
Експертна оцінка 

Авторки проекту «Альтернативна освіта - клуб для "хоумскулерів"  УНО» 

Лялі Євтушенко стосовно актуальності створення простору для 

спілкування та зустрічей родин, які обрали домашню форму навчання у 

Дніпрі 

Світ змінюється так стрімко, що практично ніхто не встигає ні за 

технологіями, ні за інноваціями. З’являється широкий спектр різних 

можливостей в освітній галузі, натомість, також з’являється і маса 

небезпек, проблем, перепон тощо. 

Батьки, яких не влаштовує сучасна система освіти, у яких є купа 

інших причин відмовитись від усталеної форми здобуття середньої 

освіти все частіше обирають альтернативну форму навчання своїх 

дітей. Така тенденція спостерігається і в нашому місті. 

У домашньому навчанні можна знайти рішення багатьох 

проблем, але завжди залишається єдина потреба, яку не можливо 

вирішити вдома – соціалізація. 

Багатьом батькам, що обирають домашню освіту, доводиться 

самотужки вирішувати низку задач, шукати самотужки шляхи 

подолання проблем, які виникають під час обрання плану навчання чи 

через відсутність необхідного матеріального забезпечення освітнього 

процесу. Бажання вийти за рамки шаблонності і обмеженості 

програми, прагнення занурити дитину у 100% україномовний простір, 

збалансувати час на спорт або музику, фокус на підготовці до ЗНО або 

релігійні переконання – ось невеличкий спектр мотивації таких батьків. 

Відповідно родини "хоумскулерів" шукають між собою 

спілкування, поради та підтримки.  
 

Світова практика доводить, що з кожним роком все більше 
батьків обирають домашнє навчання. Так, наприклад, за даними 
видання The Daily Telegraph якщо в 2011 році на домашньому навчанні 
у Великобританії перебувало 15,135 дітей, то в 2016-2017 навчальному 



році їх було вже 30,000. В США на 2010 офіційно зареєстровано 2.35 
мільйони дітей «хоумскулерів» (Brian D. Ray, 2015). Для того, щоб 
порахувати «хоумскулерів» в Україні треба скласти разом школярів 
заочників, екстернів, тих хто навчається дистанційно або іде за 
індивідуальним графіком. Лише в Школі Екстернів у Києві вчиться 
близько 400 фактичних «хоумскулерів». За самою приблизною 
оцінкою в Україні вдома навчаються, щонайменше, десятки тисяч 
дітей. 

Отже, громадяни України, що сплачують податки, частина яких 

іде на реалізацію конституційного права кожної дитини на 

безкоштовну освіту, але в силу обставин все ж таки обирає домашнє 

навчання на яке витрачається маса сил та коштів, заслуговують на 

підтримку суспільства у вирішенні поточних проблем. 

Такою підтримкою я вважаю власне створення простору для 

соціалізації дітей «хоумскулерів», спілкування, обміну досвідом та 

забезпечення допомоги у навчанні.  

На щотижневих зустрічах батьки зможуть дізнатись про  
досвід складання розпорядку дня, графіки, навчальні плани 
«хоумскаулера»; побачити приклади інфографіки, яка дозволяє 
засвоювати річний обсяг підручника за два тижні; про шишки, які 
зазвичай набивають коли організовують навчання вдома інші 
«хоумскулери».  
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