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Олена
jg Биковська,

доктор педагопчиих наук,
Ппрофесор, Заслужений Д1яч

науки i TexHiKH, завщувач
кафедри позашк1лы1оТ ocbith51ПФ НПУ iMeni М.П.
Драгоманова, ректор 1ЕЕП,
президент МАПО

Розробка "Сучасно! концепцП по-
зашктьно? освгти в умовах децент-
ролсэацм" стала черговим вищим
р!внем у наполеглив1й творч1й прац!.
Символ[чно, що соме у р!к 5-р1ччя ка
федри поэашкшьно! осв1ти 1ПФ НПУ
1мен1 М.П. Драгоманова Розпорвщжен-
ням Преэиденто УкраТни в!д 29.05.2017
р. №114/2017-рп присуджено грант
Президента УкроТни.

Це висока честь I в1дпов1дальн1сть,
що зобов'яэуе нас, кафедру по-
зошкшьно? осв!ти 1ПФ як бозовий
струюурний п!^озд!л НПУ 1мен! М.П.
Драгоманова, до бтьш активно! д!яль-
ност! у голуэ! профес1йно? п1дготавки
педагопв, позошкшьно? ocei-m, трудо
вого новчоння.

5 poKiB - BiK дошк1льника. I хочо
«позошкшьну» дехто нозивае

«дошкшьною» осв!тою, позошкшьники
н!коли не помиляютъся. 1 завжди нази-
воють — «позашкшля», «позашкёльна
освгта».

Позашк1льники - це окрема спшьно-
та. Творч!, в1льн!, самодостатнг i ... беэ-
межно закохан) у свою справу.

Педагоги-позошкшьники - вони
tHuii, сомов!ддано працюютъ для фтей i
передоють im любов до свое! справи. I
не кожен зможе процювоти у по-
зашкшл).

А зд1йснювати подготовку педагогтв
для системи позошкюьно! осв'гги - спра
ва особливо в1дпов!дальна.

Тольки здаволось вчора, о це був сер-
пень 2012 р., коли ректор ношого
ун1верситету НПУ 1мен! М.П. ^огома-
ново BiKTOp Петрович Андрущенко эа-
пропонувов створити кафедру по-
зашк1ЯьноТ осв!ти.

На той момент аже було i ycniuiHo

Нов/ алгоритми творчостп
Кафедра позашктьно! осв/ти

функщонувола науково-досл!дна ло-
боратор!я теорн i методики по-
эашкшькоТ освгти.

Але кафедра як баэовий структур-
ний пщроздш закладу вищо! освгти — це
Ihujo д1яльн1сть й !нший р1вень
вщповодольносп.

Було прийнято р1шення вщкрити ка
федру позошктьноТ осв!ти но боз! !нже-
нерно-педогопчного факультету НПУ
1мен1 М.П. Драгоманова (тод! (нститут
гумонгтарно-техн[чно1 освпи). А ключо-
вими 3 обстовини:

- эменшувалася кглькгсгь годин на
трудове новчоння у школ! до 1 годин на
тиждень t проблемою гтостоло процев-
лоштування випускник1в 1нженерно-пе-
догоп'чного факультету;

- трудове новчоння як предмет у
школ! найб!льш пов'язоний з напрямо-
ми позошкшьно! осв!ти, особливо но-
уково-твхн!чним ! художньо-естетич-
ним, зокремо декоротивно-ужитковим

миогецтвом;

- розширюволися можливост! для ро-
боти випускник!в факультету, одже си
стема позошкшьно! осв!ти включало по-
над 1500 заклаАВ позошкшьно! осв!ти
системи освгти з функщонувонням 75
тис. rypTKiB, що довсшо можлив1стъ про-
цевлаштувоння;

Як з' ясуволося ПОТ1М, в!дориття кафе
дри позошкшьно! освгти в!дновило й
!сторичну м1с!ю НПУ !мен! М.П. Драго
манова, де в 20-30-х pp. функцюнував
ЛОЗОШКШЬНИЙ в!дфл.

25 вересня 2012 р. Вчена рода
Нощонального педогопчного ун!верси-
тету гмен! М.П. Дрогмоново одноголос
но прийняло р!шення про створення ка
федри позошкшьно! осв!ти.

Це доленосне р1шення дало старт си-
стемн!й лщготовц! педагог!в для зо-
клад!в позошкшьно! осв!ти, розширен-
ню м!сць процевлоштування випуск-
ник!в, особливо трудового новчоння.

проведенню наукових досшджекь у го-
луз! позашкшля, навчольно-методич-
ному зобезпеченню зокладгв по
зошкшьно! освгти.

Беэумовно, щира подяко ректору
НПУ !мен! М.П. Дрогомоново акад. В.П.
Андрущенку ! членам Вчено! роди
ун1верситету за !х долекоглядне р!шен-
ня.

Потр!бно було вир!шувати ор-
ган!зац!йн! питания - прим1щення, ма-
тер1с1Льно-техн!чне оснащения тощо.

Головним же золишолося питания
кадрового зобезпечення кафедри —
сформувоти штат ноуково-педо-
гог!чних прац!вник!в.

Враховуючи, що основною метою
д1яльност1 кафедри позашкшьно! осв!ти
як структурного п1дроэдшу !нженерно-
педогопчного факультету {тод! !нститу-
ту гумонгторно-технгчно! освгти) НПУ
!мен! М.П. Драгмоново була п'гдготовка
педагог1в за спец!альн!стю Середня
освпо (трудове навчання та технолош)
(тод! «Технолопчно освгта»), о також
надання додотково! спец!ал!эац!! «по
зашкшьно освпо», склад кафедри фор-
мувався 3 викладач!в цього факультету.

Особлива шана до проректора
ун!верситету проф. М.С. Корця (тод! ди
ректора НТО) та CBoix колет, як! п!дфи-
моли новостворену кафедру по
зошкшьно! осв!ти i стали працювспи но
нгй зодля посилення фахово! п!дготовки
студвнт!в 3 дисципл!н декоротивно-
ужиткового мистецтво.

Склад кафедри фактично не
эм!нився i ми пишоемося Л ноуково-
педогрггчними прац!вниками. Сьо-
годн! но кафедр! працюють зав1дувач
О.В. Биковська, доценти — И.Б. Кор-
дош, Л. М. Олексюк-Коэо, Г^. Попо
ва, Л.В. Оружо, O.I. Сгорова та !н.,
acnipoHT Н.М. Св!нцицько, лаборант
О.А. Шевченко то !н.

При цьому додотково було введено

ставки для виклодоння дисциплгни «Те-
оргя ! методика позашкшьно! освгти» но
р!зних факультетах ун1верситету.

I сьогодн! звёртаемося э великою
вдячнгстю до декан1в фокультелв, як!
пщтримоли виклодоння абсолютно но
во! но той чос дисциплти.

Час ! результоти д!яльност! кафедри
позашкшьно! освпи, зокремо освгтня,'
науково, мЫнородно, методична то
орган!эац!йна, оц!нки студенлв то !х
процевлоштування, показали, що крок
було зроблено в!рний.

Оф!ц!йне в!дкриття кафедри по
зашкшьно! освпи призночили на
24.12.2012р.

Ми вс! дуже переживали, одже
хотшося встигнути до нового року. Часу
було обмаль - всього 1,5 мгсяш. Атре-
ба було встигнути «з нуля» эробити ре
монт прим!щення кафедри, пщготувоти
аудитор!! до асв!тнього процесу.

24.12.2012 р. увгйшов в !стор!ю ка
федри позашк!льно! освпи як день
оф!ц!йного вщкриття. 3 того часу, ми
щор!чно в!дзначаемо його.

Вщкриття- кафедри дало старт ок-
тивн!й робот! щодо профес!йно! п'гдго-
товки педагопв для системи по-

зашк!льно! осв!ти, вчител!в трудового
навчання.

За 5 рок!в кафедрою позашкшьно!
освпи 1ПФ НПУ пщготовлено когорту
випускник1в, як! усп!шно працюють у
закладах позашкшьно! ! загсшьно! се-
редньо! освпи, зд!йснюсться п!дготовка
6акалавр!в ! мапстрЬ.

Кафедра позашюльно! осв!ти 1ПФ
НПУ пл!дно спг'впрацюс !з закладами
осв!ти м. Киева та !нших областей Ук-
ра!ни 3 метою в!дбору серед випуск-
ник!в эаклод1в освгти учн!в, профес!йно
зоркнтованих на педагогтчн! спещсшь-
Hocri й IX направления на навчання до
НПУ !мен! М.П. Драгоманова, проход-
ження педагог!чно! практики, консуль-

тування ! проведення наукаво! роботи.
Активною е науково д!яльн!стъ кафед

ри позашкшьно! освгти 1ПФ НПУ. Створе
но наукову школу з теорн 1 методики по
зошкшьно! освгти, трудового новчоння,
органгэацП вшьного часу дпей у сучасних
умовах ^спшьних трансформаш'й, що
сприяе розвитку освпи в Укра!н!.

П!д кер!вництвом спгвробгтниюв ка
федри та П сприяння пщготовлено !
успгшно захищено дисертоцм доктор!в!
кандидат!в педогопчних наук,
мапсф!в.

Сп[вроб!тниками кофедри пщготов-
лен! i поспйно публ!куютъся пауков!
статт!, монофофн, профоми, пообни-
ки 3 питань позошкшьно! освгти, фудо-
вого новчоння.

Кафедра поспйно орган!эовуе I бере
участь у наукових ! методичних зохо-
дах, конференщях, семгнарах тощо.
В!эитною карткою кофедри стола ор-
ган!зацгя ! проведення тродицгйно!
м!жнародн01 конференц!! «Ноукова
елпа у розвитку держав» (2016, 2014,
2012), поспйно д!ючг сем!нари но баз!
Ценфу позашкшьно! роботи Свято-
шинського району м. Киево.

Успгшним став культурно-осв!тн!й
проект по!здок студенлв спец!ал!защ!
"позошкшьно освпо" у р!зн! м!сця Ук
роти ! !х знайомсгво э закладами по
зашкшьно! осв!ти.

3 2015 р. кафедра позашкшьно!
освпи 1ПФ НПУ на баз! Ыженерно-ледо-
гопчного факультету започспкувала й
щор!чно проводаттъ Всеукрогнський кон
курс творчих робп учн!в «Толоновит!!
Наполегливг! Усп1шнг!». Участь у конкурс!
у 2017 р. взяло понод 300 учн!в та мо
лод! 3 р!зних рег!ок!в УкраТни.

У 2016 р. кофедра позашкшьно!
освгти 1ПФ НПУ э нагоди 40-р!чного
ювшею !нженерно-педагопчного фа
культету НПУ !мен! М.П. Драгоманова
виступила !н1ц!атором та органЬото-
ром урочиаог зусфгч! випускникгв «В1д
ЗТДдо 1ПФ: Ном - 40 рок!в».

У 2017 р. вщбувся М1жнародний фо
рум 3 позашк!льно! освгти, який
об'вднав понад 700 учасник!в з ус!х
областей Укрогни, а також гноэемних
держав - Польщо, Литва, Болгоргя,
Чех!я та 1н.

Старобгтники кофедри по
зошкшьно! освгти 1ПФ НПУ !мен! М.П.
Драгоманова беруть активну участь у
державно-фомадському управп!нн! i с
членами Громодсько! Роди при КомТтел
Верховно! роди Укрогни з питонь науки
i освпи, Громодсько! Роди при Дер-
жавнги гнспекц» навчальних эаклад!в
УкраТни, Науково-методично! ком!с!! з
позашкшьно! освпи при Мгнгстерств!
освпи! науки Укроти.

Кафедра позашкшьно! освТти 1ПФ
НПУ плгдно спгвпрацюЕ з жоземними
вищими г позашкшьними закладами

освгти, активно розвиваючи м!жнарод-
ну науково-осапню сшвлрацю.

Нин! кафедро позашкшьно! освпи
1ПФ НПУ вщзначое св!й перший 5-
р!чний ювшей i щиро дякуе вс!м за
пщтримку нашо! д!яльност!, бого-
тор!чну плщну сп!впрацю.


