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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА США
Анотація. У статті висвітлюються теоретичні аспекти і значення позашкільної освіти на сучасному етапі, 
аналізується прогресивний досвід та успішні практики позашкільної освіти у США. Описано особливості 
організації позашкільної освіти, визначено основну мету позашкільної освіти. Здійснено порівняльний 
аналіз позашкільної освіти у США та Україні. Розкрито типи позашкільних програм, їхні напрями ді-
яльності. Проаналізовано різні визначення «позашкільної освіти» в США. Розглянуто типи позашкільних 
навчальних закладів, їхні органи управління і кадрове забезпечення. Наведено дані американського 
дослідницького центру про найпоширеніший тип закладу позашкільної освіти в США. Виявлено спільні 
та відмінні риси систем позашкільної освіти обох країн. Зазначено, що вивчення зарубіжного досвіду 
організації позашкільної освіти матиме позитивний вплив на вдосконалення української системи освіти 
загалом. Запропоновано основні ідеї оновлення позашкільної освіти в Україні. 
Ключові слова: позашкільна освіта, позашкільна програма, напрями позашкільної освіти, типи 
позашкільних навчальних закладів, додаткова освіта.
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Summary. The article highlights the theoretical aspects and importance of out-of-school education at the 
present stage, analyzes progressive experiences and successful of out-of-school education practices in the Unit-
ed States. The authors determine the expediency and importance of out-of-school education significantly in-
fluences personal development, the formation of her outlook and outlook, the formation of social culture, the 
choice of life priorities. Features of organization of out-of-school education are described, the main purpose of 
out-of-school education is defined. The comparative analysis of out-of-school education in the USA and Ukraine 
is carried out. The types of extracurricular programs have been discovered and found that in the US these 
programs are being tested for their effective use in practice. Different definitions of " out-of-school education" 
in the USA are analyzed. The types of out-of-school educational institutions (private and state ownership), 
their governing bodies (central and local authorities) and staffing are considered. The data of the American 
Research Center on the most common type of out-of-school educational institution in the USA are presented.  
It is noted that studying the foreign experience of organizing out-of-school education will have a positive impact 
on the improvement of the Ukrainian education system as a whole. The basic ideas of updating of out-of-school 
education in Ukraine are offered. It is proved that the problem of studying the organization of out-of-school 
education in foreign countries is interesting and relevant. Because in the current conditions of reforming and 
modernization of the educational sector in Ukraine, the leading place is given to out-of-school institutions, 
which are designed to meet the needs of young school children in creative self-realization, aesthetic, spiritual 
development, in organizing meaningful leisure according to their abilities and talents. They organize educa-
tional activities of children in their free time. Therefore, for successful self-realization of the child, out-of-school 
institutions should be ready for change.
Keywords: out-of-school education, extracurricular program, areas of out-of-school education, types of out-of-
school educational institutions, additional education.

Постановка проблеми. Позашкільна осві-
та, як і система освіти загалом, проходить 

період трансформації. Спільно з дошкільною, 
загальною середньою, професійною, вищою поза-
шкільна освіта формує цілісний освітній простір 
і є невід'ємною частиною системи освіти. Поза-
шкільна освіта в Україні спрямована на розвиток 
здібностей дітей і молоді в сфері освіти, науки, 
культури, фізичної культури і спорту, технічної 
та іншої творчості, отримання ними первинних 
професійних знань, умінь і навичок, необхідних 
для їх соціалізації, подальшої самореалізації або 
професійної діяльності. Позашкільна освіта ак-
тивно розвивається, враховуючи її особливу роль 
у розвитку особистості, суспільства, держави. Ве-
лике значення у подальшому реформуванні сис-
теми освіти України, у тому числі позашкільної, 
має вивчення та використання кращого світового 
освітнього досвіду. Особливу увагу серед інозем-

них держав світу в організації позашкільної осві-
ти заслуговує досвід Сполучених Штатів Аме-
рики як високорозвинутої країни світу, що має 
значні досягнення у додатковій освіті. Саме тому 
вивчення досвіду американського позашкілля 
відкриває нові можливості творення сучасної 
української системи освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Позашкільна освіта в Україні є предметом 
дослідження: О. Биковська, В. Вербицький, 
О. Матвієнко, Г. Пустовіт, Т. Сущенко, Т. Цвіро-
ва. У США проблеми позашкільної освіти розгля-
дали такі американські вчені: Г. Вайс (Heather 
B.Weiss), Р. Гальперн (Robert Halpern), Д. Гол 
(Georgia Hall), Д. Грант (Jodi Grant), Д. Дур-
лак (Joseph Durlak), Д. Вендел (Deborah Lowe 
Vandell), Е. Зіглер (Edward Zigler), Д. Махоні 
(Joseph Mahoney), П. Літл (Priscilla M.D. Little), 
Л. Шумов (Lee Shumov) та ін. Різні аспекти аме-
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риканської освітньої сфери досліджували укра-
їнські науковці, а саме: О. Бевз, О. Безлюдний, 
А. Біда, М. Бойченко, П. Вербицька, І. Вєтрова, 
Н. Гайдук, О. Дуб, В. Жуковський, О. Заболотна, 
І. Зварич, В. Калюжна, М. Красовицький, О. Мі-
лова, О. Локшина, O. Романовська, Ю. Романов-
ська, O. Романовський, А. Сбруєва та ін. 

Мета статті. Порівняти розвиток позашкіль-
ної освіти в Україні та США і виявити прогресив-
ні ідеї американського досвіду.

Виклад основного матеріалу. В Україні 
є розгалужена мережа позашкільної освіти, на 
початок 2018 року налічувалося 1 379 закладів 
позашкільної освіти, де навчалося понад 1,2 млн. 
дітей. Ці установи приділяють значну увагу робо-
ті з соціально незахищеними дітьми, навчальній, 
організаційній та масовій діяльності із залучен-
ням дітей «у групі ризику», дітей та молоді з осо-
бливими потребами. Важливим компонентом по-
будови освітньо-виховної системи в цих закладах 
є гуманітаризація організаційно-педагогічних 
й методичних основ реалізації навчального зміс-
ту, визнання дитини центром освітньо-виховної 
системи. Підтвердженням цього є нормативно-
правова база позашкільної освіти в Україні, яка 
включає більше 70 документів [8]. 

Законодавчою основою забезпечення пра-
ва кожного на здобуття позашкільної освіти як 
в Україні, так і в США є Конституція. Державну 
політику у сфері позашкільної освіти, її право-
ві, соціально-економічні, організаційні, освітні 
та виховні засади в Україні визначають: Закони 
України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», 
«Про інноваційну діяльність» та ін. Загальні 
концептуальні положення щодо змісту і форм 
позашкільної освіти, її організації і стратегії 
розвитку встановлюють Національна доктрина 
розвитку освіти, Концепція позашкільної освіти 
та виховання, Державна національна програма 
«Освіта» (Україна XXI століття), Програма роз-
витку позашкільних навчальних закладів на 
2002–2008 рр. та інші нормативні документи.

Аналіз нормативно-правового забезпечення 
позашкільної освіти у Сполучених Штатах Амери-
ки, свідчить про наявність законів, положень, ак-
тів, нормативно-правових документів, прийнятих 
як на федеральному рівні, так і на рівні окремих 
штатів. Серед них: Закон «Про початкову і серед-
ню освіту» (Elementary and Secondary Education 
Act (ESЕA)) (2015); Закон «Про удосконалення 
американських шкіл» (Improving America’s School 
Act (IASA)) (1994); Закон «Жодна Дитина Поза 
Увагою» (No Child Left Behind Act (NCLB)) (2001); 
Закон «Кожен Студент Досягає Успіху» (Every 
Student Succeeds Act (ESSA)) (2015).

Згідно з Законом України «Про позашкільну 
освіту», позашкільну освіту трактують як сукуп-
ність знань, умінь та навичок, що отримують вихо-
ванці, учні і слухачі в позашкільних навчальних 
закладах у час, вільний від навчання в загально-
освітніх та інших навчальних закладах [10]. 

Головна мета позашкільної освіти та вихо-
вання – створення умов для творчого, інтелекту-
ального, духовного та фізичного розвитку дітей 
та учнівської молоді у вільний від навчання час, 
підготовка підлітків до життя в умовах переходу 
до ринкової економіки при впровадженні якісно 
нових форм і методів організації позашкільної 

життєдіяльності підлітків, задоволення їх освіт-
ніх потреб шляхом залучення до науково-експе-
риментальної, дослідницької, технічно-конструк-
торської, художньої, декоративно-прикладної, 
еколого-природничої, туристсько-краєзнавчої 
та інших видів творчості [12, с. 3].

В американській освітній теорії і практиці 
щодо позашкільної освіти використовуються пе-
реважно такі поняття, як: «позашкільна освіта» 
(англ. – after-school education); «позашкільна 
програма» (англ. – after-school program (ASP)); 
«освіта поза школою», «освіта поза шкільним ча-
сом» (англ. – out-of-school time (OST)) [1, c. 2]. Слід 
відмітити, що позашкільна освіта (out-of-school 
education) у США передбачає освітню діяльність, 
спрямовану на підвищення рівня освіти та сус-
пільної мотивації дітей і молоді у позашкільний 
час, формування компетентностей, необхідних 
у ХХІ столітті, виявлення, розкриття та розвитку 
їх потенціалу, талантів, якостей, громадянської 
активності, забезпечення міцного здоров’я, запо-
бігання та профілактика негативних проявів, со-
ціалізацію в громаді. 

В результаті порівняльного аналізу було 
з’ясовано, що в обох країнах позашкільна освіта 
реалізується через позашкільні програми, які ство-
рюються відповідно до напрямів позашкільної осві-
ти. Ці програми проходять ретельну перевірку на 
ефективність їх подальшого використання у прак-
тиці. В США, відповідно до досліджень корпорації 
RAND, пропонуються такі напрямки: гуртки за 
спеціальностями (спорт, мистецтво, наука, театр, 
скаутський рух) – в результаті учень отримує більш 
глибокі знання в обраній галузі; універсальні гурт-
ки (клуби для хлопців і дівчат, групи продовжено-
го дня) – дітям допомагають виконувати домашнє 
завдання, вони грають в ігри, здобувають новий 
досвід, активно відпочивають; академічні гуртки 
(літні освітні програми, предметні заняття) – метою 
таких занять є підвищення академічних успіхів, 
надолуження пропущеного матеріалу і вивчення 
нового поза програмою [4, c. 6].

Провідний дослідник позашкільної освіти 
О. Биковська в Україні виділяє п’ять напрямів 
позашкільної освіти: художньо-естетичний (хоре-
ографічний, музичний, театральний, художній 
профілі навчання); науково-технічний (почат-
ково-технічний, спортивно-технічний, предмет-
но-технічний, інформаційно-технічний, худож-
ньо-технічний, виробничо-технічний профілі 
навчання); еколого-натуралістичний (екологіч-
ний, біологічний, сільськогосподарський, лісо-
господарський, медичний, хімічний профілі на-
вчання); туристсько-краєзнавчий (краєзнавчий, 
туристський, спортивний профілі навчання); гу-
манітарний (суспільний, філологічний, соціаль-
ний профілі навчання) [6, c. 23].

В Україні функціонують різні типи поза-
шкільних навчальних установ: палаци, центри, 
будинки, клуби, станції, студії, школи, дитячі 
оздоровчі заклади, академії, бібліотеки, парки, 
музеї, театри, стадіони, курси та ін. Ці установи 
за своїми організаційно-правовими формами мо-
жуть бути державної, комунальної або приватної 
форми власності. 

У США, згідно з дослідженням «Америка піс-
ля 15:00», проведеним у 2014 р., є теж різні типи 
позашкільних закладів: 43% державні школи; − 
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18% клубів дівчат і хлопців; − 15% організації 
YMCA; − 11% приватні школи; − 10% релігійні 
організації. Ці заклади за своїми формами бува-
ють таких типів: приватні комерційні освітні ор-
ганізації та державні культурно-просвітницькі. 
У той час як приватні організації проводять ви-
ключно платні заняття для дітей, адміністрація 
міста або штату надає послуги додаткової освіти 
за невелику ціну або безкоштовно [3, c. 24].

До прикладу, місто Нью-Йорк пропонує юним 
жителям відвідувати додаткові заняття в дер-
жавних організаціях: музеях, публічних ковзан-
ках, спортивних секціях. Іноді не тільки штат, 
але і Департамент освіти Нью-Йорка спільно 
з іншими організаціями займаються проектами 
в сфері додаткової освіти. Наприклад, в реаліза-
цію програми «Urban Advantage» були залуче-
ні вісім різних організацій неформальної осві-
ти (музеї, наукові центри, зоопарки, ботанічні 
сади). Метою проекту стало поліпшення успіш-
ності школярів з природничих і точних наук 
і розвиток у них дослідницьких навичок. Також 
всі середні школи в США зобов'язані мати додат-
кові заняття на безкоштовній основі, найчастіше 
це спортивні секції, які відвідують діти з менш 
заможних сімей. У США програми, спеціально 
розроблені для школярів, є майже в 75% уста-
нов неформальної освіти – музеях, заповідниках, 
участь в захоплюючих експериментах, зоопарках 
і т. п. Вони, як правило, представляють собою 
майстер-класи, заняття в підтримку обов'язкової 
шкільної програми, екскурсії і т. д. Такі устано-
ви працюють у більш як 60% шкіл в країні [5]. 
У США також поширена практика участі батьків 
у додатковій освіті в якості волонтерів-вчителів 
і тренерів. Це, як правило, майстер-класи, за-
няття оплачуються, але ця невелика сума йде на 
оренду приміщення, батьки-волонтери не отри-
мують від цього фінансової вигоди. Також в США 
є велика кількість некомерційних організацій, 
що пропонують безкоштовні послуги. Так, згідно 
з дослідженням Afterschool Alliance 2014 року, 
відсоток участі в додатковій освіті дітей з сімей 
з низьким соціально-економічним статусом виріс 
з 41% в 2009 до 45% в 2014. Однак великим по-
питом користується і платний сектор. 

Вважаємо за доцільне зазначити, що в Укра-
їні управління закладами позашкільної освіти 
в Україні здійснюється директоратом інклюзив-
ної та позашкільної освіти, а на місцевому рівні 
виконавчими органами обласного та районного 
підпорядкування. Щодо обов’язків, спеціально 
уповноважений центральний орган виконав-
чої влади в галузі освіти за участю інших цен-
тральних органів виконавчої влади: бере участь 
у визначенні та реалізації державної політики 
у сфері позашкільної освіти; формує програми 
розвитку позашкільної освіти; розробляє поло-
ження про позашкільні навчальні заклади, готує 
пропозиції щодо нормативів матеріально-техніч-
ного, фінансового забезпечення позашкільної 
освіти. Всі працівники, зайняті в позашкільних 
навчальних закладах, умовно поділяються на 
чотири категорії: адміністрація, методисти, педа-
гогічні працівники, фахівці служб забезпечення.

У США додатковою освітою офіційно займається 
Департамент освіти, але фактично додаткову осві-
ту регулюють некомерційна організація Afterschool 

Alliance і National School-Age Care Alliance. Перша 
організація була заснована в 2000 році Департа-
ментом освіти США, фондом Charles Stewart Mott 
Foundation і Open Society Institute, вона виконує 
функції ресурсного центру та одночасно є захис-
ником прав учнів. Питаннями регулювання зміс-
ту додаткової освіти займаються місцеві освітні 
агентства (Local educational agency). Департамент 
освіти США делегує повноваження по складанню 
програм додаткової освіти локального управління 
освітою та освітнім організаціям [2].

Щодо працівників у системі позашкільної 
освіти у США виокремлюють таких співробітни-
ків, як: професійного педагога, парапрофесіона-
ла, кваліфікованого наставника, ментора, мо-
лодіжного працівника, волонтера, вихователя, 
студента коледжу та ін. [9, c. 92].

Порівнюючи систему позашкільної освіти 
в Україні та США, можна стверджувати, що сут-
тєвих відмінностей немає. Можемо визначити 
спільні для цих країн такі ознаки: прагнення до 
впровадження ефективних методик і успішних 
практик позашкільної освіти, всебічного, гармо-
нійного розвитку дітей і молоді в позашкільній 
освіті, виховання громадянськості, рання про-
форієнтація, забезпечення наступності освіти. 
Щодо відмінного зазначимо, що у США: більш 
розширена мережа позашкільних закладів, та-
ких як – громадські організації та об’єднання, 
релігійні організації, літні програми, спортивні 
заняття, подовжені заняття у школах, діяльність 
у центрах, музеях, бібліотеках; створено більш 
сприятливі умови для забезпечення добровіль-
ного партнерства і корисної, співпраці того, хто 
вчиться, його родини, а також держави, як рівно-
правних суб'єктів навчально-виховного процесу 
в позашкільних закладах; посилена державна 
підтримка позашкільної освіти; краще фінансу-
вання закладів додаткової освіти, вища якість 
управлінської підготовки керівників позашкіль-
ної освіти, розроблена програма заохочення вчи-
телів до участі в позашкільних заходах.

Висновки і пропозиції. Отже, аналіз досвіду 
організації позашкільної освіти у США свідчить 
про те, що додаткова освіта перебуває у постій-
ному розвитку завдяки потужній державній під-
тримці, ініціативі та активності самих громадян. 
Особливістю позашкільної освіти є те, що вона 
орієнтована на запити держави, батьків і дітей. 
Таким чином, вивчення американського досвіду 
організації позашкільної освіти дозволило вио-
кремити позитивні особливості, ключові ідеї яких 
можна використати у процесі оновлення україн-
ської системи позашкільної освіти: розробка су-
часної Концепції позашкільної освіти як докумен-
та, що розкриває загальний погляд, ідею, основні 
положення; впровадження нових стандартів 
позашкільної освіти; підготовки майбутніх пе-
дагогів позашкільних навчальних закладів; під-
тримка партнерських відносин держави з недер-
жавними та приватними організаціями в освітній 
галузі; ширшого залучення родини до освітніх 
процесів; розробка і впровадження ефективних 
методик, підходів і успішних практик позашкіль-
ної освіти; більш широкий контроль ефективності 
позашкільних програм. Вважаємо за необхідне 
зазначити, що такі ідеї можуть бути використані 
в системі позашкільної освіти України.
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