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The article stresses upon the fact that reference to the history of nonschool establishments, their management, financing and staffing gives an
opportunity to take into account achievements, drawbacks and prospects of
this important social – pedagogical processes in the historical retrospection.
The author defines seven periods in the development of out – of – school
education state management within the period of the XX- the beginning of
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institution of up- bringing children and youth. Besides the author single out
their proper features and the main directions of the state policy regarding
out- of – school education.
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державного регулювання позашкільною освітою України (ХХ –
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В статті наголошується на тому, що звернення до історії
позашкільних

закладів,

забезпечення

дає

управління,

змогу

фінансування

врахувати

досягнення,

і

кадрового
прорахунки,

перспективи цього важливого соціально-педагогічного процесу у
контексті історичної ретроспективи. Автором виокремлено сім
періодів розвитку державного регулювання позашкільною освітою
країни в історичний період ХХ – на початку ХХІ століття, які
характеризують діяльність державних органів влади щодо сприяння
розвитку позашкільної освіти як інституту соціального виховання
дітей та молоді; виокремлено притаманні їм ознаки та основні
напрями державної політики щодо позашкільної освіти.
Ключові слова: позашкільна освіта, управління позашкільною
освітою, державне регулювання позашкільною освітою, період,
державні органи влади.

Постановка проблеми. Модернізація системи освіти в умовах
інтеграції України в європейський та світовий освітній простір,
трансформаційні процеси переходу суспільства на ринкові відносини,
активізували пошук нових технологій роботи соціальних інститутів і
загострили проблеми адаптації молоді до життя в ринкових умовах,
пов’язані з оволодінням новими професіями, набуттям умінь приймати
рішення і відповідати за їх наслідки. Здатність до інноваційного
мислення й творчості, вироблення нових стратегій і моделей діяльності
та поведінки багато в чому визначається ціннісними орієнтаціями
особистості, які значною мірою формуються у сфері дозвілля.
Актуалізація проблеми, пов’язаної з організацією вільного часу
дітей та молоді, зумовила підвищення уваги держави до позашкільної
освіти, яка здатна мобільно реагувати на динаміку змін в інтересах
дитини, сім’ї, суспільства, держави. Позашкільна освіта як потужний
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соціальний інститут виховання та творчого розвитку особистості сприяє
реалізації запитів суспільства щодо формування соціальної активності,
національної самосвідомості, загальнолюдської культури, життєвої
компетентності молоді.
Значний

інтерес

для

дослідження

становлять

ґрунтовні

праці

українських та зарубіжних учених з проблем управління освітою.
Теоретико-методологічні основи державного управління загалом та
позашкільною освітою зокрема; механізми управління позашкільною
освітою

розробляли

В. Авер’янов,

В. Бакуменко,

О. Ігнатенко,

В. Князєв, А. Мерзляк, М. Мексон, Є. Ромат, С. Шевченко, Н. Ярош та
ін. Водночас аналіз теоретичних джерел, практики регулювання
позашкільної освіти засвідчив, що проблема державного регулювання
розвитку системи позашкільної освіти в історико-педагогічному аспекті
не була предметом окремого науково-педагогічного дослідження.
Виклад
розкриває

основного

технологію

матеріалу.

виховання

Позашкільна

педагогіка

творчої особистості, створення

навчальних відносин, у яких кожна дитина прагне до максимальної
реалізації своїх сил і творчих здібностей у власних і суспільних
інтересах. Позашкільні навчальні заклади є повноцінною ланкою в
ланцюзі безперервного виховного процессу, надають дітям можливості
для поліпшення психологічного здоров’я, знімаючи щоденні напруги
заформалізованого шкільного життя [1].
Позашкільна робота – це організована педагогічна діяльність,
що має яскраво виражену специфіку впливу в порівнянні з іншими
засобами виховання; має визначені переваги, до яких відносимо
добровільність участі дітей у позашкільних заняттях, диференціацію їх
за інтересами і схильностями, індивідуальний підхід і т. ін.
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Система

позашкільного

виховання

покликана

забезпечити

можливість кожній дитині у вільний час всебічно розвивати здібності і
захоплення.
В умовах конкуренції знань в освітянському просторі на перше
місце вийшла якість шкільної та позашкільної освіти. Якість освіти
поєднує в собі якість навчання і якість виховання. Отримати високу
якість шкільної та позашкільної освіти можна в результаті їх поєднання.
Розумне поєднання шкільної та позашкільної виховної стратегії, на
нашу думку, означає початок якісно нового, цілісного підходу до
створення особистості в єдиному процесі безперервного навчання, а
тому має велике майбутнє.
Співробітництво і взаємодія загальноосвітнього та позашкільного
закладів освіти обумовлені двосторонньою зацікавленістю: практична
діяльність, яку дитина виконує в позашкільному закладі, стимулює її
пізнавальну активність на уроці і вимагає наявності теоретичних знань;
навчання в школі, у свою чергу, задовольняє цю активність і дає
потрібні знання. Такий взаємозв’язок необхідний на всіх етапах
виховання всебічно розвинутої особистості, який здійснюється за
принципом

«вертикальної

безперервного

навчання

наступності»
[3].

Якщо

на

школа

всьому

шляху

закладає

основи

гармонійного розвитку особистості, то позашкільні заклади в органічній
єдності зі школою створюють сприятливі умови для подальшого
підвищення ефективності цього процесу.
З прийняттям Закону України «Про позашкільну освіту» сфера
позашкільної світи ввійшла у важливий етап розвитку, переходу до
більш якісного стану. Значення позашкільної освіти, в основу якої було
покладено

принципи

загальнолюдських
наступності,

і

гуманізму,
національних

багатоукладності

й

демократизму,
цінностей,

варіативності,

єдності

безперервності,
добровільності,
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доступності та практичного спрямування, зростає як для окремої
людини, так і для суспільства в цілому.
Позашкільна освіта здобувається в основному в позашкільному
закладі

освіти.

позашкільному

Основним

об’єктом

навчання

і

виховання

в

закладі освіти є конкретна дитина. Навчально-

виховний процес у позашкільному закладі освіти орієнтований на
бажання

дитини,

враховує

її

можливості,

інтереси,

нахили,

психофізичні особливості, стан здоров’я. Відсутність примусу, свобода
вибору заняття робить позашкільний заклад привабливим для дітей
різного віку.
У

сучасних

позашкільної

умовах

освіти

та

визначальний

розвитку

її

вектор

мережі

реформування

лежить

у площині

вдосконалення державного регулювання.
Аналіз наукових джерел, нормативно-правової бази та практики
державного регулювання позашкільної освіти дав змогу виділити
суперечності між: законодавчо визначеним статусом позашкільної
освіти в Україні і недосконалістю механізмів реалізації державної
політики,

які

б

давали

можливість

реалізувати

завдання,

що

визначають освітню стратегію стосовно розвитку позашкільної освіти;
соціальним замовленням на позашкільну освіту і невиправданим
скороченням мережі позашкільних навчальних закладів; навчальновиховним потенціалом позашкільної освіти і відсутністю методик та
критеріїв оцінювання її якості, науково-аналітичного супроводу освітніх
реформ і процесів модернізації державного регулювання системи
позашкільної освіти; важливістю об’єктивного осмислення теорії й
практики

історичного

досвіду державного

регулювання

розвитку

позашкільної освіти, його реформування на основі надбань минулого і
відсутністю цілісних теоретикометодологічних досліджень державного
регулювання в галузі позашкільної освіти.
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Модернізація

позашкільної

освіти

України

та

подальший

розвиток мережі позашкільних навчальних закладів сьогодні вимагає,
насамперед,

удосконалення

державного

регулювання.

Результативність державного регулювання розвитку позашкільної
освіти досягається за

умови:

реалізації механізмів

державного

регулювання, науково обґрунтованих у структурнофункціональній
моделі, та використання у діяльності органів державної влади й органів
місцевого

самоврядування

теоретичних

і

практичних

здобутків

вітчизняної та зарубіжної науки з урахуванням нових парадигм і
прогнозів світового розвитку концепцій національної освітньої системи
[5].
Вплив держави виявляється не лише в пропозиціях освітніх
послуг державного сектору позашкільної освіти, а й з позиції попиту на
позашкільні освітні послуги (соціального замовлення), зокрема на
підготовку обдарованих дітей та молоді, що гарантує високий рівень
інтелектуального потенціалу країни.
Звернення
фінансування

і

до

історії

кадрового

позашкільних
забезпечення

закладів,
дає

управління,

змогу

врахувати

досягнення, прорахунки, перспективи цього важливого соціальнопедагогічного процесу у контексті історичної ретроспективи. Особливим
за змістом, формами, підходами, шляхами реалізації цієї важливої
історико-педагогічної проблеми є період другої половини ХХ – початку
ХХІ століття. Це період творення і роботи чітко унормованої,
регламентованої, керованої у діахронічному вимірі державної системи
позашкільної освіти, підпорядкованої єдиній меті й завданням школи –
виховання гармонійно розвинутої особистості. У 90-х роках ХХ століття
«позашкільна освіта» як поняття почала входити у вжиток.
На

основі

аналізу

розвитку

державного

регулювання

позашкільної освіти в історико-педагогічному контексті виділяємо сім
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періодів, які характеризують діяльність державних органів влади щодо
сприяння розвитку позашкільної освіти як інституту соціального
виховання дітей та молоді.
Перший
регулювання

період

(1917–1919 рр.)

позашкільної

освіти.

–

зародження

У

цьому

державного

періоді

державне

регулювання позашкільної освіти було пов’язане з активізацією
державотворення, коли відразу після Жовтневої революції почала
формуватися нова освітня політика, закладалися основи нової,
національної школи, проводилася українізація системи освіти. При
Генеральному

секретаріаті

освіти

було

створено

Департамент

позашкільної освіти, очолюваний С. Русовою. У грудні 1917 р. на
нараді, присвяченій організації народної освіти в Україні, проголошено,
що позашкільна освіта поряд із дошкільною та шкільною закладає
найважливіші

підвалини

будівництва

держави.

Простежувалася

тенденція до демократизації й націоналізації державного регулювання
розвитку позашкільної освіти. Уперше було поставлено питання на
державному рівні про забезпечення державним піклуванням усіх дітей
[2]. Головним завданням органів державної влади стало регулювання
соціального захисту дітей. На початку свого становлення позашкільні
заклади існували поза державною системою освіти, яка в основному
обслуговувала дітей та підлітків, були, по суті, осередками соціального
виховання дітей. Позашкільні заклади розвивались на громадськогуманістичних засадах.
Другий

період

(1920–1934 рр.)

–

період

структуризації

державного регулювання розвитку позашкільної освіти. Розвиток теорії
та практики державного регулювання позашкільної освіти у другому
періоді

визначався об’єктивними суспільно-політичним і соціально-

економічним станом держави. У структурі керівного органу освіти УРСР
створено відділ, відповідальний за позашкільну освіту, регулююча роль
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якого

зумовлювалася

необхідністю

контролю

дій

громадських

просвітницьких організацій [3; 6]. Основними напрямами державної
політики

стали:

боротьба

з

безпритульністю,

бездоглядністю,

врятування та соціальний захист дітей і підлітків. Урядом приймалася
низка документів, в яких питання про позашкільне виховання й
навчання займало чільне місце [6]. Посилювалася тенденція до
планового розвитку мережі позашкільних закладів та їх українізації.
Позашкільна освіта стає в центрі уваги держави як інститут соціального
виховання дітей та молоді.
Третій період (1935–1944 рр.) – період розвитку позашкільної
освіти в Україні. У державі виникає потреба в координації діяльності
всіх ділянок культурної та освітньої роботи, різних державних установ,
профспілкових організацій. Відповідно до прийнятого державного
плану розвитку мережі позашкільних закладів на другу п’ятирічку в усій
країні відбулося масове відкриття позашкільних закладів різних типів,
комплексних позашкільних закладів нового типу – палаців піонерів та
жовтенят, орієнтованих на виховання всебічно розвиненої особистості
[3]. Завданням органів державної влади стало врегулювання розвитку
мережі позашкільних закладів, на стабілізацію планового розвитку якої
та ідеологізацію змісту виховної роботи спрямовувалася регуляторна
політика уряду.
Для

післявоєнного,

Четвертий

період

(1945–1960

рр.)

–

післявоєнний. Для цього періоду були характерні трансформація
державного

регулювання

розвитку

позашкільної

освіти,

початок

централізації державного управління. Функція центральних органів
управління освітою зводилася до роботи з кадрами міст і сіл,
міжвідомчого регулювання розвитку мережі позашкільних закладів,
координації діяльності громадських дитячих, молодіжних організацій,
творчих спілок. Спеціальною постановою Ради Міністрів СРСР «Про
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впорядкування, введення типових штатів і встановлення посадових
окладів працівникам позашкільних закладів», прийнятою у 1952 р.,
установлювалася єдина номенклатура позашкільних дитячих закладів
міністерств освіти союзних республік [3; 6]. Розроблявся новий зміст
позашкільної

освіти.

Провідне

місце

відводилося

формуванню

соціальної і трудової активності дітей. Це вимагало від органів освіти
докорінного поліпшення роботи з кадрами. До співпраці залучалися
громадські

організації

й

творчі

профспілки,

наукові

установи,

активізується шефська робота.
П’ятий період (1960–1975 рр.) – період централізації державного
регулювання розвитку позашкільної освіти. У цей період спостерігалося
посилення

на

управлінського

позашкільну
тиску.

освіту

Центральні

ідеологічного
органи

впливу

управління

та

освітою

здійснювали координацію діяльності різних громадських організацій та
нормативно-правовове регулювання розвитку позашкільної освіти.
Одночасно подальша централізація управлінської влади зумовила
зміну пріоритетів у формуванні змісту позашкільної освіти, коли
задоволення потреб у творчій діяльності підмінялось ідеологічними
підходами, що зводилися до проведення масових заходів. Незважаючи
на бюрократичні перекоси, в країні розвивалася мережа позашкільних
закладів. Органи управління освітою почали реорганізацію змісту
позашкільної роботи. У подальшому розвиток державного регулювання
позашкільної освіти наштовхується на серйозні суперечності. З одного
боку, продовжувала зростати кількість позашкільних закладів, з другого
боку,

подальша

централізація

управлінської

влади

зумовила

заформалізованість та заідеологізованість навчально-виховної роботи
у позашкільних закладах, стрімке розширення мережі яких уже не
відповідало

можливостям

їх

матеріально-технічної

бази.

Перед

центральними органами управління освітою постала низка важливих
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завдань щодо підготовки педагогічних кадрів для позашкільної освіти
та зрівняння їх заробітної плати із зарплатою вчителів загальноосвітніх
шкіл [6]. В умовах поглиблення економічної та політичної кризи
центральним органам управління освітою необхідно було посилити
регулюючу

функцію

щодо

реформування

позашкільної

освіти.

Особливо це стосувалося завдань, змісту, принципів, методів і форм
педагогічного впливу.
Шостий

період

(1975–1991 рр.)

–

період

концептуалізації

державного регулювання розвитку позашкільної освіти. У цей період в
прослідковується

тенденція

до

адміністративно-командного

управління, проте регулююча функція органів управління освітою
помітно посилюється в таких напрямах, як: розробка концептуальних
підходів до розвитку системи позашкільної освіти, удосконалення її
нормативно-правового регулювання, міжвідомча координація.
Сьомий період (1991 р. – початок ХХІ ст.) – період модернізації
та демократизації. Провідною тенденцією в розвитку державного
регулювання позашкільної освіти стає посилення регулюючої функції
центральних

органів

управління

освітою,

яке

виявляється

в

ресурсному, фінансово-економічному та організаційно-інформаційному
забезпеченні позашкільної освіти, впорядкуванні діяльності численних
громадських організацій, приватних позашкільних навчальних закладів,
системи Малої академії наук України, координації центральних і
місцевих

органів

самоврядування

виконавчої
при

влади

розробленні

та

органів

довгострокових

місцевого
регіональних

програм розвитку позашкільної освіти. Формується законодавча та
нормативно-правова база позашкільної освіти: закони України: «Про
освіту» (1991 р.) (позашкільну освіту визначено частиною структури
освіти і закріплено гарантії держави на забезпечення умов для
здобуття дітьми та молоддю позашкільної освіти); «Про позашкільну
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освіту» (2000 р.); Концепція позашкільної освіти і виховання (1996 р.).
Постановами Кабінету Міністрів України затверджується Перелік типів
позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний
навчальний

заклад

(2001 р.);

затверджено

Програму

розвитку

позашкільних навчальних закладів на 2002–2008 рр. (березень 2002
р.); Кабінетом Міністрів України схвалено Концепцію Державної
програми роботи з обдарованою молоддю на 2006–2010 роки.
Верховною Радою України у другому читанні схвалено Главу 14
Бюджетного Кодексу України в частині фінансування позашкільної
освіти (2011 р.) [3; 4].
Висновки.

Отже,

виділення

семи

періодів

у

розвитку

державного регулювання позашкільної освіти у другій половині ХХ – на
початку ХХІ століття зумовило характеристику діяльності державних
органів влади щодо сприяння розвитку позашкільної освіти як інституту
соціального виховання дітей та молоді від зародження, структуризації,
розвитку,

централізації,

демократизації
прийняттям

концептуалізації

державного

Закону

України

регулювання
«Про

до

модернізації

позашкільної

позашкільну

освіти.

освіту»

та
З

сфера

позашкільної світи ввійшла у важливий етап розвитку, переходу до
більш якісного стану.
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