  

5. Домогтися, щоб дітей не залучали до тяжкої непосильної праці, яка не 

відповідає їх віку. 

6. Організувати, разом з колгоспними дітьми, упорядкування червоного 

куточка, хати-читальні (підшивка газет, написання лозунгів, розвішування 

портретів видатних людей).  

7. Провести спільний вечір самодіяльності членів бригади і місцевої 

дітвори, розпочавши його з роздавання подарунків і постановки інсценування, 

після чого влаштувати ігри.  

8. Організувати вечір запитань і відповідей, почавши його бесідою на 

тему: «Про особисту і громадську гігієну». Потім члени бригади об’єднують 

дітей на основі спільних інтересів в групи і передають в такій формі свої знання 

та навички. 

9. Підготувати і провести вечір, запросивши усіх колгоспників та 

звітувати про роботу бригади, запропонувати викликати на соціалістичне 

змагання найближчий колгосп на визначення найкращої організації роботи 

серед дітей. Якщо ж такий договір уже є, то можливо доповнити його певними 

пунктами.  

10. Установити радіоприймач і навчити 2-3 дітей його обслуговувати. 

11. Установити постійний зв'язок з колгоспними дітьми, визначивши 

найзручніший для цього спосіб.  
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Також важливо, вибравши найбільш доречний для місцевих умов вид 

сільськогосподарських робіт, залучити до неї дітей колгоспників і дорослих, 

тим самим звернувши увагу громадськості на важливість роботи даної бригади. 

Приклади роботи: збір попелу і перегною для удобрення землі, поради зі 

зберігання зерна та овочів, пропаганда дотримання чистоти при доїнні корів, 

обв’язування хвоєю і соломою фруктових дерев на зиму тощо. 

Для обліку роботи слід завести щоденник бригади, куди і вносити всі 

головні моменти роботи. Бажано, щоб бригада за час своєї роботи в колгоспі 

випустила декілька номерів бюлетеня бригади або стінгазети, де відображено 

всю їх діяльність, які є найкращими доказами при звітуванні бригади про 

роботу. 

Цікавим був і процес підготовки приймаючої сторони до зустрічі з 

дитячими бригадами, адже успіх роботи подібних дитячих організацій залежав і 

від того, як будуть їх зустрічати на місцях. Тому необхідно було сформувати 

навколо цього позитивну суспільну думку серед піонерів, школярів, батьків, 

партійних, комсомольських, професійних і громадських організацій, 

використовуючи всі можливі форми – бесіди, доповіді, повідомлення, плакати, 

об’яви тощо. Починати слід з загальних зборів, на яких провести бесіду на 

тему: «Як міські піонери можуть допомогти колгоспному будівництву».  
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Додаток Н 

         Джерело: Матеріали Центрального державного архіву вищих органів 

влади та управління, Київ: Ф. 166. Оп. 15. Спр. 8746. Зведені статистичні звіти 

дитячих позашкільних установ за 1974 р. Міністерство освіти. Статистичний 

відділ. 184 арк. 

 

 



 561 

Додаток П 

 

Джерело: Матеріали державного архіву Кіровоградської області: Ф. 78.  

Оп. 2. Спр. 538. Положення по видах спорту в загальноосвітніх і дитячо-

юнацьких спортивних школах. 2 арк. 

 

Положення 

про обласний огляд-конкурс на кращу організацію навчально-

спортивної та виховної роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах у 

1976 р. 

 

1. Мета і задачі 

Обласний огляд-конкурс на кращу організацію навчально-спортивної та 

виховної роботи в спортивних школах проводяться з метою: 

- подальшого покращення навчально-спортивної та виховної роботи 

ДЮСШ, визначення кращих шкіл у підготовці спортсменів вищих розрядів;  

- розповсюдження  передового досвіду навчально-спортивної та  виховної 

роботи  в спортивних школах республіки; 

- покращення керівництва та контролю за роботою ДЮСШ облвно, 

комітетом по фізичній культурі і спорту. 

2. Умови проведення огляд-конкурсу 

Обласний огляд-конкурс проводиться протягом 1976 року. В обласному 

огляд-конкурсі беруть участи всі СДЮШОР. Для участі в огляд-конкурсі всі 

дитячо-юнацькі спортивні школи поділяються на три групи. 

До першої групи відносяться спеціалізовані ДЮСШОР. До другої групи 

відносяться комплексні ДЮСШ, які знаходяться в обласних центрах і містах 

обласного значення. До третьої групи відносяться всі інші ДЮСШ. 

Огляд-конкурс проводиться за такими показниками:  

1. Підготовка спортсменів високої кваліфікації: 

- за підготовку майстра спорту міжнародного класу нараховується – 100 

очок; майстра спорту – 30 очок; кандидата в майстри спорту СРСР – 10 очок;  

спортсмена 1-го розряду – 6 очок. 

Участь у змаганнях (згідно таблиці). 

Примітка: по другому розділу очки нараховуються за участь у змаганнях, 

визначених календарним планом республіканських, всесоюзних та 

міжнародних змагань на 1976 рік. 

Результати участі у змаганнях ДСТ і відомств не враховуються. 

1. Підведення підсумків огляд-конкурсу. 

Для підбиття підсумків обласного огляд-конкурсу створюється конкурсна 

комісія. 

Першість в обласному огляд-конкурсі визначається за найбільшою сумою 

очок, набраних ДЮСШ за участь у всіх розділах огляд-конкурсу та окремо - за 

першою, другою, третьою групам. 

Для визначення першості серед ДЮСШ у залік приймаються результати 

учнів не старше 1958 року народження. 
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4.   Нагородження 

      ДЮСШ, які посіли в огляд-конкурсі перші місця в кожній групі 

нагороджуються пам'ятними призами, дипломами першої ступені Комітету по 

фізичній культурі і спорту. 

За друге і треті місця ДЮСШ спортивного профілю нагороджуються 

пам'ятними вимпелами і дипломами відповідного ступеню спорткомітету. 

За досягнуті показники в роботі ДЮСШ керівники, тренери за 

представленням конкурсних комісій нагороджуються грамотами спорткомітету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 563 

Додаток Р 

Джерело: Матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління, Київ: Ф. 167. Оп. 15. Спр. 891. Статистичні відомості про розподіл 

дитячих установ по Україні, кількість дітей і медперсоналу. 1979 р. 108 арк. 

 

Зростання чисельності ПНЗ України у 1971–1979 рр. 

 

                     Роки 

 

Тип установи 
1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 1979 

Палаци  
піонерів 

50 50 50 51 53 53 53 53 

Будинки  

піонерів 
695 699 706 713 724 750 736 745 

Станції юних 

техніків 
164 183 197 213 231 234 240 256 

Станції юних 

натуралістів 
110 129 136 155 174 181 186 198 

Екскурсійно-

туристські станції 
28 28 28 28 28 28 28 28 

Стадіони, дитячі 

парки, флотилії 
12 12 12 12 12 12 13 13 

Всього: 1059 1101 1129 1172 2115 1258 1256 1293 
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Додаток С 

Джерело: Матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління, Київ: Ф. 166. Оп. 18. Зведені звіти позашкільних навчально-

виховних закладів на 1 січня 1993 року (Форма І-ПЗ) 1992 рік. Спр. 30. 38 арк. 

Основні типи ПНЗ та показники їхньої діяльності у 1993 р.  
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Додаток Т 

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 (затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 серпня 2002 р. № 1133) 

 

І. Позашкільні навчальні заклади, що перебувають у відомстві МОН 

1. Білоцерківський будинок художньої творчості області (Київська 

область). 

2. Вінницький державний центр естетичного виховання учнів 

професійно-технічних навчальних закладів. 

3. Волинський державний центр естетичного виховання учнів 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів (м. Луцьк). 

4. Донецький державний палац молоді «Юність». 

5. Єнакіївський державний авіаційно-технічний спортивний клуб 

(м. Єнакієве, Донецька область). 

6. Житомирський державний будинок художньої та технічної творчості. 

7. Івано-Франківський державний центр естетичного виховання.  

8. . Київський державний будинок художньої та технічної творчості. 

9. Кіровоградський державний будинок художньої та технічної творчості. 

10. Луганський державний будинок художньої та технічної творчості. 

11. Львівський державний будинок техніки. 

12. Львівський державний палац естетичного виховання учнівської 

молоді. 

13. Миколаївський державний будинок художньої творчості. 

14. Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

(м. Київ). 

15. Український державний центр позашкільної освіти (м. Київ). 

16. Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської 

молоді (м. Київ). 

17. Харківський державний будинок художньої та технічної творчості. 

18. Херсонський державний будинок художньої творчості. 

19. Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської 

молоді. 

20. Черкаський державний будинок художньої та технічної творчості. 

21. Чернівецький державний  центр  естетичного виховання дітей та 

молоді «Юність Буковини». 

22. Мала академія наук учнівської молоді (м. Київ). 

ІІ. Позашкільні навчальні заклади, що перебувають у відомстві 

Мінкультури 

23. Дитяча хореографічна школа при Національному заслуженому 

академічному ансамблі танцю імені Павла Вірського (м. Київ). 
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ІІІ. Позашкільні навчальні заклади, що перебувають у відомстві 

Держкомсім’ямолоді 

24. Міжнародний дитячий центр-комплекс «Золотий ключик» 

(Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія). 

ІV. Позашкільні навчальні заклади, що перебувають у відомстві 

НКАУ 

25. Національний центр аерокосмічної освіти молоді «Сузір’я»                           

(м. Дніпропетровськ). 

V. Позашкільні навчальні заклади, що перебувають у відомстві 

Державного управління справами 

26. Дитячий оздоровчий табір «Світанок» (м. Київ). 

27. Дитячий оздоровчий табір-пансіонат «Райдуга» (Автономна 

Республіка Крим, с. Піщане, Бахчисарайський район). 

28. Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей у Міжнародному дитячому 

центрі «Артек» (Автономна Республіка Крим, м. Гурзуф). 
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Додаток Ф 
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