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РЕЦЕНЗІЯ 

на  роботу «Створення умов успішної соціалізації вихованців у закладі 

позашкільної освіти»  

директора Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова Боровської О.В. 

  

        На сучасному етапі реформування освіти України триває процес 

модернізації управлінської діяльності. У таких умовах сучасний керівник 

позашкільного закладу освіти повинен спрямовувати свою управлінську 

стратегію на виконання завдань, які ставить перед ним суспільство. 

       Значимість представлених матеріалів пов’язана з удосконаленням  

управління закладом позашкільної освіти шляхом створення умов успішної 

соціалізації вихованців у закладі позашкільної освіти. 

      Автор теоретично обґрунтовує проблеми соціалізації учнівської молоді в 

закладі позашкільної освіти та розкриває управлінський аспект у вирішенні 

даної проблеми. Директор звертає увагу на те, що розв’язання цієї важливої 

проблеми полягає у необхідності створення освітньо-виховного поля, відкритої 

для будь-якої дитини системи соціалізації як найбільш демократичного і 

гнучкого засобу залучення закладу освіти, сім’ї і громадськості до співпраці у 

вихованні й розвитку дітей та підлітків. 

Саме така ідея, наголошує автор, є основою освітньої діяльності 

позашкільних навчальних закладів, які сьогодні залишились чи не єдиними 

інститутами виховання зростаючої особистості за межами школи та покликані 

сприяти соціальній адаптації особистості до реалій життя. 

Автор підкреслює, що позашкільна освіта має виявляти найближчі 

перспективи розвитку особистості в різних соціальних й освітньовиховних 

інститутах, де позашкільні заклади освіти  повинні стати центрами 

мотиваційного розвитку особистості, її самореалізації і професійного 

самовизначення. У такому контексті директор позашкільного  закладу разом з 

педагогічним колективом має підтримувати розвиток і становлення особистості 

у взаємодії процесів соціалізації й індивідуалізації.  

      У матеріалах презентується досвід роботи з проблеми соціалізації 

вихованців Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова, розкриваються 

основні шляхи вирішення завдань, спрямованих на успішну соціалізацію 

особистості вихованця: створення сучасного освітнього простору, підвищення 

рівня професійної компетентності педагогів, соціальної активності здобувачів 

освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій та 

розширення спектру організаційно-масової роботи, налагодження соціального 

партнерства.   

 Автор вважає, що в управлінській діяльності необхідно спрямувати 

зусилля на забезпечення розбудови такого освітнього простору, у якому 
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особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і 

через систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з соціумом. А 

створює потужні можливості для виховання соціально-активної особистості 

специфіка організації освітнього процесу позашкільного закладу: формування 

педагогами змісту освіти, умови для врахування вікових особливостей дітей та 

створення ситуації успіху, розробка та впровадження різноманітних творчих 

проектів, широкий спектр видів діяльності, свобода вибору для гуртківців. 

Автор акцентує увагу на тому, що не менш значимою є участь гуртківців 

у масових заходах, оскільки допомагає повірити у власні сили, дає можливість 

у повному об’ємі проявити себе і показати свої здібності, позбутися почуття 

меншовартості. Оскільки гуртківці є найактивнішими учасниками усіх заходів, 

то вони формують у собі нові позитивні якості, відчувають себе потрібними і 

причетними до важливих справ, проявляють ініціативу, лідерські якості та 

набувають упевненості у власних силах. 

        Автор висвітлює аспекти управлінської діяльності та її позитивні 

результати щодо налагодження та розширення соціального партнерства, 

залучення вихованців до цінностей суспільного життя, конструктивної 

соціальної й творчої активності учнівської молоді та наголошує на тому, що 

успішна держава – це успішні громадяни, фізично та психологічно здорові 

люди, соціально адаптовані, конкурентоспроможні, з високими моральними 

якостями та глибоким духовним світоглядом, сповнені національної 

свідомості.  

Таким чином, узагальнюється в роботі управлінця, в сучасній системі 

освіти, яка постійно змінюється і розвивається, роль директора позашкільного 

закладу освіти у створенні умов успішної соціалізації набуває важливого 

значення. Як вважає директор ЦПО ім. О.Разумкова Боровська Олена 

Валентинівна, творцем залишається сам учень, а ми, педагоги, лише повинні 

допомогти йому впевнено увійти в самостійне життя, ініціювати активну 

взаємодію з об’єктами навколишнього середовища, розгорнути перед ним всю 

палітру життєвих кольорів і навчити зробити правильний вибір.  

 

 

 

Начальник управління освіти і науки 

виконкому Бердичівської міської ради                                      С.В.Басюк 
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АНОТАЦІЯ 

 

           Даний досвід управлінської діяльності розкриває систему роботи 

керівника сучасного закладу позашкільної освіти, окреслює ефективну та 

результативну стратегію управлінця, спрямовану на створення умов успішної 

соціалізації здобувачів освіти. Оскільки на даному етапі суспільного життя 

проблема успішної соціалізації дітей та підлітків є надзвичайно важливою і 

актуальною. 

           Директор закладу узагальнює аналітичні матеріали з досвіду роботи з 

проблем соціалізації вихованців Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова, 

акцентуючи увагу на основних аспектах: створення сучасного освітнього 

простору, вирішення педагогічної проблеми закладу в рамках даної теми, 

підвищення соціальної активності вихованців шляхом впровадження 

інноваційних підходів, розширення спектру організаційно-масової роботи та 

соціального партнерства.  

   Представлені матеріали рекомендовано для ознайомлення та 

використання в роботі керівникам закладів позашкільної освіти. Застосування 

цих знань допоможе керівникові створити найсприятливіші педагогічні, 

психологічні, матеріальні умови для досягнення головної мети: формування 

ерудованої, творчої, успішної, комунікабельної, конкурентоспроможної 

особистості, справжнього громадянина-патріота нашої держави – України. 
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Введення 

 

Тема досвіду: «СТВОРЕННЯ УМОВ УСПІШНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

ВИХОВАНЦІВ У ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»  

Автор досвіду: Боровська Олена Валентинівна 

Адреса досвіду: Центр позашкільної освіти ім. О.Разумкова м.Бердичева 

Досвід вивчався: у 2016-2017 роках управлінням освіти і науки виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради 

Актуальність досвіду 

Вивчення, поширення та застосування даного 

управлінського досвіду допоможе директорам освітніх 

закладів побудувати дієву та ефективну систему по 

створенню умов успішної соціалізації здобувачів освіти, 

обираючи свій стиль управлінської діяльності відповідно до 

якісного складу педагогічного колективу, поставлених 

освітніх завдань та специфіки освітнього процесу у закладі, 

соціального партнерства, освітніх потреб регіону, у якому 

функціонує освітня установа.  

Ведуча педагогічна ідея досвіду  

Управлінський аспект у створенні освітнього простору, 

відкритої для будь-якої дитини системи соціалізації як 

найбільш демократичного і гнучкого засобу залучення 

позашкільного закладу освіти, сім’ї і громадськості до 

співпраці у вихованні й розвитку дітей та підлітків. 
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ВСТУП 

 Головними завданнями освіти в Україні є виховання громадянина 

України, формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, якій 

притаманно почуття власної гідності, повага до прав і свобод людини, свідоме 

ставлення до обов’язків людини і громадянина, гордість за свою Батьківщину, 

здатність до саморозуміння і самовдосконалення, активної участі у соціальному 

житті країни.  

Надзвичайно динамічні темпи розвитку науково-технічного прогресу 

внесли глобальні зміни в життя кожної людини. Інноваційні, інформаційно-

комунікативні, проектні технології широко використовуються суспільством 

майже в усіх сферах життєдіяльності. Сучасний розвиток науки вимагає такого 

рівня розвитку творчої особистості, яка здатна висувати креативні та 

конструктивні ідеї, мобільно приймати нестандартні рішення та успішно 

втілювати їх у життя. Прояв людиною таких здібностей можливий за умови 

організації сприятливого психологічного клімату в оточуючому середовищі. 

Тому сьогодні пріоритетного значення набувають не дидактичні аспекти освіти, 

а, насамперед, проблеми особистісного розвитку, становлення, соціальної 

адаптації дитини та підлітка, засвоєння ними культурних та соціальних норм 

оточуючого суспільства.  

У формуванні означених важливих якостей, розвитку соціальної 

компетентності, вихованні особистості громадянина сучасної демократичної 

держави важливе місце займає середовище - все те, що оточує дитину від 

народження до кінця життя, починаючи з сім’ї, шкільного оточення і 

завершуючи середовищем соціальним, у якому вона народжується і яке 

створює умови для її розвитку і виховання.  

В умовах сьогодення значно підвищився попит дітей та їхніх батьків на 

додаткові освітні послуги, які загальноосвітні навчальні заклади не в змозі 

надати. На жаль, у практиці роботи навчальних закладів процес соціалізації 

особистості залишається прерогативою виховання, яке за умови традиційної 

освітньої моделі набуло характеру другорядності, поступившись 

першочерговістю процесу навчання. Як результат, більшість випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів мають слабко сформовані життєві 

компетенції, нерозвинуті соціальні здібності, через що важко адаптуються до 

сучасних суспільно-економічних умов, не здатні до самореалізації в соціумі, 

проявляють схильність до асоціальної поведінки. 

Розв’язання цієї важливої проблеми полягає у необхідності створення 

освітньо-виховного поля, відкритої для будь-якої дитини системи соціалізації 
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як найбільш демократичного і гнучкого засобу залучення закладу освіти, сім’ї і 

громадськості до співпраці у вихованні й розвитку дітей та підлітків. 

Саме така ідея є основою освітньої діяльності закладів позашкільної 

освіти, які сьогодні залишились чи не єдиними інститутами виховання 

зростаючої особистості за межами школи та покликані сприяти соціальній 

адаптації особистості до реалій життя. 

Тому позашкільна освіта має виявляти найближчі перспективи розвитку 

особистості в різних соціальних й освітньовиховних інститутах, де 

позашкільні навчальні заклади повинні стати центрами мотиваційного розвитку 

особистості, її самореалізації і професійного самовизначення. 

 У такому контексті директор позашкільного навчального закладу разом з 

педагогічним колективом має підтримувати розвиток і становлення особистості 

у взаємодії процесів соціалізації й індивідуалізації.  

Одним із аспектів процесу соціалізації є ефективне функціонування 

соціально-педагогічної виховної системи позашкільного навчального закладу, 

тобто спеціально організованого процесу засвоєння дитиною соціально 

визнаних цінностей, формування нормативних якостей особистості та зразків 

поведінки. 

Особливість позашкільного освітнього процесу і, управлінської 

діяльності зокрема, полягає у проектуванні таких педагогічних методик та 

технологій, що могли б якнайповніше допомогти дітям зорієнтуватися і 

самореалізуватися у складному багатогранному соціокультурному середовищі.  

Форми та методи соціальної адаптації учнів у закладах позашкільної 

освіти покликані формувати в особистості когнітивні та поведінкові норми, що 

включають вироблення умінь міркувати, аналізувати, ставити питання, шукати 

власні відповіді, критично й усебічно розглядати проблему, робити власні 

висновки; брати участь у громадському житті, набувати умінь та навичок 

адаптації до нових суспільних відносин, адекватної орієнтації, умінь захищати 

свої інтереси, поважати інтереси і права інших. 

Тому дана робота має на меті окреслити ефективну та результативну 

стратегію управлінця, спрямовану на створення умов успішної соціалізації 

здобувачів освіти. Оскільки на даному етапі суспільного життя проблема 

успішної соціалізації дітей та підлітків є надзвичайно важливою і актуальною. 

Цілком логічними є і завдання, які необхідно вирішувати закладам освіти, і 

директорам зокрема у досягненні визначної мети: створення сучасного 

освітнього простору, підвищення рівня професійної компетентності педагогів, 

соціальної активності здобувачів освіти шляхом впровадження інноваційних 

педагогічних технологій та розширення спектру організаційно-масової роботи, 

налагодження соціального партнерства.   
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РОЗДІЛ 1. СТВОРЕННЯ УМОВ УСПІШНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ  

ВИХОВАНЦІВ У ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

1.1. Теоретичне обґрунтування проблеми соціалізації  

учнівської молоді в закладі позашкільної освіти 

 

Вивчення проблеми соціалізації особистості розпочалося багато 

десятиліть назад. Відомі праці науковців ХХ-ХХІ столітть Л.Виготського[2], Л. 

Рубінштейна[16], В.Сухомлинського[20], Сущенко Т.І.[20], Тихенко Л.В.[22,25] 

вказують на взаємозалежність між умовами соціального середовища та 

розвитком особистості. Саме в них зазначається необхідність активного 

опосередкування особистісного розвитку.  

Аналіз стану позашкільних закладів освіти дозволяє зробити висновок, 

що на сучасному етапі вони переживають перебудову напрямків роботи, 

пов’язану зі спрямуванням їх діяльності на соціальне виховання учнів. Головна 

мета соціально-педагогічної діяльності позашкільних закладів – сформувати 

ставлення  до дозвілля як до часу для самовдосконалення, саморозвитку, 

навчити дітей розумно проводити вільний час, створити умови для самостійної, 

творчої діяльності школярів.  

Оскільки соціалізація – це процес засвоєння індивідом певної системи 

знань, норм і цінностей, які дозволяють йому здійснювати свою 

життєдіяльність адекватним для даного суспільства способом, то можна 

констатувати той факт, що процес соціалізації ніколи не завершується, він 

продовжується безперервно протягом усього життя. Йому властива внутрішня 

динаміка здобутків і втрат, безмежність саморозкриття особистості. 

Соціалізація охоплює всі етапи життєвого шляху людини, протягом якого вона 

засвоює та використовує цінності культури. Кількісне накопичення засвоєних 

цінностей у певний період переходить у нову якість, що виявляється у зміні 

структури та спрямованості особи. Залежно від віку індивіда розрізняють 5 

основних етапів (стадій) соціалізації:  

1. Первинна соціалізація, або стадія адаптації (від народження до 

підліткового періоду дитина засвоює соціальний досвід некритично, 

адаптується, пристосовується, наслідує).  

2. Стадія індивідуалізації (з'являється бажання виділити себе серед інших, 

критичне ставлення до суспільних норм поведінки). У підлітковому віці 

стадія індивідуалізації, самовизначення «світ і я» характеризується як 

проміжна соціалізація, тому що усе ще не стійке у світогляді і характері 
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підлітка. Юнацький вік (18-25 років) характеризується як усталено 

концептуальна соціалізація, коли виробляються стійкі властивості 

особистості.  

3. Стадія інтеграції (з'являється бажання знайти своє місце в суспільстві, 

«вписатися» у суспільство). Інтеграція проходить благополучно, якщо 

властивості людини приймаються групою, суспільством. Якщо ж не 

приймаються, можливі такі виходи: - збереження своєї несхожості і поява 

агресивних взаємодій (взаємовідносин) з людьми і суспільством; - зміна 

себе (стати як всі); - конформізм, зовнішнє угодовство, адаптація.  

4. Трудова стадія соціалізації охоплює весь період зрілості людини, весь 

період її трудової діяльності, коли людина не тільки опановує соціальний 

досвід, але й відтворює його за рахунок активного впливу людини на 

середовище через свою діяльність.  

5. Післятрудова стадія соціалізації розглядає похилий вік як вік, що робить 

істотний внесок у відтворення соціального досвіду, у процес передачі його 

новим поколінням. [4].  

Не слід вважати, що соціалізація – це процес, який відбувається тільки по 

висхідній. Процес, зворотний соціалізації, називається десоціалізацією. 

Унаслідок нього людина може частково або повністю втратити засвоєні норми і 

цінності. Це може бути зумовлено ізоляцією людини, уніфікацією, обмеженням 

спілкування та можливостей для підвищення культурного рівня та ін. 

 У перехідних суспільствах часто простежується явище ресоціалізації – 

докорінної зміни соціального середовища, яке зумовлює необхідність 

особистості пристосуватися до нових соціальних обставин, норм і цінностей. 

Це болісний процес, який нерідко вимагає цілковитої зміни поглядів на 

суспільство, переоцінки свого життя, руйнування попереднього і нового 

світорозуміння, розриву з традиційними культурними цінностями, необхідності 

брати на себе незвичну соціальну роль тощо. 

Отже, соціалізація особистості є специфічною формою привласнення нею 

тих суспільних відносин, що існують в усіх сферах суспільного життя.  

Саме тому соціалізацію особистості можна розглядати як сходження від 

індивідуального до соціального. Водночас соціалізація передбачає 

індивідуалізацію, оскільки людина засвоює існуючі цінності вибірково, через 

свої інтереси, світогляд, формуючи власні потреби, цінності. 

Завдяки соціалізації людина залучається до соціального життя, отримує і 

змінює свій соціальний статус і соціальну роль. Соціалізація – тривалий і 

багатоактний процес. Адже суспільство постійно розвивається, змінюються 

його структура, мета і завдання, цінності і норми. Водночас впродовж життя 

багаторазово змінюється і людина, її вік, погляди, уподобання, звички, правила 



11 
 

поведінки, статуси і ролі. Завдяки соціалізації люди реалізують свої потреби, 

можливості й хист, налагоджують відносини з іншими членами суспільства, їх 

групами, соціальними інститутами та організаціями, з суспільством загалом. 

Все це дає змогу їм почуватися в суспільстві, соціальному житті впевнено. 

Водночас соціалізація – найважливіший чинник стабільності суспільства, його 

нормального функціонування, наступності його розвитку.  

«Простір» — це педагогічне явище, яке акумулює потенціал сім'ї та 

навчального закладу, інтегрує різноманітні впливи на особистість з боку інших 

соціальних інститутів з метою усунення будь-яких перешкод, ускладнень 

процесу соціалізації особистості.  

 

1.2. Управлінський аспект у соціалізації  вихованців  

закладу позашкільної освіти 

Сутність інноваційних змін, які можуть настати внаслідок розбудови 

такого освітнього простору, полягає у формуванні готовності дитини, 

підлітка, юнацтва до взаємодії з соціумом, тобто простором у широкому 

соціальному значенні.    

 Враховуючи складність, багатоаспектність теми пропонується визначити 

організаційно-управлінські умови створення такого соціального простору у 

закладі позашкільної освіти. Адміністрація закладу позашкільної освіти 

повинна визначити об’єкти змін в освітньому соціалізуючому просторі :  

• зміст освіти (створення керівниками гуртків навчальних програмам, 

адаптованих відповідно до трирівневого навчання, вікових особливостей дітей, 

матеріально-технічної бази та регіональних особливостей); 

• нетрадиційні форми оцінювання (рейтингове, автентичне, творче); 

• форми організації навчально-виховного процесу (дистанційні, інклюзивна 

освіта, самоосвіта); 

• управлінська діяльність (корпоративна культура, аксіологічний, 

синергетичний, акмеологічний підходи, лідерство в освіті, самоврядування); 

• зміст виховання (громадянська освіта й виховання, ціннісні ставлення, 

профорієнтація); 

• співпраця з соціумом (родинно-шкільне виховання, взаємодія з соціальними 

інститутами, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, виробнича 

сфера, ринок праці); 

• співпраця з науковими, науково-методичними установами (набуття 

спеціальних компетентностей, експериментальна робота, висвітлення й 

передача перспективного педагогічного досвіду тощо). 
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Таким чином, у своїй управлінській діяльності необхідно спрямувати 

зусилля на забезпечення розбудови  такого освітнього простору,  у якому  

особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну 

значущість і через систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з 

соціумом. І пам’ятати, що процес соціалізації безперервний і триває 

протягом усього життя людини.  

Навколишній світ постійно змінюється, вимагаючи відповідних змін і від 

нас. Людська сутність не висікається навічно з граніту, вона не може в 

дитинстві остаточно сформуватися так, щоб більше вже не змінюватися. Ми, 

педагоги, повинні формувати в наших дітях здатність адаптуватися до будь-

яких змін, загартовуватись морально і вміння використовувати свій 

соціальний досвід для подальшого зростання. Адже життя – це адаптація, 

процес безперервного пошуку, оновлення і змін. 
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РОЗДІЛ ІІ. ДОСВІД РОБОТИ З ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

ВИХОВАНЦІВ ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

ім. О.РАЗУМКОВА 

 

2.1.Створення сучасного освітнього простору у ЦПО ім. О.Разумкова, 

спрямованого на успішну соціалізацію особистості вихованця 

 

Управлінська та педагогічна діяльність ЦПО ім. О.Разумкова будується 

на сприятливому психологічному ґрунті - бажанні дітей брати участь в ній, і є 

особисто значимою. Завдяки зв'язкам позашкільного навчального закладу з 

іншими закладами виховання та освіти, сім'єю та іншими інститутами 

соціалізації діяльність учнів стає також соціально-значимою.  

Для ЦПО ім. О.Разумкова характерні дві головні функції педагогічного 

процесу: початкова, що спрямована на задоволення інтересу школяра до 

відповідного виду діяльності (особистозначима), та основна, в результаті якої 

школяр формується як соціальна особистість (соціальнозначима). Така 

двоякість педагогічного процесу визначається його динамічною природою: 

педагогічний процес у ЦПО ім. О.Разумкова - це завжди рух від виховання з 

боку педагога через самовиховання особистості дитини до пробудження її 

соціальної свідомості та перетворення нею мікросоціуму.  

Саме тому в Центрі таке велике значення приділяється самостійній 

роботі, самонавчанню, самоконтролю вихованця. Кожен педагог-позашкільник 

вносить у свою роботу щось своє, пов’язане зі своєю творчою 

індивідуальністю, захопленнями, досвідом, а також досвідом та інтересами 

дітей, надає їм можливість для прояву ініціативності і творчості, особистої 

самостійності та організованості. Ще одна особливість позашкільного 

освітнього процесу у ЦПО ім. О. Разумкова — ідея об’єднання педагогів, дітей, 

батьків значною кількістю інтересів та захоплень.  

Центр позашкільної освіти є виховним закладом, що найбільш сприяє 

соціально-творчим діям та вчинкам дітей. Це пояснюється та підтверджується 

соціально-психологічною природою педагогічного процесу, у якому виховання 

йде попереду навчання та припускає перетворення дитячої творчої енергії у 

більш високі форми життя, які дають можливість розвитку усього найкращого, 

що є у дитині, тим самим створюючи його дійсну сутність. 

 І завдання керівника такого закладу зробити цей процес системним, 

якісним та результативним, створити найсприятливіші педагогічні, 

психологічні, матеріальні умови для досягнення головної мети: формування 
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ерудованої, творчої, успішної, комунікабельної, конкурентоспроможної 

особистості, справжнього громадянина-патріота нашої держави – України. 

А забезпечує системний, якісний, диференційований та результативний 

освітній процес формування життєвих компетентностей у ЦПО ім. О.Разумкова 

потужний колектив однодумців - 52 педагога: 37 керівників гуртків ( з них 2 

сумісника), 5 акомпаніаторів ( з них 1 сумісник), серед них: 4 відмінника освіти 

України, 6 керівників гуртків-методистів, 1 методист вищої категорії, 27 

педагогів мають 12 тарифний розряд. 

Ми пишаємося тим, що у нашому закладі вісім творчих колективів мають 

звання «Зразковий художній колектив»: 

- Зразковий ансамбль народного танцю «Радість» (керівник О.О.Ризванюк); 

- Зразковий ансамбль фольклорного співу «Вінець» (керівник Л.С.Куліченко); 

- Зразковий ансамбль сучасного танцю «Шакті» (керівник Т.О.Захарчук); 

- Зразковий театр пісні «Краплинки» (керівник О.В.Вялова); 

- Зразковий театральний гурток «Трамвайчик» (керівник В.В.Ратушинська); 

- Зразковий гурток циркового мистецтва «Жанр» (керівник П.М.Герасименко); 

- Зразковий хореографічний ансамбль «Колібрі» (керівник М.А.Андрейчик); 

-Зразковий гурток «Моделювання іграшок-сувенірів» (керівник О.Є.Сальнікова).  

  Педагог - довірена особа суспільства, якій воно ввіряє найдорожче і 

найцінніше - дітей, свою надію та майбутнє. Саме керівники гуртків є 

зберігачами культурної і духовної спадщини нашої країни, і тому від їх праці не 

менш, ніж від темпів росту економічних показників, залежить, в якій країні ми 

будемо жити завтра. 

   Пріоритетним управлінським завданням у закладі на даному етапі є 

створення кожного дня сприятливого мікроклімату, комфортних психологічних 

умов і ситуації успіху як для педагогів, так і для наших вихованців. Саме така 

управлінська стратегій налаштовує усіх учасників освітнього процесу на активну 

діяльність, бажання творити і досягати високих результатів, тим самим 

утверджуючись як особистості, які впевнено дивляться у майбутнє! 

  Тому наші вихованці, розумні, творчі, винахідливі, креативні, – це наша 

гордість, надія і майбутнє! Гуртківці активно залучаються до науково-

дослідницької, експериментальної, творчої діяльності шляхом участі у 

різноманітних конкурсах, фестивалях, змаганнях, турнірах, виставках обласного,  

всеукраїнського та міжнародного рівнів, у філіях Малої Академії наук. 

Вихованці Центру лише впродовж минулого 2016-2017 навчального року 

поповнили скарбничку перемог бердичівського позашкілля 135 командними 

перемогами міжнародного, всеукраїнського та обласного рівня; принесли 

закладу 308 призових місць в особистій першості на конкурсах різних рівнів. 52 

випускники Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова в урочистій, святковій 
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атмосфері отримали свідоцтва про позашкільну освіту, 36 з них – свідоцтва з 

відзнакою. 

  А це значить, що у самостійне життя вирушили молоді люди, які знають: 

ким бути і яким бути. Вони – розумні, творчі, ініціативні, успішні, соціально 

активні, екологічно свідомі і впевнені у своїх силах громадяни України. 

  Наш заклад позашкільної освіти – це маленька країна здійснення дитячих 

мрій, де завжди панує творча атмосфера, де вирує політ фантазій, де є 

можливість для досліджень та винаходів нашим гуртківцям, вільного виявлення 

своїх здібностей, поглядів та переконань. А найголовніше те, що наш Центр – це 

унікальна лабораторія для відкриття «Я» кожної дитини. Наші педагоги 

зацікавлені в тому, щоб за роки навчання у Центрі дитина навчилася вирішувати 

навчальні та життєві задачі творчо, «пізнала себе» - оцінила свої слабкі та сильні 

сторони для прийняття найголовнішого в житті рішення – у дорослому життя я 

знаю.., я буду.., я можу…  

  Сьогодення диктує нові вимоги до педагога закладу позашкільної освіти. 

Сучасний педагог-позашкільник повинен вміти поставити дитячу особистість у 

центр своєї діяльності, стати її партнером у навчанні та вихованні, сприяти 

розкриттю, розвитку та реалізації життєвого та творчого потенціалу учня, 

формуванню якостей, необхідних для успішної життєдіяльності в основних 

сферах суспільних відносин, піклуватись про збереження та розвиток 

психічного, соціального й фізичного здоров’я вихованців, допомогти їм 

оволодіти важливим культурним досвідом, знаннями, вміннями та навичками, 

які ляжуть в основу їх компетенцій, життєвої компетентності. 

  

2.2. Педагогічна проблема закладу, її актуальність та шляхи реалізації 

 

Вважаючи, що наш заклад знаходиться на шляху постійного розвитку та 

педагогічного пошуку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених 

державою та суспільством задач у сфері позашкільної освіти, що передбачає 

поліпшення створених умов для особистого розвитку та самореалізації кожного 

вихованця. Тому вибір педагогічної проблеми, над вирішенням якої працює 

педагогічний колектив, є цілком виваженим, усвідомленим, аналітично-

обумовленим процесом. Педагогами закладу обирається саме та тема, яка 

продиктована реаліями часу та станом речей на даному етапі діяльності 

колективу закладу, її актуальністю та необхідністю вирішення з метою 

подальшого руху вперед. І цілком обумовленим і виправданим є той факт, що 

одна педагогічна проблема логічно випливає із попередньої. 

Колектив закладу завершив роботу з дослідження педагогічної проблеми 

«Виховна система сучасного позашкільного навчального закладу: шляхи 



16 
 

розвитку, удосконалення та ресурсне забезпечення», над якою працював три 

роки, узагальнив усі напрацьовані матеріали та досягнув мети  – створив діючу 

соціально-педагогічну виховну систему «Джерела освіти для серця». Надалі 

стало необхідним опрацювати питання ролі позашкільного закладу у процесі 

соціалізації дитини, вивчити та розширити палітру форм, методів та прийомів 

педагогічної діяльності з метою підвищення соціального статусу наших 

вихованців.    

Враховуючи світові тенденції розвитку освіти, найбільш вагомі напрямки 

діяльності закладів позашкільної освіти, сучасні проблеми, висвітлені в 

результатах проведеного дослідження Державним інститутом розвитку сім’ї та 

молоді спільно з організацією «Соціальний моніторинг», наявність ресурсів для 

пошуку педагогічних умов формування у дітей соціальної адаптації, особистого 

розвитку та самореалізації кожного вихованця, колектив закладу акумулював 

всі ці питання в єдиній педагогічній проблемі: «Підвищення соціального 

статусу вихованців ЦПО ім. О.Разумкова шляхом розширення спектру 

організаційно-масової діяльності». 

Виходячи з проблемної теми закладу та основних напрямків діяльності з 

даного питання, визначено нові завдання: 

- забезпечити успішну соціалізацію дітей; 

- формувати, збагачувати соціальний досвід вихованців; 

- направити виховання на успішну соціалізацію; 

- розширити спектр масових заходів з метою підвищення соціальної 

активності дітей; 

 - сформувати мотивацію необхідності особистості у самореалізації та 

саморозвитку; 

 - забезпечити готовність до самостійних рішень в ситуації вибору; 

 - забезпечити успіх презентації індивідуальних здібностей; 

 - створити комфортні умови для міжособистісних відносин; 

 - розвивати загальну і комунікативну культуру; 

 - формувати моральну стійкість, що забезпечить успішну соціалізацію 

дітей. 

 Вирішенню даних завдань з проблемної теми Центру була 

підпорядкована робота усього колективу закладу: педагогічного, учнівського та 

батьківської громади. Одним із напрямків діяльності стали засідання 

педагогічної ради. Як постійно діючий колегіальний орган самоврядування 

педагогічного колективу - це, до того ж, один із показників управлінської 

майстерності адміністрації позашкільного навчального закладу. Творчий підхід 

до визначення теми і технологій проведення педагогічної ради – запорука 

підвищення ефективності роботи педагогів закладу, якісного теоретичного та 
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практичного опрацювання, аналізу та узагальнення визначеної педагогічної 

проблеми. Засідання педагогічної ради у 2016-2017 н.р. проведені у формі 

педагогічної дискусії, круглого столу, обміну досвідом, підпорядковані 

реалізації педагогічної проблеми закладу за тематикою та змістом: 

«Позашкільний навчальний заклад як інститут соціалізації: змістовий 

компонент та шляхи діяльності педагога в формуванні його статусу», 

«Підвищення соціальної активності і соціального статусу разумковців шляхом 

впровадження різноманітних педагогічних технологій та розширення форм 

організаційно-масової роботи», «Підсумки роботи над педагогічною 

проблемою ЦПО ім. О.Разумкова та шляхи її реалізації у закладі».  

 Таким чином, колектив закладу успішно завершив діяльність з 

дослідження педагогічної проблеми «Підвищення соціального статусу 

вихованців ЦПО ім. О.Разумкова шляхом розширення спектру організаційно-

масової діяльності»: вивчив, опрацював, дослідив, проаналізував, узагальнив 

усі напрацьовані матеріали, досягнув поставленої мети та визначив завдання на 

перспективу.  

2.3. Підвищення соціальної активності гуртківців шляхом впровадження 

інноваційних педагогічних технологій у освітній процес 

Розглянемо узагальнену картину основних соціальних впливів на дитину. 

До них можна віднести дії з боку сім’ї, школи, позашкільних закладів та 

некерований вплив «вулиці». Останній, на жаль, часто домінує, особливо у 

певному віці. А якщо до цього додаються особливості родинного мікроклімату, 

асоціальні прояви найближчого оточення або психологічні проблеми власне 

самої дитини, то педагогічні зусилля з «сіяння розумного, доброго, вічного» 

можуть і не дати паростків. 

  Тому як ніколи актуальною є необхідність витіснення негативного впливу 

«вулиці» за рахунок збільшення якісної позашкільної освіти, вагомість місії 

якої у створенні умов для формування соціального статусу дітей та підвищення 

їх соціальної активності досить значима. Створює потужні можливості для 

виховання соціально-активної особистості специфіка організації освітнього 

процесу позашкільного закладу:  формування педагогами змісту освіти (94% 

навчальних груп працюють за навчальними програмами, адаптованими 

керівниками гуртків відповідно до трирівневого навчання, вікових 

особливостей дітей, матеріально-технічної бази та регіональних особливостей); 

умови для врахування вікових особливостей дітей та створення ситуації успіху, 

розробка та впровадження різноманітних творчих проектів, широкий спектр 

видів діяльності, свобода вибору для гуртківців. 
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Саме гурток – найоптимальніший майданчик для розвитку внутрішніх 

сил дитини, джерело її особистісного самовираження і самовдосконалення. 

Різноманітна за формою та напрямами позашкільна діяльність дає учням 

можливість проявити свою ініціативність, лідерські якості, розширити 

світогляд, поглибити знання, а також забезпечує виховання соціокультурної 

компетентності особистості. Серед основних завдань роботи гуртка – 

формування соціальної активності учнівської молоді. 

В умовах гуртка відбувається формування міжособистісних відносин 

(корекція соціального статусу в групі, розширення кола спілкування учнів), 

створюється сприятлива атмосфера, яка сприяє зниженню тривожності, 

ворожості, почуття незахищеності, подоланню труднощів у спілкуванні, а 

також зміцнює віру в себе, свої сили і можливості (сміливість, координація).  

 Соціальний досвід, досвід ставлення особистості до світу, природи, 

людей, до самої себе нагромаджується в діяльності. Спільна гурткова діяльність 

є ефективною базою для розгортання гуманних стосунків та вчинків, 

налагодження морально цінних гуманних за змістом взаємин. Залучені до 

такого виду діяльності діти разом вчаться взаємодіяти і жити у колективі.  

А педагог-позашкільник перетворює цю діяльність у особливий світ пошуку, 

творчості, досліджень, відкриттів та маленьких досягнень, тобто створює на 

кожному занятті ситуацію успіху для кожного гуртківця.  

Запропонований широкий спектр видів діяльності та вільний їх вибір 

гуртківцями дає унікальну можливість дітям вмотивовано обрати гурток та  

розвинути  свої здібності у повній мірі. 

У рамках вивчення даної теми практичним психологом закладу проведене 

анкетування наших вихованців з метою виявлення мотивації дітей щодо 

відвідування гуртків. В опитуванні брали участь 467 респондентів із трьох 

відділень закладу. На запитання: з якою метою ви відвідуєте гурток? - діти дали 

наступні відповіді (можливо декілька варіантів): 

86,1% -  розвинути свої здібності, знання, уміння; 

72% - заради спілкування; 

53% - отримати нові знання, уміння, навички; 

10% - приходять в гурток заради розваги; 

8% - покращити успішність шкільної програми. 

На запитання: що ви отримуєте, відвідуючи гурток? – отримали відповіді: 

66,2% - нові знання уміння, навички; 

35,2% - нових друзів; 

18% - можливість брати участь у різних масових заходах, конкурсах, змаганнях, 

виставках; 

12,3% - визначеність з майбутньою професією; 
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1,1% - інше (задоволення, підвищити настрій). 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що вихованці гуртків мають 

чітке уявлення про доцільність навчання в гуртках та про можливості 

реалізувати свої інтереси та здібності. Висока оцінка значення гурткової роботи 

невипадкова. У процесі такого активного пізнання формується соціально 

компетентна особистість з активною життєвою та громадянською позицією, 

власною аргументованою точкою зору. 

Профорієнтаційна робота гармонійно вписується в систему гурткової 

діяльності керівників гуртків, одним із завдань якої є розширення ключових і 

профільних компетентностей вихованців. Головне - захопити учнів 

перспективою практичного застосування отримуваних ними знань і вмінь. Саме 

усвідомлення практичного значення гуртка, його місця у трудовій творчій 

діяльності розвиває інтерес до певного виду діяльності, а разом з ним і до 

професій, пов’язаних із творчістю. Виходячи з цього, під час навчання  на 

заняттях гуртків педагоги ставлять собі за мету знайомити  вихованців з 

різними видами професій; вивчати їх схильності, здібності, професійні 

інтереси, створювати суспільно-значущі мотиви вибору професій; 

консультувати учнів з питань, пов’язаних із продовженням навчання та 

реалізації себе у тій чи іншій професії.  

Ознайомлюючись із професійними вимогами, особистісними рисами, 

необхідними для будь-якої професії, вихованці співвідносять їх зі своїми 

особистісними рисами, здібностями, творчими нахилами і роблять вибір. 

Приємно констатувати той факт, що за останні 8 років 105 вихованців ЦПО ім. 

О.Разумкова обрали навчальний заклад, а в подальшому і професію відповідно 

до профілю гуртка, в якому вони отримували додаткову освіту. 

Не менш значимою є участь гуртківців у масових заходах, оскільки 

допомагає повірити у власні сили, дає можливість у повному об’ємі проявити 

себе і показати свої здібності, позбутися почуття меншовартості. Для наших 

вихованців важливо частіше відчувати свій успіх, отримувати визнання, бачити 

захоплення глядачів. 

Участь у масових заходах різного рівня активізує роботу гуртка, 

згуртовує його колектив навколо нових завдань, оскільки підготовка до 

виставки-конкурсу, фестивалю, турніру, виставки-змагання – це кропітка, 

відповідальна та творча праця і педагога, і вихованців. Але найвища цінність 

участі гуртківців у масових заходах – це соціалізація, адаптація у нових умовах, 

оточуючому середовищі нових людей, набуття досвіду спілкування та 

можливості публічних виступів-захистів, участь у розробці та впровадженні 

різноманітних творчих виховних проектів.  
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Одним із таких проектів, розроблених та впроваджених у нашому закладі, 

став довготривалий проект «Обдарованість», метою якого є виявлення рис 

обдарованості особистості, всебічне сприяння розвитку обдарованості, 

формування творчої особистості та створення умов для самореалізації; 

створення системи роботи з обдарованими дітьми. Усі діти різні, але кожна 

дитина – унікальна і має право на повноцінний розвиток творчих здібностей. 

Важливим для педагога є побачити і розвинути у кожній дитині творчий 

потенціал через різноманітні види діяльності. 

 Даним проектом передбачено організацію та проведення масових заходів 

за участю здібних, талановитих, обдарованих дітей; показ особистих досягнень 

вихованців через участь в конкурсах, фестивалях, змаганнях, персональних 

виставках, творчих вечорах. У 2017-2018 н.р. в рамках проекту проведено 

тиждень обдарованих дітей, впродовж якого організовано персональні виставки 

гуртківців, творчі вечори та бенефіси, підготовлено випуск №2 буклету 

«Разумковці – майбутнє України». 

 

 
  

Одним із проявів соціальної активності наших гуртківців, формування їх 

громадянської позиції та ініціативи став проект «Екоплатформа» вихованки 

гуртка «Юні орнітологи» відділення еколого-натуралістичного виховання 

Анголюк Марії. У меті проекту його автором зокрема зазначено: «Я з бажанням 

тут навчаюсь (з старшої групи дитячого садочка відвідую гуртки), думками і 

справами вболіваю за це місце, екологію мого рідного краю, саме тому мені не 

байдужий стан цього прекрасного куточка району Загребелля, де  проживаю і 

я».   

Саме тому у завданнях проекту визначено конкретний план дій:  
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- покращити стан зеленої зони на території відділення еколого-

натуралістичного напряму та розширити її функціональне використання; 

- реставрувати єдину в місті виробничо-освітню оранжерею, яка є 

матеріальною базою з вирощування посадкового матеріалу для озеленення 

міста та освітньої діяльності дітей; 

- розширити матеріальне забезпечення для оздоровлення та емоційного  

спілкування жителів міста з природою; 

- забезпечити гідний рівень єдиної зеленої зони у даному районі та туристично-

привабливого куточка відповідно до статусу міста «як найкращого міста на 

землі»; 

- створити веб-сайт для жителів та гостей нашого чудового міста. 

 Приємно зазначити, що даний проект став переможцем міського конкурсу 

«Бюджет участі» і на його реалізацію виділено кошти з міського бюджету у 

сумі 100 тисяч гривень.  

 

2.4. Розширення спектру організаційно-масової роботи як 

запорука успішної соціалізації педагогів та вихованців 

 

Одним із аспектів діяльності позашкільного навчального закладу у 

напрямку успішної соціалізації учнівської молоді є організація змістовного 

дозвілля, культурного відпочинку та розумових розваг, поширення виховного 

впливу на гуртківців у різних напрямах виховання, розвиток винахідливості і 

творчості, взаємодія різних форм і видів суспільно масової роботи, розширення 

їх спектру. Це і тематичні вечори, концертні програми, виставки, конференції, 

конкурси, турніри, фестивалі, театралізовані дійства, акції, марафони, 

флешмоби, майстер-класи, квести, екскурсії, табори відпочинку. З упевненістю 

можу сказати, що усі вони є складовими організаційно-масової роботи ЦПО ім. 

О.Разумкова.  

На нашу думку, масові заходи як засіб соціалізації особистості – це 

комплексний підхід до процесу виховання, це  особлива соціальна сфера, де 

діти задовольняють потреби в самоперевірці, самооцінці свого власного "Я". 

Головна мета соціально-педагогічної діяльності нашого позашкільного   

закладу - сформувати ставлення до масових заходів, як до можливості для 

самовдосконалення,  саморозвитку.  

Гурток є найбільш гнучкою формою роботи, яка стає осередком, 

відправною точкою цілої низки організаційно масових заходів, різноманітних 

за формою та змістом, пізнавально-продуктивних, творчих, дієвих, соціально 

спрямованих. Можливо тому на запитання анкети: масовий захід для вас – це… 
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86% опитуваних вважають, що масові заходи необхідні; 

52,7% - розвивають здібності; 

18,1% - взагалі цікаві, можливість дізнатись щось нове; 

10,7% - дають добре самопочуття та користь для здоров’я; 

7,4% - можливість поспілкуватися; 

5,4% - можливість продемонструвати свої здібності; 

3,9% - користь на майбутнє; 

3,7% - підвищення упевненості у собі.  

Отже, наші вихованці цілком свідомо ставляться до такої форми роботи, 

вбачають її необхідність і значимість. Оскільки гуртківці є найактивнішими 

учасниками усіх заходів, то вони формують у собі нові позитивні якості, 

відчувають себе потрібними і причетними до важливих справ, проявляють 

ініціативу, лідерські якості та набувають упевненості у власних силах. Під час 

підготовки і проведення масових заходів  створюються неформальні колективи, 

що дають дітям і підліткам можливість виступати у нових соціальних амплуа, 

займати ролі, що відрізняються від навчальної та пізнавальної діяльності.  

Адаптуючись у гуртку, лідерські якості наші вихованці проявляють у 

класних колективах, у побуті, стають більш самостійними, організованими та 

психологічно-витривалими до перипетій шкільного життя, життя «вулиці». 

Вони вчаться гідно сприймати конструктивну критику, поразки та невдачі. Це 

загартовує їх дитячу психіку, дає їм сили та мотивацію для майбутніх злетів та 

перемог, хоча й успіх педагоги вчать сприймати як результат наполегливої 

праці, «не задирати носа» і не піддатись «зірковій» хворобі . 

Загалом впродовж 2016-2017 навчального року колективом Центру 

проведено 283 масових заходи,  якими охоплено близько 19780 вихованців і 

учасників. Метою та основними завданнями усіх цих заходів є пошук і надання 

підтримки здібним, обдарованим і талановитим дітям та учнівській молоді; 

організація змістовного дозвілля підростаючого покоління з урахуванням 

особистих та колективних інтересів, пошук нових форм його організації, 

стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку, задоволення 

потреб дітей та юнацтва в творчій самореалізації, популяризація та пропаганда 

розвиваючих дозвіллєвих програм. 

  Показовими у даному напрямку роботи є і традиційні вже заходи нашого 

Центру, і ті, які проводяться вперше і здобувають неабияку популярність серед 

вихованців. Це і щорічна церемонія нагородження «Кращий разумковець», 

Фестиваль обдарованих дітей, щорічне відзначення кращих бердичівлян «Подія 

року», День юнната, Бердичівська відкрита міжрегіональна виставка-конкурс 

«Стендове технічне моделювання», акція «Найкраща ялинка – не зрубана», 

Новорічна вистава. Саме ці заходи спрямовані на утвердження вихованця  як 
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лідера, успішної, творчої  та компетентної  особистості. Формат їх проведення 

спрямований на утвердження елементів самоврядування та використання 

колективу як суб’єкта виховання -  кожен вихованець в дитячому об`єднанні 

презентує свою роботу за минулий навчальний рік, а колектив обирає 

номінантів на нагородження. Цю ситуацію педагоги використовують з метою 

утвердження цінності кожного вихованця в колективі, виховання 

доброзичливості, гуманізму, самооцінки та рефлексії  дітей.   

А серед найбільш популярних проведених заходів вихованцями визнано 

табір разумковців, у якому, окрім відпочинку, наші гуртківці отримали  

прекрасну нагоду змістовного спілкування, прояву своїх творчих здібностей, 

розширення кола інтересів і прекрасного відпочинку серед дивовижної 

природи. Немає сумніву, що табір разумковців стане нашою ще однією гарною 

традицією.  

У 2016-2017 навчальному році у ЦПО ім. О.Разумкова за ініціативи 

культорганізатора Кузьмук К.О. розпочато діяльність органу учнівського 

самоврядування - об’єднання разумковців «Нове покоління». За невеличкий 

проміжок часу на рахунку «Нового покоління» ряд цікавих справ, але 

найціннішим є те, що створена потужна команда лідерів, активних 

особистостей, які є прикладом для інших можливості прояву власної життєвої 

позиції, втілення ідей, відчуття причетності до загальної справи.  

2.5. Самоврядування у ЦПО ім. О.Разумкова – об’єднання 

активних та ініціативних юних громадян-лідерів 

 

Соціальне виховання підростаючого покоління наразі має бути 

орієнтоване на розвиток соціальності індивіда, складовими якої є соціальна 

активність, соціальна мобільність, соціальна зрілість, оскільки в сучасних 

умовах вже не можна обмежитися лише засвоєнням людиною суспільно 

визнаних норм і правил, соціального досвіду.  

Констатуючи множинність соціального впливу на особистість підлітка, 

необхідно визнати і вплив на нього дитячих об’єднань, які виступають одним із 

чинників формування соціальної активності підростаючого покоління. 

Участь у таких об’єднаннях – це сфера, коли дитина приміряє на себе 

різні ролі, відмінні від шкільних та родинних, розкриваючи при цьому свої 

потреби у свободі, незалежності, активній діяльності та самовираженні. Саме 

тому педагогам дуже важливо створити умови для залучення дітей до активної 

участі у житті нашого закладу, проявити власну активність, бажання діяти, 

змінювати, творити.  
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Прикладом такої активної форми взаємодії педагога та вихованців є 

організація самоврядування у нашому закладі. Самоврядування вихованців 

Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова - це, перш за все, входження 

дитини до світу діяльності і спілкування з іншими, воно надає можливість 

практикуватися у входженні в соціальне середовище. Беручи участь у реалізації 

проектів, програм, сьогоднішній вихованець набуває певного життєвого 

досвіду, має можливість проявити свої організаторські, креативні якості і, що 

найголовніше, усвідомити важливість будь-якої справи. 

На даному етапі самоврядування у нашому закладі набуває все більших 

обертів та популярності серед гуртківців. На початку минулого навчального 

року створено об’єднання разумковців «Нове покоління» - це потужна команда 

справжніх лідерів, активних, творчих, ініціативних, із безліччю креативних 

ідей. На рахунку активістів самоврядування вже цілий ряд цікавих, соціально 

важливих та творчих справ: вибори президента об’єднання (брали участь усі 

гуртківці ЦПО), майстер-клас по виготовленню валентинок та вручення їх 

бердичівлянам на вулицях міста, акція «Посади дерево» ( висаджено 36 ялинок 

на алеї «Нове покоління»), «Привітання захиснику України»; започатковано 

конкурс краси «Міс ЦПО» та конкурс «Сила. Розум. Талант», проведено День 

ЦПО, табір разумковців, тренінги «Розбуди в собі лідера», «Позитивний 

настрій – запорука успішного результату; підготовлено та надруковано два 

випуски газети «На хвилі разумковців».  

2.6. Соціальне партнерство як один із управлінських аспектів 

розвитку позашкільного навчального закладу 

 

 Удосконалюючи освітню систему ЦПО ім. О.Разумкова, адміністрація 

та педагогічний колектив закладу, водночас, спрямовують свою діяльність на 

створення та розширення соціального партнерства, залучення вихованців до 

цінностей суспільного життя, конструктивної соціальної й творчої активності 

учнівської молоді. Освітній простір Центру позашкілля покликаний допомогти 

зростаючій людині визначити своє місце у динамічному суспільстві, 

скористатися шансами, які воно дає, та уникнути небезпек. Педагоги ЦПО ім. 

О.Разумкова вважають, що виховний простір закладу (співпраця з закладами 

освіти, культури, громадськими організаціями, органами державної влади, 

волонтерами) відіграє у майбутньому роль своєрідного тренувального 

майданчика, який дасть змогу виховувати дитину не словесними нотаціями, а 

узгодженим комплексом виховних технологій, які включатимуть особливу 

організацію життя позашкільного навчального закладу, організацію 

життєдіяльності вихованця закладу, соціальне та життєве проектування, 

залучення вихованця до духовних надбань життєтворчості. 
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  Успішна соціалізація вихованців неможлива без урізноманітнення форм 

співпраці  з дитячими організаціями, батьками гуртківців, загальноосвітніми та 

дошкільними закладами освіти, науковими установами, закладами культури, 

громадськими організаціями, а також із засобами масової інформації (місцевий 

телеканал ВІК, «Житомир today», періодичні видання «Земля Бердичівська», 

«Бердичівські новини», «РІО Бердичів», «Бердичів біз»). Це значно розширює 

освітні можливості нашого закладу, підвищує його суспільний рейтинг не 

тільки у нашому місті, а й за його межами.   

 Системоутворююча діяльність щодо успішної соціалізації вихованців 

неможлива без залучення  додаткових суб`єктів (партнерів), саме тому до 

спільної партнерської роботи задіяні: 

• Батьки вихованців ЦПО ім. О.Разумкова; 

• Колективи ЗНЗ та ДНЗ міста; 

• Колектив Бердичівського педагогічного коледжу; 

• Колективи музичної та художньої школи; 

• МПК ім. О.Шабельника; 

• Центральна міська та дитяча бібліотеки; 

• Громадська скаутська організація «Оптиміст»; 

• Волонтерські організації; 

• Засоби масової інформації; 

• Молодіжна організація «М формація»; 

• Корпус миру; 

• Депутати міської та обласної ради. 

Як приклад, різноманітна діяльність формує відкриту, багаторівневу, полі 

функціональну освітню структуру взаємодії Центру позашкільної освіти ім. 

О.Разумкова з освітніми закладами міста. Об’єднуючи зусилля педагогів 

закладів загальної середньої освіти та позашкільної освіти, ми робимо єдину 

важливу справу – залучаємо усіх, без винятку, дітей, які бажають проявити 

себе, до духовно-моральних витоків нашого суспільства. Розкривши свої 

потенційні здібності і спробувавши їх ще у шкільні роки, вихованець закладу 

буде краще підготовленим до реального життя у сучасному суспільстві. 

Головним результатом є розробка та реалізація спільних проектів.  

Педагогічний колектив Центру прикладає максимальних зусиль щодо 

створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу молоді, пошуку 

і підтримки, стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей, їх 

постійного самовдосконалення.  

Саме з цією метою був започаткований міський творчий Фестиваль 

«Сузір’я Бердичева». У 2008 р. був розпочатий проект  «Міський конкурс 

дитячої творчості «Сузір’я Бердичева» як форма пошуку обдарованих дітей», 
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який успішно втілюється у життя. За даний період проведено 5 конкурсів у 

трьох номінаціях «Вокал», «Хореографія», «Театр». 

Якщо говорити про доцільність проведення конкурсу дитячої творчості, 

то слід відмітити, що він дійсно відкриває нові зірочки, нові таланти та 

обдарування, котрі здобувши перемогу у міському конкурсі, надалі беруть 

участь у обласних та Всеукраїнських. Простежується і те, що діти після 

фестивалю вливаються у творчі колективи нашого закладу, а потім обирають 

саме вокал, хореографію чи театр майбутньою професією. Необхідно відмітити, 

що конкурс дитячої творчості «Сузір’я Бердичева» постійно охоплює 

приблизно однакову  кількість учасників: 

          

 

                         

вокальний

1-й конкурс 
102 учасника

3-й конкурс 
88 учасників

4-й конкурс 
103 учасника

2-й конкурс 
113 учасників

5-й конкурс 
146 учасників

хореографічний

1-й конкурс

195 учасників 

3-й конкурс

231 учасник

4-й конкурс

291 учасник 

2-й конкурс

238 учасників

5-й конкурс

203 учасника 



27 
 

 

           Рівень підготовки і організації конкурсу дає можливість готувати 

положення і документи про  надання міському конкурсу статусу відкритого 

фестивалю дитячої творчості. Це надасть можливість відкривати таланти по 

всій Україні, дасть можливість колективам області за невеликі кошти брати 

участь і здобувати перемоги. Цей конкурс — візитка усіх творчих дітей і їх 

наставників: системна, кропітка, нелегка робота, котру майже не видно. 

Конкурс дає можливість дітям вийти на велику сцену, відчути себе  справжніми  

артистами - в цьому переконані організатори. Керівництво міста, педагоги 

Центру позашкільної освіти сподіваються, що і надалі «Сузір’я Бердичева» 

проводитиметься постійно, згідно положень, адже запалювати нові зірки не 

лише потрібно, а й приємно.  

 На часі актуальною стає педагогіка партнерства, в основі якої лежить 

спілкування, взаємодія та співпраця між педагогом, дитиною і батьками, яка 

має свою специфіку – відносини побудовані на основі свободи вибору. Це 

сприяє залученню батьків до спільної роботи щодо підвищення 

інтелектуального, загальнокультурного, творчого рівня і самооцінки 

вихованців, а також до організації здорового способу життя. Спільна праця 

об’єднала педагогів нашого Центру, вихованців та їх батьків. Без підтримки 

батьківської громади у нас не було б ні затишних охайних приміщень, ні 

яскравих концертних костюмів, ні виїздів на численні конкурси та фестивалі.  

 Вивчаючи запити батьків, їх родинний досвід, естетичні вподобання та 

моральні пріоритети, кожен керівник гуртка будує свої відносини з 

батьківським колективом відповідно до напрямку роботи гуртка, свого 

професійного і педагогічного досвіду.  

 Сьогодення вплинуло на зміст позашкільної роботи з учнівською 

молоддю. Ринкові відносини, конкуренція, вільний вибір галузі діяльності 

сприяють посиленню потреби особистості у додатковій освіті, ранньому 

театральний
1-й конкурс 

95 учасників

2-й конкурс 

125 учасників

3-й конкурс

122 учасника

4-й конкурс 

92 учасника

5-й конкурс

177 
учасників
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професійному самовизначенні. І головне – потрібно посилювати увагу і 

зацікавленість батьків до позашкільної діяльності їх дітей.  

Позитивні результати взаємодії Центру позашкільної освіти ім. 

О.Разумкова з іншими установами, організаціями та батьківською громадою не 

викликають сумнівів і підтверджені практикою: це зростання задоволеності 

дітей та батьків, розширення освітнього та виховного простору ЦПО, нові 

можливості для встановлення нових партнерських відносин. 

  Успішна держава – це успішні громадяни, які сповнені національної 

свідомості, любові до рідного краю, свого народу, шанобливого ставлення до 

його культури, традицій та звичаїв, горді за свою землю і здатні поважати своїх 

сусідів, толерантно ставляться до культури всіх народностей, які проживають в 

Україні. Саме такі моральні якості ми намагаємося  виховувати та формувати у 

наших вихованців. І в той час, коли наша країна переживає дуже складні часи, 

коли наші воїни захищають суверенітет і територіальну цілісність України, наш 

колектив не міг залишитися осторонь. Педагоги, вихованці та їх батьки 

постійно проявляють надзвичайну активність та свою громадянську свідомість 

у допомозі волонтерам, бійцям, сім’ям переселенців: проведено ряд заходів 

(акції, майстер-класи, концертні програми) по збору необхідних речей для 

воїнів АТО, виготовленню оберегів, малюнків, вітальних листівок. 

       Такі моменти у процесі соціалізації наших вихованців виявляються 

особливо цінними. Якщо наші діти вміють співчувати, проявляти милосердя, 

добро та любов до ближнього, демонструючи при цьому активну життєву та 

громадянську позицію – значить ми, педагоги, рухаємося у правильному 

напрямку, значить наша праця має сенс.  

2.7. Модель випускника ЦПО ім. О.Разумкова як результат 

успішної соціалізації вихованців позашкільного навчального 

закладу 

 

  Людина формується як особистість протягом усього життя. Вказати 

іншому життєвий шлях неможливо так само, як відкрити йому сенс життя. 

Зробити це – означало б жити за іншого, замість нього. Як писав індійський 

мудрець Вівекананда, навчити іншу людину не можна, кожен повинен учити 

себе сам, можна лише допомогти йому у цій важкій справі. Визнання активної 

позиції особистості щодо проблеми побудови власного життєвого шляху 

покладає на кожного з членів нашого педагогічного колективу високу 

відповідальність, від нас вимагається вчасна і якісна підготовча робота з 

підростаючим поколінням.  

 Творцем залишається сам учень, а ми лише повинні допомогти йому 
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впевнено увійти в самостійне життя, ініціювати активну взаємодію з об’єктами 

навколишнього середовища, розгорнути перед ним всю палітру життєвих 

кольорів і навчити зробити правильний вибір. І тому ми твердо переконані, що 

наші випускники у самостійному житті обов’язково будуть фізично та 

психологічно здоровими людьми, успішними, соціально адаптованими, 

конкурентоспроможними, з високими моральними якостями та глибоким 

духовним світоглядом. Адже вони – наша гордість і надія! Вони – наше 

майбутнє! Яскравим свідченням результативності нашої педагогічної 

діяльності є той факт, що наші випускники, вирушаючи у самостійне життя, 

впевнено дивляться у завтрашній день, чітко знають, який шлях оберуть і де 

застосують свої знання та вміння. І кожного року гуртківці обирають той 

напрямок професійної діяльності, який вони опановували у нашому Центрі. А 

для нас, педагогів, це найвищий ступінь педагогічного успіху.  
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ВИСНОВКИ 

Позашкільна освіта – унікальна система роботи з дітьми у позаурочний 

час.  Діти прагнуть сьогодні займатися тією справою, яка знадобиться їм при 

виборі майбутньої професії. Тому наш позашкільний заклад освіти забезпечує 

належні умови для отримання вихованцями додаткової позашкільної освіти та 

розвитку повноцінної гармонійно розвиненої особистості.   

Вихованці  приходять до нас не для того, щоб просто провести час, а щоб 

розширити свої знання і вміння, щоб поспілкуватися з однолітками, щоб знайти 

ту нішу своєї особистості, де найповніше розкриються усі грані талантів і 

обдарувань, які потім дитина зможе успішно застосувати у самостійному житті.  

Досить важливим фактором впливу на якість та результативність 

освітнього процесу гуртківців є стиль взаємодії директора з педагогами та 

стиль управлінської діяльності керівника: вміння швидко адаптуватися до 

нових змін у суспільстві; модернізувати навчально-виховний процес відповідно 

до вимог сьогодення; впроваджувати активні методи педагогічної взаємодії та 

управлінської діяльності; будувати особистісні взаємини на гуманістичних 

засадах, розвивати соціальне партнерство.  

Діяльність керівництва закладу спрямована на формування здорового 

психологічного клімату у педагогічному, учнівському та батьківському 

колективах. У колективі ЦПО ім. О.Разумкова панує атмосфера гуманності, 

діловитості, творчості, взаємодопомоги, взаємопідтримки. Така сприятлива 

психологічна атмосфера надихає і педагогів, і їх вихованців на нові звершення 

та перемоги, дає абсолютний відсоток довіри батьків до нашої діяльності та 

розширює географію соціального партнерства. 

  Методичну основу процесу соціалізації у закладі освіти складають  

гурткові заняття та організаційно-масова робота, які в своїй гармонійній 

сукупності здійснюють формування та збереження життєвих цінностей дітей та 

мають суспільно значущі перетворювальні можливості.  

Саме тому результатом успішної соціалізації дитини можна вважати її  

готовність до виконання соціальних ролей:  

а) Я – успішний учень (вихованець), у дорослому житті – успішний працівник;  

б) Я –  система громадянських компетентностей, у дорослому житті  -свідомий 

громадянин;  

в)  Я  –  система  ціннісних  ставлень,  у  дорослому  житті  -  успішний  

сім’янин.  

Таким  чином, педагогічним колективом ЦПО ім. О.Разумкова  визначено 

та реалізується у повсякденній діяльності  суспільно важливе завдання: 

створення освітнього  простору, у  якому  особистість (гуртківець) з  раннього 
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дитинства  усвідомлює  свою  суспільну  значущість  і  через  систему ціннісних 

ставлень набуває досвіду взаємодії з соціумом.  

Центр позашкільної освіти ім. О.Разумкова — це дерево життя, 

створене руками педагогів та вихованців. Це сила і мудрість, молодість і 

зрілість, це життя і розвиток, це єдина родина дітей, педагогів та батьків, це 

храм мистецтв та науки, де панує дух творчості, співдружності, співпраці, 

взаєморозуміння та гармонії. Це надзвичайно важлива сходинка підготовки 

дитини до життя у соціумі, до успішної реалізації та утвердження свого «Я». 
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