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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

  

 Анотація. У статті дана оцінка та проаналізовано причини сучасного 

стану системи позашкільної освіти в Україні, а також окреслені основні виклики 

щодо розвитку мережі закладів та ефективного керівництва закладами 

неформальної освіти. Розглянуто сучасні методологічні підходи підготовки 

майбутніх керівників закладів позашкільної освіти (діалектичний, акмеологічний 

та праксеологічний) та підкреслено їх провідну роль у розвитку фахових 

компетентностей керівного складу ПНЗ, підвищення якості їх подальшої 

самоосвітньої діяльності та рівня умотивованості на пошуки нових сучасних 

форм і методів організації та проведення освітньої діяльності серед юнаків та 

дівчат у вільний від навчання дозвіллєвий час. У статті акцентована роль 

інститутів післядипломної освіти як провідних установ підготовки та 

підвищення кваліфікації керівників системи позашкільної освіти. Запропоновано 

ключові методичні рекомендації: впровадження і оптимізація системи 

підготовки керівного і педагогічного складу системи позашкільної освіти; 

координація фахового спілкування представників ПНЗ із вітчизняними та 

зарубіжними колегами шляхом організації системи з’їздів, конференцій, курсів 

підвищення кваліфікації, педагогічної та управлінської практики, обміну 

досвідом; актуалізація діяльності регіональних об’єднань, методичних кабінетів 

з метою підвищення якості управлінського рівня керівників. У статті окреслено 

перспективи подальших наукових досліджень в напрямку пошуку нових шляхів 

наукового пізнання процесу підготовки керівників ПНЗ та оптимізації змісту 

неформальної освіти в Україні, яка відповідатиме новим суспільним викликам, а 
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також пошуки нових напрямів взаємодії ПНЗ та активного громадянського 

суспільства.  

 Ключові слова: позаурочний час; позакласний час; дозвілля; позашкільна 

освіта; неформальна освіта; заклад позашкільної освіти; заклад неформальної 

освіти; керівник позашкільного навчального закладу; методологічні підходи; 

методологія підготовки; майбутні фахівці системи позашкільної освіти; 

післядипломна освіта; заклади післядипломної освіти; підвищення кваліфікації. 
  

1. ВСТУП/INTRODUCTION 

Постановка проблеми. Позашкільна освіта займає ключове місце в 

системі освіти, виховання, особистісного розвитку та загальної соціалізації 

молодого покоління. В багатьох країнах світу система позашкільної освіти 

перебуває в сфері державної політики та всіляко підтримується неурядовими 

організаціями та територіальними громадами [1]. Так, в Європі понад 20 років 

існує Європейська Асоціація позашкільної освіти (EAICY), яка має на меті 

сприяти всебічному розвитку дітей та молоді через організацію низки місцевих 

та міжнародних програм, проектів, заходів [2]. В Сполучених Штатах Америки 

питаннями розвитку позашкільної освіти на різних різних рівнях опікуються 

Альянс позашкілля (Afterschool Alliance), Американська асоціація позашкілля 

(American Afterschool Association) та інші організації. В 2015 році в США було 

прийнято Закон «Кожен Студент Досягає Успіху» (Every Student Succeeds Act 

(ESSA)) [3], який визначає оновлені критерії освіченості молодих американців і, 

тим самим, зміцнює роль і позиції неформальної освіти.  

В Україні, на момент отримання незалежності на початку 90-х років, 

система позашкільних навчальних закладів (ПНЗ) переживала занепад, а, в так 

звані “лихі 90-ті”, була повністю знищена. Пояснення цьому криється в цілій 

низці причин, по-перше, матеріальна-технічна база багатьох будинків та палаців 

піонерів та школярів з кінця 80-х років з посиленням політичної та економічної 

кризи майже не відновлювалася та була морально застарілою; по-друге, 

відсутність на перших етапах розбудови нової держави чіткої стратегії освіти і 

виховання молоді, несформованість гілок влади, насамперед місцевої, 

неконтрольований процес приватизації сприяли розкраданню та нецільовому 

використанню об’єктів позашкільної освіти; по-третє, новий курс суспільства на 

демократизацію, гуманізацію та національний поступ повністю викреслив стару 

достатньо ідеологізовану та політично заангажовану систему освіти та виховання 

молоді, проте між процесами руйнування та творення є велика різниця в часі та 

соціальному капіталі. Тому на руїні старої достатньо повільно, але невідворотно, 

відроджується українське, національно-культурне, сучасне інноваційне освітньо-

виховне середовище.     
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Сьогодні в державі існує достатньо потужна нормативно правова база 

розвитку позашкільної освіти, яка містить такі важливі документи, як Закони 

України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про 

позашкільну освіту», Концепції позашкільної освіти і виховання, Положення про 

позашкільний навчальний заклад, Національної доктрини розвитку освіти, 

інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України «Про 

систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» та ін. 

Проте на практиці українське суспільство, на чолі із представниками центральної 

та місцевої влади, ще не до кінця усвідомлює людинотворчий та соціалізуючій 

потенціал неформальної освіти юнаків та дівчат. На прикладі дослідження 

В. Могілевської за період 2012-2015 років в межах Запорізької області 

спостерігалося зменшення кількості гуртків, вихованців та керівного складу 

закладів позашкільної освіти з вищою педагогічною освітою [4]. Критичний стан 

закладів позашкільної освіти зафіксований у сільській місцевості в цілому по 

країні [5]. Багато про що говорить лист МОН України від 29.01.2015 р. № 1/9–40 

“Щодо збереження мережі позашкільних навчальних закладів”, в якому 

акцентовано увагу місцевих органів самоврядування саме на збереження (на 

жаль, не на розвиток) мережі позашкільних закладів і годин гурткової роботи.  

Серед системних проблем у сфері розвитку дозвіллєвої діяльності молоді 

(недофінансування, або відсутність фінансування взагалі, недостатній рівень 

усвідомленості педагогами, батьками, представниками органів самоврядування, 

активними членами територіальних громад необхідності цілісного всебічного 

формування громадянсько-, національно-культурно-, та творчо спрямованої 

особистості, методологічна та програмна слабкість змісту позашкільної освіти, 

відсталість від сучасних тенденцій в освіті та науці), особливе місце займає 

проблема кадрового забезпечення закладів позашкільної освіти, підготовки 

майбутніх фахівців. 

Проте подає надію реформа децентралізації, яка надає громаді на місцях 

більше повноважень в тому числі і у сфері освіти та виховання молоді. Також, 

останнім часом спостерігається зростання мережі недержавних позашкільних 

закладів освіти, які становлять вже чималу кількість та діють за багатьма 

напрямами (національно-патріотичний, художньо-естетичний, науково-

технічний та ін.).      

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади позашкільної 

освіти закладені в педагогічних працях вітчизняних класиків Г. Ващенка, 

А. Макаренка, І. Огієнка, С. Русової, В. Сухомлинського, С. Шацького та ін. 

Питання змісту та організації неформальної освіти висвітлені у студіях сучасних 

науковців: І. Беха, А. Капської, Г. Пустовіта, Ю. Руденка, О. Сухомлинської, 

С. Харченка, Т. Сущенко та ін. Освітньо-виховний потенціал молодіжної 

організації, як одного з провідних компонентів позашкільної освіти молоді 
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розкрито у дослідженнях В. Бочарової, Ю. Ївженко, О. Лісовця, Т. Нємцевої, 

О. Панагушиної, С. Чернети, Т. Швець та ін. Шукають рішення сучасних 

засадничих проблем розвитку позашкільної освіти у своїх дисертаційних 

дослідженнях О. Семенов, І. Мосякова, О. Єгорова та ін. Так, позашкільна освіта 

вважається складником загальної системи освіти, яка законодавчо закріплена та 

має на меті організацію та впровадження процесу оволодіння юнаками та 

дівчатами необхідними знаннями про особистість, суспільство, культуру та дає 

можливість опанувати цими знаннями на практиці [6]. Головною метою 

неформальної освіти є розвиток по-перше соціальних і комунікативних навичок 

і компетенцій [7; 8; 9.]. Заклади позашкільної освіти також мають широкі 

можливості допрофесійної підготовки і професійної орієнтації молоді [10], які 

розкриваються в стимулюванні творчої діяльності юнаків і дівчат, у активному 

розвитку психічних якостей творчої особистості, та у вихованні здатності до 

творчого спілкування з діячами науки, техніки, культури, мистецтва. Г. Пустовіт 

підкреслює значну роль закладів позашкільної освіти у адаптації молоді до реалій 

життя [11]. Основними відмінностями позашкільної освіти від освіти 

інституційної є її неформальність (деякі науковці вживають як синонім термін 

“неформальна освіта”), що розкривається через варіативність та гнучкість вибору 

програм, форм та методів роботи [2, с. 22]  та публічність, наприклад, в Україні 

більшість закладів неформальної освіти ще перебуває в межах державної 

політики, хоча в більшості країн світу вона перебуває під патронатом неурядових 

громадських організацій. Діяльність закладів неформальної освіти також 

передбачає вільну та необмежену співпрацю з родинами дітей, громадськими 

організаціями, активними членами територіальної громади [12]. Таким чином ми 

можемо констатувати, що процес позашкільної освіти містить в собі потужний 

соціалізуючій потенціал, який розкривається в ході суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

та рівноправному співробітництві в позашкільному освітньому закладі, а також в 

широкому колі напрямів, які охоплюють майже всі рівні суспільного життя.  

Невід'ємним елементом системи неформальної освіти виступає організація 

та управління освітньо-виховним процесом у позашкільних закладах [13.]. Закон 

Згідно України "Про позашкільну освіту" передбачає процес підготовки 

керівного і педагогічного складу у закладах вищої освіти та 

інститутах  післядипломної  педагогічної освіти, їх спеціалізованих факультетах.   

Згідно закону керівник закладу позашкільної освіти має мати вищу педагогічну 

освіту, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, наявність підготовки та 

атестації керівних кадрів освіти. У 2015 році Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді МОН України рекомендував 

професійний стандарт педагогів ПНЗ, який містить компетенції керівника у 

навчально-виховній діяльності, та діяльності щодо творчого і всебічного 

розвитку дітей [14].  
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Кадрова політика, стратегія управління позашкільним закладом має 

прямий вплив на рівень та якість організації та впровадження процесу освіти і 

виховання. Питання підготовки керівного та педагогічного складу закладів 

позашкільної освіти розкриті в студіях А. Радченко, Т. Сущенко, С. Крисюка та 

ін. На підставі аналізу літератури за даною тематикою ми зробили висновки про 

актуальність подальших досліджень у сфері розробки і апробації нових форм 

підготовки керівників закладів позашкільної освіти з метою уникнення таких 

сталих проблем, як “консерватизм” керівного і педагогічного складу щодо 

впровадження нових форм в освіті і вихованні підростаючого покоління; 

відсутність стійкої мотивації на продовження самоосвітньої діяльності, 

недостатня розвиненість лідерських якостей і здатності до 

стратегічного  мислення, незадовільний рівень системності в організації 

освітньо-виховної діяльності; незадовільний стан матеріального забезпечення 

ПНЗ, який в свою міру гальмує особистісне і професійне зростання педагогічного 

і керівного складу та ін. В педагогічній науці за цією проблемою залишаються 

актуальними поглиблене вивчення змісту та наукове обґрунтування проблем 

позашкільної освіти, пошук нових методологічних основ підготовки майбутніх 

фахівців, розробка сучасних форм педагогічної та післядипломної освіти, 

апробація сучасних інтерактивних методик і технологій управління діяльністю та 

розвитком закладу позашкільної освіти тощо.    

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ / AIM AND TASKS 

Метою статті є аналіз методологічних підходів підготовки фахівців 

позашкільної освіти та комплексу методичних рекомендацій щодо організації 

процесу післядипломної освіти майбутніх керівників закладів позашкілля. 

Основними завданнями статті є (і) аналіз теоретико-методологічних засад 

підготовки керівників позашкільних закладів освіти (розділ 1); (іі) аналіз 

комплексу методичних рекомендацій щодо організації процесу післядипломної 

освіти майбутніх фахівців системи позашкільної освіти (розділ 2); (ііі) висновки 

та перспективи подальшого дослідження (розділ 3). 

3. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ/THE THEORETICAL 

BACKGROUNDS 

У статті автор користувався основними теоретичними положеннями про те, 

що: система позашкільної освіти - це освітня підсистема, що містить заклади 

будь-якої форми власності, які надають освітні послуги позаурочний або 

позанавчальний час [12]; позашкільний навчальний заклад (ПНЗ, або заклад 

неформальної освіти) - широкодоступний заклад, який надає освітні послуги, 

спрямовані на здобуття знань, умінь і навичок і забезпечує потреби особистості 

у творчій самореалізації та дозвіллєвої діяльності [15.]; керівник ПНЗ - особа, яка 

керує діяльністю закладу, користується майном, видає у межах своїх 

повноважень накази та розпорядження, головує на педагогічній раді тощо [15].   
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4. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ /  RESEARCH METHODS 

У статті використані такі методи наукового теоретичного дослідження, як 

діалектичні методи пізнання, абстрактно-логічний, методи аналізу і синтезу, 

системний та монографічний. 

5. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ 

ПРОБЛЕМИ/CONCLUSIONS OF THE THEORETICAL ANALYSIS OF THE 

PROBLEM 

(і) Методологія підготовки майбутніх керівників закладів позашкільної 

освіти представляється нами як система знань про принципи і методи наукового 

пізнання процесу неформальної освіти та організації його трансформації у 

практичну площину. Сутність процесу підготовки майбутніх фахівців полягає в 

належному освоєнні ними комплексом теоретичних знань про організацію 

освітньої діяльності, оволодінні ними практичним досвідом творчої 

управлінської діяльності, розвитку вмінь аналізу педагогічних та 

адміністративних проблем та пошуку їх успішного рішення, формуванні 

індивідуально-творчої позиції керівника. Крім класичних методологічних засад 

підготовки керівників закладів позашкільної освіти (компетентнісний [16; 17], 

діяльнісний [18.], культурологічний [19], індивідуалізаційнй підходи [20]), нами 

виокремлені діалектичний [21], акмеологічний [22.] та праксеологічний підходи 

[23] в освітньому процесу майбутніх фахівців. Так, діалектичний підхід 

сприятиме вільному орієнтуванню майбутнім керівником закладу позашкільної 

діяльності у широкому колі стилів керівництва, методичних прийомів, засобів, 

освітньо-виховних та розвивальних програм та розвитку вміння виявляти 

найбільш ефективні та життєві з них. Запропонований підхід розвиває вміння 

використовувати у фаховій діяльності відповідні діалектичні принципи:  

безперервний рух і розвиток наукових знань про систему позашкільної 

освіти та здатність в орієнтуванні в сучасних прогресивних інноваціях;  

єдність і боротьба протилежностей, яка розкриває зміст наукового 

пізнання предмету, об'єкту, об'єкту, мети, завдань, гіпотези організації процесу 

позашкільної освіти;  

принцип діалектичної єдності теорії, експерименту і практики, що 

визначає рух знання в бік істини за умови практичного його відтворення (або 

випробування) з урахуванням співвідношення та взаємовпливу всіх зазначених 

елементів (обумовленість, валідність).  

Акмеологічний підхід дозволяє розробити теоретичні та практичні засади 

вдосконалення та коригування професійної діяльності керівника закладу 

позашкільної освіти у бік постійного самовдосконалення, професійного 

саморозвитку, саморегуляції, самоорганізації. Зазначений підхід закладає основи 

тісної творчої співпраці керівника, педагогів та вихованців на засадах “суб’єкт-

суб’єктного підходу” організації освітньо-виховного процесу. Акмеологія 
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допомагає розкрити рівень психічних можливостей і характеру особистості 

майбутнього керівника, його досвіду і спрямованості з погляду вдосконалення і 

гармонії [24]. Головним завданням акмеологічного підходу є стимуляція процесу 

досягнення максимально можливого для майбутнього фахівця розвитку 

теоретичної та практичної досконалості в освітній і освітньо-науковій 

діяльності.  

Основними завданнями праксеологічного підходу є “характеристика 

реальних людських можливостей, визначення об’єктивних і суб’єктивних дій, 

сприяння становлення ідеалів і цінностей особистості, оптимізація 

життєдіяльності й життєзабезпечення як в індивідуальному, так і в суспільному 

контексті”[25]. Цей підхід дає змогу оволодіти майбутніми керівниками закладів 

позашкільної освіти такими важливими характеристиками, як: володіння 

прийомами самопізнання, рефлексії, які дають змогу адекватно аналізувати свою 

власну професійну діяльність; вміння розробляти, та, у разі необхідності, вносити 

корективи у власні життєві плани і стратегії, спираючись на власні можливості і 

допомогу педагогічного колективу; здатність у орієнтуванні у позаштатних 

складних ситуаціях та прийнятті ефективних рішень з урахуванням “розумного” 

ризику; оволодіння необхідними засобами та прийомами керівництва в сфері 

позашкільної освіти. 

Методологічна підготовка майбутніх фахівців у сфері позашкільної освіти 

має сенс у разі набуття отриманих знань, умінь і навичок “особистісного сенсу”. 

В такому разі вищезазначені методологічні підходи пізнання і організації 

процесу формування керівників закладів неформальної освіти у кінцевому 

результаті підвищують їх професійну компетентність, творчу ефективність та 

фахову мобільність. Майбутній керівник закладом позашкільної освіти, 

озброєний необхідними знаннями, практичним досвідом, вибудовує таким чином 

надійний вектор свого подальшого професійного розвитку у організації освітньо-

виховним процесу, його координації, коригування й оптимізації.   

(іі) Відповідно до професійних, суспільних, культурних цінностей, 

освітньої мети, педагогічних завдань у процесі підготовки майбутніх керівників 

позашкільної освіти залучається комплекс відповідних методів, прийомів, форм 

і засобів. До дидактико-методичного забезпечення цього процесу належать: зміст 

навчальних дисциплін тематичного спрямування (відповідні освітньо-

кваліфікаційні рівні у розділі "Соціальні науки", напрям підготовки 04404 

"Реабілітаційна освіта" за спеціальністю "Соціальна реабілітація" освітньо-

кваліфікаційних рівнів "бакалавр" і "спеціаліст"; спеціалізація "Позашкільна 

освіта" в Інституті гуманітарно-технічної освіти Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова), шляхи організації методичного 

забезпечення здобувачів відповідної освіти (навчальні дисципліни, тренінги, 

курси підвищення кваліфікації, конференції, семінари, щорічні школи педагогів 
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та керівників ПНЗ, організація діяльності територіальних закладів освіти за 

визначеною тематикою підготовки педагогічних кадрів тощо).  

У зв’язку з актуальністю модернізації процесу підготовки керівного і 

педагогічного складу ПНЗ, пошуку нових форм післядипломної педагогічної 

освіти нами запропонована низка методичних рекомендацій. 

1. Організація та оптимізація процесу удосконалення професійної майстерності 

керівників ПНЗ шляхом проведення короткочасних курсів підвищення 

кваліфікації, семінарів, тренінгів по регіонах за відповідною тематикою 

(організація та керівництво процесом позашкільної освіти). Це можливо, на 

приклад, на базі курсу "Позашкільний навчальний заклад – освітньо-виховна 

система" (ЦІППО Університету менеджменту освіти НАПН України). Також, 

слід залучати до цього процесу урядові та громадські міжнародні та вітчизняні 

організації, що мають на меті освіту та виховання майбутніх лідерів та керівників 

(МГО “Міжнародний центр розвитку і лідерства”, Навчально-науковий інститут 

лідерства та ін.). 

2. Поширення серед майбутніх керівників ПНЗ позитивного досвіду організації 

позашкільної освіти шляхом проведення регіональних та національних з’їздів, 

конференцій адміністративного та педагогічного складу. Такі заходи мають на 

порядку декілька завдань: 1) інформування слухачів із змінами у нормативно-

правовій базі позашкільної освіти, сучасними тенденціями ефективного 

керівництва ПНЗ, інноваційними методико-дидактичними розробками у 

відповідній сфері (психолого-педагогічна література, довідники, програми і 

методики; 2) надання фахових коментарів до окремих положень законів, указів 

та нормативних актів національного і регіонального характеру шляхом залучення 

до роботи юристів і представників влади; 3) організація курсів діловодства з 

метою ознайомлення з сучасними методиками і програмами, в тому числі ІКТ; 4) 

забезпечення фахового спілкування керівників ПНЗ із зарубіжними колегами, 

представниками громадських організацій, активними членами територіальних 

громад; 5) убезпечення вільного професійного діалогу слухачів за актуальними 

питаннями і сфері організації діяльності закладів неформальної освіти.   

3. Усвідомлюючи наявність багатого практичного досвіду, методичних розробок 

у сфері позашкілля за кордоном розробити програму обміну досвідом між 

представниками адміністрації та педагогів ПНЗ України та зарубіжжя шляхом 

організації круглих столів, колоквіумів, науково-практичних конференцій, 

поїздок з метою відвідання закладів позашкільної освіти, проходження практики. 

4. Сприяння розвитку самоосвітньої діяльності керівного складу ПНЗ, яка 

актуалізує подальший розвиток необхідних теоретичних знань, практичних 

умінь, навичок, необхідних для ефективної організації та проведення процесу 

позашкільної освіти. Практична значущість самоосвіти полягає в процесі 

постійного набуття цінного практичного досвіду за відповідним напрямом 
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діяльності, ознайомлення з основними методико-дидактичними напрацювання в 

цієї галузі, з результатами останніх наукових досліджень, експериментів, пошуку 

нових науково-практичних джерел (монографії, науково-методичні посібники, 

програми, інтернет ресурси тощо).  

5. Створення на базі освітнього закладу або на базі ПНЗ регіональних кабінетів з 

підвищення кваліфікації керівного та педагогічного складу, в яких збиратиметься 

необхідна навчально-матеріальна та методична база (яскраві наочні матеріали на 

паперових та електронних носіях), різновиди комплектів роздаткового матеріалу 

(анкети, пам’ятки, схеми), необхідні відеоматеріали (відеокліпи із уривками 

української та біблійної історії, документальні та художні фільми за відповідною 

тематикою), нові методичні розробки щодо організації громадянського і 

духовного виховання тощо). Обов’язковим має бути належні умови для виходу в 

мережі інтернет для участі у вебінарах, СКАЙП конференціях, тощо. На базі цих 

методичних кабінетів стає можливим проведення різноманітних заходів для 

керівників та педагогів ПНЗ з метою підвищення їх особистісного та фахового 

рівня. 

 Очікувані результати від впровадження вищезазначених методичних 

рекомендацій включають: 1) задоволення потреб керівників ПНЗ у професійному 

зростанні відповідно до завдань модернізації позашкільної освіти; 2) створення 

необхідних умов для постійного саморозвитку в системі післядипломного 

навчання педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

відповідно; 3) стимулювання мотивації керівників позашкільних навчальних 

закладів до безперервного професійного вдосконалення; 4) забезпечення 

регіональних та місцевих потреб в кваліфікованих керівних та педагогічних 

кадрах для системи неформальної освіти. 

 6. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ/CONCLUSIONS AND PROSPECTS FOR FURTHER 

RESEARCH 

В результаті аналізу методологічних підходів підготовки фахівців позашкільної 

освіти та комплексу методичних рекомендацій щодо організації процесу 

післядипломної освіти майбутніх керівників закладів позашкілля відповідно до 

завдань були зроблені наступні висновки. 

1. Методологія підготовки керівників ПНЗ (конкретно діалектичний, 

акмеологічний, праксеологічний) дозволяє організувати процес формування та 

розвитку особистості майбутнього в діалектичній прогресії до високого рівня 

компетентності і професійного хисту з урахуванням його індивідуальних 

можливостей та здібностей.  

2. Запропонований комплекс методичних рекомендацій має на меті 

підвищення рівня підготовки майбутніх керівників закладів неформальної освіти. 

Зміст цих рекомендацій передбачає розвиток індивідуальних лідерських і 



Електронний фаховий журнал 
«Теорія та методика управління освітою» том 1 (22) (2019) 

 
 

 

педагогічних здібностей та якостей, подальший прогрес стратегічного, 

оригінального та ефективного мислення, удосконалення змісту організації та 

управління системою позашкільної освіти, піднесення рівня вмотивованості 

адміністративного та педагогічного складу ПНЗ на розширення асортименту та 

якості освітніх послуг, спрямованих на розвиток життєвих компетентностей у 

юнаків та дівчат, актуальних на сучасному ринку.  

 Перспективою подальшого дослідження розвитку системи ПНЗ та 

підготовки керівного і педагогічного складу є пошук нових та ефективних 

методологічних шляхів наукового пізнання даного предмету з урахуванням 

безперервного розвитку суспільства, а також пошуки шляхів ефективної 

взаємодії адміністративно-педагогічного складу з іншими суб’єктами, що 

опікуються питаннями розвитку системи позашкільної освіти як в регіоні, так і в 

Україні в цілому.  
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heads of institutions of extracurricular education (dialectical, acmeological and 

praxeological) are considered and their leading role in the development of professional 

competences of the management of NFE, the improvement of the quality of their further 

self-educational activity and the level of reasoning for the search for new modern 

methods and organization activities for boys and girls in their free time of leisure. The 

article emphasizes the role of postgraduate education institutes as leading institutions 

for training and advanced training of extracurricular education system leaders. Key 

methodological recommendations are offered: introduction and optimization of the 

system of preparation of the management and pedagogical composition of the system 

of extracurricular education; coordination of professional communication of the 

representatives of the NFE with domestic and foreign colleagues through the 

organization of a system of congresses, conferences, refresher courses, pedagogical and 

management practice, exchange of experience; updating the activities of regional 

associations and methodological offices in order to improve the quality of management 

level of managers. The article outlines the prospects for further scientific research in 

the search for new ways of scientific knowledge of the process of training the leaders 

of NFE and optimization of content of non-formal education in Ukraine, which will 

meet new societal challenges, as well as the search for new directions of interaction 

between NFE1 and active civil society. 

 Keywords: off-hour time; extra-curricular time; recreation; extracurricular 

education; non-formal education; out-of-school education institution; non-formal 

education institution; head of an extracurricular school; methodological approaches; 

methodology of preparation; future specialists of the extracurricular education system; 

postgraduate education; institutions of postgraduate education; Certification training. 
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Методологические подходы и методологические рекомендации подготовки 

руководителей учреждений внешкольного образования 

 

 Аннотация. В статье дана оценка и проанализированы причины 

современного положения системы внешкольного образования в Украине, а также 

очерчены основные вызовы относительно развития сети и еффективного 
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руководства учреждениями неформального образования. Рассмотрены 

современные методологические подходы подготовки будущих руководителей 

учреждений внешкольного образования (диалектический, акмеологический и 

праксеологический) и подчеркнуто их ведущую роль в развитии 

профессиональных компетенций руководящего состава ВОУ, повышения 

качества их дальнейшей самообразовательной деятельности и уровня 

мотивированности на поиски новых современных форм и методов организации и 

проведения образовательной деятельности среди юношей и девушек в свободное 

от учебы досуговый время. В статье акцентировано роль институтов 

последипломного образования как ведущих учреждений подготовки и 

повышения квалификации руководителей системы внешкольного образования. 

Предложено ключевые методические рекомендации: внедрение и оптимизация 

системы подготовки руководящего и педагогического состава системы 

внешкольного образования; координация профессионального общения 

представителей ВОУ с отечественными и зарубежными коллегами путем 

организации системы съездов, конференций, курсов повышения квалификации, 

педагогического и управленческой практики, обмена опытом; актуализация 

деятельности региональных объединений, методических кабинетов с целью 

повышения качества управленческого уровня руководителей. В статье 

обозначены перспективы дальнейших научных исследований в направлении 

поиска новых путей научного познания процесса подготовки руководителей 

ВОУ и оптимизации содержания неформального образования в Украине, которая 

будет отвечать новым общественным вызовам, а также поиски новых 

направлений взаимодействия ВОУ и активного гражданского общества. 
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подготовки; будущие специалисты системы дополнительного образования; 
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повышения квалификации. 
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