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Поряд з управлінським аспектом розуміння педагогічних умов існують та-
кож праці, в яких пріоритетного значення набуває врахування особистісних ха-
рактеристик суб'єктів навчального процесу, зокрема використовується поняття 
"психолого-педагогічні умови". Під останнім дослідники розуміють: 

а) взаємопов'язану сукупність внутрішніх параметрів і зовнішніх характе 
ристик функціонування системи, які забезпечують високу результативність 
навчального процесу та відповідають психолого-педагогічним критеріям оп- 
тимальності (В.Манько); 

б) сукупність об'єктивних можливостей змісту навчання, методів, органі 
заційних засобів його здійснення, коли забезпечується успішне вирішення пос 
тавленого педагогічного завдання (С.Висоцький). 

Основною ознакою психолого-педагогічних умов можна вважати спрямо-
ваність на врахування психологічних особливостей особистості, її вікових ета-
пів розвитку, природних задатків, потреб і можливостей, індивідуального 
суб'єктного досвіду та реалізацію індивідуально-особистісного, системного та 
діяльнісного підходів у навчанні. 

До пріоритетних завдань, які вирішує дана підгрупа, слід віднести забез-
печення психолого-педагогічного супроводу розвитку кожного учня під час на-
вчального процесу, на відміну від організаційно-педагогічних умов, які вирі-
шують завдання щодо функціонування організованої педагогічної системи. В 
свою чергу О.Галкіна зауважує, що організаційно-педагогічним умовам власти-
вий управлінський рівень керівництва педагогічною організацією (суб'єкт 
управління - керівник), а психолого-педагогічним - технічний (суб'єкт управ-
ління - педагог) [3, с. 9]. 

Таким чином поняття "педагогічні умови" є складним і багатовимірним, 
яке відображає необхідність здійснення якісних змін в організації та управлінні 
освітою. У своїй єдності педагогічні умови виступають фактором ефективності 
освітної системи, забезпечують цілісність, варіативність, динамічність реаліза-
ції процесу її реформування та вдосконалення характеристик окремих компо-
нентів, цілеспрямоване управління навчанням, досягнення конкретної педаго-
гічної мети. Певним чином звужуючись до адмініструючого аспекту, вони скла-
дають категорію "організаційно-педагогічні умови", а до особистісного - "пси-
холого-педагогічні умови". 
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ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ 
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Філатьєва Тетяна Володимирівна 
викладач Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 

Останні роки (2000 - 2012 рр.) розвитку позашкільної освіти відзначилися 
особливою увагою до цієї галузі освіти. Починаючи з 2000 року, в Україні фор-
мується нова правова основа діяльності позашкільних закладів освіти. 22 черв-
им 2000 року було прийнято Закон України „Про позашкільну освіт/', який і ви-
значив, і законодавчо закріпив державну політику в галузі позашкільної освіти, 
II правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні та виховні засади. 
Протягом 2000 - 2005 рр. Міністерство освіти і науки України затвердило низку 
документів, що регулюють діяльність позашкільних закладів освіти. їх умовно 
можна поділити на чотири групи: законодавчі акти та державні документи (на-
Виклад, Закон України „Про позашкільну освіту", Постанова КМ України „Про 
їм вердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення 
про позашкільний навчальний заклад" тощо); нормативно-правові документи 
Кііітньої галузі щодо позашкільної освіти (наприклад, Концепція позашкільної 
ІСііІтм та виховання, Наказ МОН України „Про затвердження Порядку видачі 
міпуч кийкам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну 
освіту та ін.); документи щодо організації навчально-виховного процесу 
(наприклад, Наказ МОН України „Про затвердження Типових переліків 
навчально-виховних посібників і технічних засобів навчання для художньо-
естетичних, -натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних 
позаш-іих навчальних закладів..." та ін.); документи щодо працівників галузі 
повільної освіти (наприклад, Наказ МОН України „Про затвердження Поломи 
про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників по-•Ньних 
навчальних закладів „Джерело творчості" тощо). Проаналізована документація 
дозволяє дійти висновку, що система поза-ІОІ освіти у 2000 - 2005 рр. активно 
розвивалася, затвердилися типи позашкільних навчальних закладів (2001р.): 
дитячо-юнацькі спортивні школи; Мала академія мистецтв (народних ремесел); 
Мала академія наукучнів-иілоді; оздоровчі заклади для дітей та молоді; 
початкові спеціалізовані іьиі навчальні заклади (школи естетичного 
виховання: музичні, хореографічні, художні, театральні, хорові, мистецтв 
тощо); центр, палац, будинок, 
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клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, естетичного виховання; 
станція юних натуралістів; клуб науково-технічної творчості; станція юних ту-
ристів, бюро туризму; центри військово-патріотичного та ін. напрямів позашкі-
льної освіти; дитяча бібліотека, дитячий парк, дитячо-юнацька студія; кімната 
школяра, школи мистецтв тощо. 

За 2000 - 2010 рр. значно поширилися трудові дитячі кооперативи, госп-
розрахункові підприємства, неформальні молодіжні об'єднання учнівської мо-
лоді, малі академії наук, академії духовності, народних мистецтв, університети 
народознавства, аматорські об'єднання за інтересами тощо. Тенденція до збі-
льшення контингенту дітей (наприклад, у 2004 - 2006 роках у художній школі 
набирали 6-8 перших класів по 10 - 13 осіб), які бажають навчатися в позашкі-
льних установах, призводить до розширення мережі позашкільних закладів 
освіти, виникають аматорські секції, гуртки, приватні індивідуальні заняття. 

За останні десять років розширилися можливості для підвищення кваліфі-
кації працівників системи позашкілля: проводяться науково-практичні конфе-
ренції (наприклад, „Стратегічні орієнтири розвитку позашкільної освіти Украї-
ни" (13 жовтня 2010 р., м. Київ); практичні майстер-класи; видається періодич-
на (українські видання - „Позашкілля", „Позашкільна освіта", „Позашкільна 
освіта та виховання", російські - „Теория и практика дополнительного образо-
вания", „Внешкольник", „Вестник дополнительного образования" тощо) та не-
періодична література, що дозволяє педагогам-позашкільникам обмінюватися 
досвідом, удосконалюватися. 

Отже, історичний огляд особливостей розвитку позашкільної освіти та ви-
ховання останніх років (2000 - 2012 рр.) дає можливість виділити основні на-
прями позашкільної діяльності: художньо-естетичний, еколого-
натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, науково-технічний, дослідно-
експериментальний, оздоровчий, соціально-реабілітаційний. 

Розвиваючись разом із суспільством, позашкільні заклади, як і школи та' 
інші соціокультурні установи, нині перебувають у стані певної дестабілізації й 
деформації, що пов'язано із соціально-економічними умовами розвитку нашої 
держави. Хоча позашкільні заклади набули актуальності в новому суспільстві, 
користуються попитом серед учнівської молоді, та досить скрутним залиша-
ється матеріально-технічний стан цих установ. Фінансові питання більшою мі-
рою покладено на адміністрацію позашкільних установ. Історичний аналіз ста-
новлення й розвитку позашкільної освіти в Україні доводить, що попри всі сус-
пільно-політичні, історичні негаразди система позашкілля мала позитивні тен-
денції й у становленні цього складника неперервного освітнього процесу, і в 
безпосередньому впливові на особистість. 

Отже, у наш час постійного оновлення системи освіти, активного розвитку 
ринкових відносин, у час особливої уваги до людини як особистості, її творчих 
здібностей зростає попит на додаткові освітні послуги. Досить популярними 
стають художні школи, музичні, спортивні, хореографічні, театральні студії то-
що. Контингент таких об'єднань зростає, а питання підготовки спеціальних ка-
дрів для роботи в позашкільних закладах залишається відкритим. 
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