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Постановка проблеми. Багатовекторна реформа освітньої галузі в Україні реалізується сьогодні в
процесі модернізації та трансформації, головна мета якої – нова висока якість освіти на всіх рівнях: від
початкової школи до закладів вищої освіти. Важливу роль у системі національної системи освіти
відводиться позашкільній освіти. Це потребує, зокрема, вивчення організаційно-психологічних
особливостей діяльності позашкільних навчальних закладів та пошуку психологічних ресурсів їх
ефективного функціонування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми діяльності позашкільних навчальних
закладів, їхньої місії, завдань, змісту тощо знайшли певне відображення в літературі. Слід зазначити,
що тут переважають роботи педагогічного та методичного спрямування, в рамках яких розкрито такі
аспекти означеної проблеми: теоретико-методичні основи діяльності позашкільної освіти та її ролі в
освітній системі (О. Биковська [3]), роль позашкільної освіти в освітній системі, стратегія інноваційного
розвитку позашкільного навчального закладу (Л. Калініна [11], О. Биковська [28]), організаційнопедагогічні засади управління багатопрофільним позашкільним навчальним закладом (І. Мосякова
[21]), управління позашкільними навчальними закладами в контексті непереривної освіти (В. Войчук
[5]) та ін.
Психологічні аспекти діяльності позашкільних навчальних закладів відображені значно менше,
тут можна назвати лише окремі роботи [7; 31]). Зокрема, відсутні роботи, в яких охарактеризовано
організаційно-психологічні особливості позашкільних навчальних закладів як освітніх організацій.
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Виходячи із актуальності та
недостатнього вивчення проблеми, нами визначено таку мету дослідження: проаналізувати
організаційно-психологічні особливості позашкільних навчальних закладів як освітніх організацій.
Відповідно до мети дослідження обґрунтовано такі завдання дослідження:
1. Проаналізувати завдання позашкільної освіти та основні види позашкільних навчальних
закладів.
3

Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 55

2. Визначити організаційно-управлінські та організаційно-психологічні характеристики
позашкільних навчальних закладів як освітніх організацій.
3. Розкрити роль організаційної культури в діяльності позашкільних навчальних закладів та
чинники її розвитку.
Розглянемо послідовно означені питання.
1. Завдання позашкільної освіти та основні види позашкільних навчальних закладів.
На основні аналізу законодавчих документів та наукової літератури можна визначити такі
завдання позашкільної освіти.
Закон України «Про позашкільну освіту» декларує, що головною метою позашкільної освіти та
виховання є створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та
учнівської молоді у вільний від навчання час, підготовка підлітків до життя в умовах ринкової
економіки, впровадження якісно нових форм і методів організації позашкільної життєдіяльності
підлітків, задоволення їх освітніх потреб шляхом залучення до науково-експериментальної,
дослідницької, техніко-конструкторської, художньої, декоративно-прикладної, еколого-природничої,
туристcько-краєзнавчої та інших видів творчості [8].
У розробках, які стосуються стратегії розвитку позашкільної освіти, зазначено, що «Сутність
позашкільної освіти полягає у тому, що це організована державою система розвитку людини як
особистості у закладах позашкільної освіти. Позашкільна освіта за своєю суттю має діяльнісний
характер, є процесом і результатом. Стратегічною місією позашкільної освіти є розвиток людини як
особистості – основи людського капіталу держави та суспільства» [28; с. 49].
В. Кремінь у «Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні»,
аналізуючи завдання позашкільної освіти, зазначає: «Позашкільна освіта сьогодні актуалізується тим,
що визначально орієнтована на вільний вибір зростаючою особистістю видів і форм діяльності та
спрямовується на формування інтелектуально й культурно розвиненої, духовно і морально свідомої,
патріотично спрямованої, соціально відповідальної й фізично здорової особистості, здатної до творчої
самореалізації, професійного самовизначення та захисту Вітчизни. Саме тому позашкільні навчальні
заклади разом із загальноосвітніми школами, професійними та вищими навчальними закладами
складають сьогодні в регіонах України різнорівневу і водночас цілісну освітньо-виховну систему, яка
індивідуалізує інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток дитини в межах єдиного освітнього і
соціокультурного простору держави» [22; с. 59–60].
Реалізація визначених завдань позашкільної освіти покладена на заклади позашкільної освіти.
Заклад позашкільної освіти являє собою складову 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 [8]. Сьогодні в системі
позашкільної освіти функціонує багато позашкільних навчальних закладів, які можуть бути
класифіковані за різними критеріями, залежно від організаційно-правових основ та змісту їх діяльності.
За організаційно-правовим статусом позашкільний навчальний заклад може бути державної,
комунальної або приватної форми власності. Статус державного має позашкільний навчальний заклад,
заснований на державній формі власності, а статус комунального має позашкільний навчальний заклад,
заснований на комунальній формі власності. Позашкільний навчальний заклад, заснований на приватній
формі власності, має статус приватного [8]. Засновниками позашкільного навчального закладу можуть
бути: центральні та місцеві органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; підприємства,
установи, організації України та їх об‟єднання незалежно від форм власності та підпорядкування;
громадяни України. Позашкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм
власності мають рівні права і несуть однакові зобов‟язання щодо дотримання вимог законодавства
України [8].
Позашкільні навчальні заклади також можуть бути комплексними та профільними [24].
Комплексні позашкільні навчальні заклади організовують роботу з вихованцями, учнями і слухачами за
різними напрямами позашкільної освіти (художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчим, екологонатуралістичним, науково-технічним тощо). До комплексних позашкільних навчальних закладів
належать палаци, центри, будинки дітей та юнацтва, дитячої та юнацької творчості. Профільні
позашкільні навчальні заклади організовують роботу за певним напрямом позашкільної діяльності, якот: центри, клуби туристсько-краєзнавчої, науково-технічної, еколого-натуралістичної, спортивнооздоровчої, художньо-естетичної творчості, військово-патріотичного спрямування, станції юних
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туристів, натуралістів, техніків, школи мистецтв, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади,
дитячо-юнацькі спортивні школи, оздоровчі заклади, туристські бази [8].
Слід наголосити, що особлива роль позашкільних навчальних закладів полягає в реалізації ідей
концепції «Нової української школи» щодо підготовки фахівців, які вміють навчатися впродовж життя,
критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному
середовищі та володіти іншими сучасними вміннями [8]. Адже позашкільні навчальні заклади оскільки
вирізняються активним соціальним характером, функціонують на основі вільного вибору, автономії,
варіативності програм, спрямованих на розвиток різних форм творчості та самореалізації особистості.
Отже, сучасна позашкільна освіта відіграє важливу роль у системі освіти, виконуючи складні
завдання навчання, виховання та розвитку підростаючої особистості (шляхом створення та
функціонування позашкільних навчальних закладів).
2.
Організаційно-управлінські
та
організаційно-психологічні
характеристики
позашкільних навчальних закладів як освітніх організацій.
Одним із суттєвих підходів, які доцільно використовувати при аналізі позашкільних навчальних
закладів, є підхід до їх вивчення, який основується на розумінні їх як освітніх організацій. Такий підхід,
базуючись на розробках Л. Карамушки [13], дає можливість розглянути позашкільні навчальні заклади
як цілісні системи, які є «посередниками» між цілями суспільства і цілями особистості.
У рамках такого підходу сьогодні представлено лише окремі роботи. Так, І. Мосякова [21]
визначає сучасний заклад позашкільної освіти як відкриту соціально-педагогічну систему та стратегічно
орієнтовану організацію, стратегічні орієнтири якої цілеспрямовані на запити дітей і юнацтва, їхніх
батьків і сімей, громадських інститутів, різноманітних структур соціуму і суспільства.
Базуючись на розробках з психології управління [4; 6; 25], організаційної психології [12; 13],
позашкільної освіти та результатах наших попередніх досліджень [1; 2], нами було визначено основні
характеристики позашкільних навчальних закладів як освітніх організацій. Дані характеристики можна
поділити на дві групи: а) організаційно-управлінські (стосуються загальних питань управління
позашкільники навчальними закладами, таких як планування, організація, контроль та ін.); б)
організаційно-психологічні (стосуються взаємодії людей у педагогічному колективі, між різними
соціальними групами, формування толерантності, творчої самореалізації учнів та вчителів тощо).
До організаційно-управлінських характеристик нами віднесено: 1) індивідуальність місії
кожного позашкільного закладу та науково обґрунтована і структурована система цілей (визначена
чинним законодавством, установчими документами закладу та освітньою програмою); 2) урахування
запитів замовників на освітні послуги в позашкільній освіті в конкретному регіоні; 3) автономність
існування (управлінська, кадрова, фінансова тощо); 4) рівний доступ до якісної позашкільної освіти всіх
бажаючих, зокрема, дітей та учнівської молоді з особливими освітніми потребами; 5) різноманітність і
варіативність навчальних програм, що створює можливості для розвитку у вихованців практичних
навичок у різних галузях (наука, техніка, культура, мистецтво, туризм, краєзнавство, використання
сучасних інформаційних технологій та ін.); 6) значні можливості здійснення профорієнтаційної роботи
з вихованцями; 7) активне запровадження новітніх освітніх й управлінських технологій; 8) забезпечення
професійного зростання освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічних працівників (які працюють у
певному напрямку позашкільної освіти); 9) необмежені можливості в часі, оскільки гуртки і секції в
позашкільних навчальних закладах працюють протягом дня (і в першу, і в другу зміни), а також у
канікулярний період; 10) профілактики негативної поведінки в дитячому й молодіжному середовищі та
ін.
До організаційно-психологічних характеристик відносимо такі: 1) добровільність характеру
позашкільної освіти (який залежить, насамперед, від потреб та інтересів підростаючої особистості) та
сприяння професійному самовизначенню особистості; 2) соціально-психологічна спрямованість
освітнього процесу (включення в активний процес соціалізації, можливість набування нового соціально
значущого досвіду, оволодіння новими соціальними ролями тощо); 3) гуманістична спрямованість
освітнього процесу (сприяння розвитку та творчій самоактуалізації особистості, зокрема тих
вихованців, котрі опинилися в складних життєвих обставинах); 4) вільний розвиток дитячого і
педагогічного колективів та особистості (в основі якого свобода вибору форм позашкільної освіти і
методів навчання, видів діяльності, різноманітність і свобода думок, поглядів, переконань і дій у
життєтворчості); 5) індивідуалізація інтелектуального, емоційного, духовного і фізичного розвитку
дитини; 6) різновіковий склад здобувачів позашкільної освіти та можливість активної міжособистісної
взаємодії представників різних вікових груп, формування толерантності та взаємонавчання;
7) поєднання формальних і неформальних організаційних структур і стосунків; 8) створення атмосфери
психологічного комфорту і безпеки, творчого розвитку); 9) розвиток організаційної культури з власним
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«профілем»; 10) формування конкурентоздатності на освітнього ринку позашкільних навчальних
закладів, їх освітніх послуг, учнів, педагогічних працівників, пошук ресурсів подальшого розвитку
тощо.
Поєднання
організаційно-управлінських
та
психолого-організаційних
характеристик
позашкільних навчальних закладів робить позашкільні заклади найбільш успішними та ефективними.
3. Роль організаційної культури в діяльності позашкільних навчальних закладів та
чинники її розвитку.
Одним із важливих чинників оптимізації діяльності позашкільних навчальних закладів і
забезпечення їхнього інноваційного розвитку є організаційна культура. Роль організаційної культури в
діяльності освітніх організацій представлена в роботах науковців, які стосуються діяльності організацій
в різних сферах: закладів загальної середньої освіти [18; 19], вищої освіти [10; 20; 27], промислових
підприємств [26]. Однак, роль організаційної культури в оптимізації діяльності позашкільних
навчальних закладах досліджена недостатньо.
На основі аналізу робіт ряду авторів (О. Іщук [10], Л. Карамушка [15], О. Креденцер [18],
Ю. Лукомська [19], О. Мітічкіна [21], Л. Спіцина [27] та ін.), які стосуються змісту та складових
організаційної культури, та наших попередніх розробок [1; 2] організаційну культуру позашкільних
навчальних закладів можна визначити як динамічну систему, яка має активний соціальний характер і
являє собою певну ієрархію цінностей, правил, норм, традицій, церемоній та ритуалів, які прийняті в
організації, дотримуються її членами і сприяють ефективності діяльності організації.
Відповідно до позиції Л. Карамушки [15], варто наголосити, що в цьому визначенні, окрім
ідентифікації основних компонентів організаційної культури позашкільних навчальних закладів,
суттєвим є підкреслення активного соціального характеру організаційної культури, оскільки, поперше, цінності, правила, норми, традиції, церемонії, ритуали тощо повинні бути прийняті і
дотримуватися всіма його членами, по-друге, особливістю закладів позашкільної освіти є обов‟язкова
першочергова соціальна спрямованість навчально-виховного процесу.
З урахуванням наукових розробок (О. Бондарчук [4], Я. Гончаренко [6], Л. Карамушка [12; 14],
А. Клочко [15], О. Креденцер [18], Ю. Лукомська [19], Я. Подоляк [23], Л. Спіцина [28], І. Сняданко
[27], К. Терещенко [29] та ін.), нами було виділено три групи психологічних чинників, які впливають на
рівень розвитку організаційної культури позашкільних навчальних закладів, а саме: а) чинники
макрорівня (зумовлені особливостями розвитку суспільства й освітньої галузі); б) чинники мезорівня
(зумовлені особливостями функціонування позашкільних навчальних закладів як освітніх організацій);
б) чинники мікрорівня (зумовлені особливостями діяльності та поведінки педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів).
З урахуванням досліджень вищезазначених науковців, нами було виділено чинники макрорівня,
які зумовлені: а) особливостями політичного та соціального розвитку суспільства в конкретний період;
б) особливостями національної культури (менталітету) країни та національного стилю управління й
діяльності; в) соціально-психологічними особливостями регіону, у межах якого функціонує
позашкільний навчальний заклад; г) державною політикою в галузі освіти, розвитком інновацій у сфері
освіти тощо.
У процесі поглибленого аналізу чинників мезо- та мікрорівня нами, з урахуванням розробок
Л. Карамушки [13; 14; 15 ], було здійснено розподіл цих чинників на дві підгрупи (на кожному рівні).
До першої підгрупи увійшли «внутрішні» чинники, які стосуються психологічних характеристик
організації та персоналу. Другу групу утворили «зовнішні» чинники, які пов‟язані з організаційнофункціональними характеристиками організації та організаційно-професійними та соціальнодемографічними характеристиками персоналу.
Серед «внутрішніх» чинників мезорівня виділено такі, які зумовлені рівнем організаційного
розвитку позашкільних навчальних закладів (показники: організаційна зрілість; проблемність
організаційного розвитку) [12; 14], а серед «зовнішніх» – чинники, які зумовлені організаційнофункціональними характеристиками позашкільних навчальних закладів: форма власності
позашкільного навчального закладу; тип позашкільного навчального закладу; напрям діяльності
позашкільного навчального закладу; термін існування організації; кількість працівників, які працюють
у позашкільному навчальному закладі; кількість дітей, які навчаються в позашкільному навчальному
закладі; статус закладу в освітній системі міста.
До «внутрішніх» чинників мікрорівня віднесено чинники, які зумовлені: 1) особливостями
управлінської діяльності керівників, а саме: а) загальною характеристикою управлінської діяльності
(компетентність, вимогливість і справедливість) [23]; б) стилем керівництва (директивний, ліберальний,
колегіальний) [16]; 2) особливостями діяльності педагогічних працівників, а саме: а) позитивною
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груповою мотивацією колективу [32]; б) рівнем творчого потенціалу працівників [32];
в) характеристиками педагогічного колективу (ціннісно-орієнтаційною зрілістю; організованістю;
згуртованістю) [25].
До «зовнішніх» чинників макрорівня належать: а) організаційно-професійні характеристики
працівників позашкільних навчальних закладів (посада в організації; навантаження в організації; рівень
освіти; тип освіти; кваліфікація; загальний стаж трудової діяльності; стаж роботи на займаній посаді);
б) соціально-демографічні характеристики (вік, стать) персоналу позашкільних навчальних закладів.
Висновки. Врахування викладених вище підходів до аналізу організаційно-психологічних
особливостей позашкільних навчальних закладів як освітніх організацій можуть бути покладені в
основу як емпіричних дослідження, спрямованих на вивчення психологічних особливостей розвитку
позашкільних навчальних закладів, так і в основу тренінгових програм для психологічної підготовки
персоналу освітніх організацій.
До перспектив подальшого дослідження належить розробка моделі психологічного
консультування щодо розвитку організаційної культури позашкільних навчальних закладів.
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Baranova, V. A. Organizational and psychological features of extracurricular educational institutions as
educational organizations. The article describes the tasks of extracurricular education and analyzes the role of
extracurricular educational institutions in the system of education. The author discusses the main types of extracurricular
educational institutions (regarding their ownership, specialization, etc.) and approach to analyzing them as educational
organizations. Extracurricular educational institutions as educational organizations can be characterized using organizationalmanagerial and organizational-psychological characteristics. The author also considers the content and role of organizational
culture of extracurricular educational institutions as well as macro-, meso- and micro-level factors that influence its
development. These factors relate to the development of society as a whole and different aspects of work of extracurricular
educational institutions and teaching staff's characteristics.
Key words: educational organizations, extracurricular educational institutions, organizational and managerial
characteristics of extracurricular educational institutions, organizational and psychological characteristics of extracurricular
educational institutions, organizational culture, organizational culture development factors.
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