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Акцентуймо первинність виховання; Олена 
Биковська
доктор педагогічних наук, 
професор, ректор Інституту 
екології, економіки і права, 
зав . кафедри позашкільної 
освіти НІ1У імені Михайла 
Драгоманона

Вельмишановні учасники парла
ментських слухань!

Сьогоднішні парламентські слухання 
відбуваються напередодні нового 2016 
року, коли Україна буде відзначати своє 
25-річчя Незалежності. Символічно, що у 
цій залі приймалося це рішення.

І тут ми обговорюємо одне з найваж
ливіших для нашої держави питань - пра
вове забезпечення реформи освіти в Ук
раїні.

Наші пропозиції, які напрацьовані 
ініціативною робочою групою з по
зашкільної освіти та Національним педа
гогічним університетом імені М.П. Драго- 
манова стосуються, питань позашкільної 
освіти.

У 2015 р. Закону України "Про по
зашкільну освіту" виповнилося 15 років.

І на сьогодні вкрай необхідним є підго
тувати та внести на розгляд Верховної Ра
ди України проект Закону України про вне

сення змін до Закону України "Про по
зашкільну освіту", що: "Заклади по
зашкільної освіти державної та комуналь
ної форми власності не можуть бути пере- 
профіл ьовані, перепідпорядковані, 
об'єднані, ліквідовані, змінене їх цільове 
призначення. їх приміщення, будівлі, май
но, земля не можуть бути відчужені, пере
дані в оренду чи концесію".

Має сказати своє слово і Кабінет 
Міністрів України: "Забезпечити умови 
для розвитку позашкільної освіти, у тому

числі визначити, що органи місцевого са
моврядування створюють умови для до
ступності позашкільної освіти".

Особливої актуальності набуває питан
ня розробки Міністерством освіти і науки- 
України разом з фахівцями-позашкільни- 
ками, громадськістю Концепції по
зашкільної освіти.

Шановні колеги! Зверніть увагу, що 
вартість навчання 1 дитини у по
зашкільних навчальних закладах є найде
шевшою для держави і становить на рік

від 90 грн. до 1000 грн., а позитивний 
ефект важко порахувати. Оскільки, в по
зашкільних навчальних закладах, школах, 
формується нове покоління українців.

Тому, не можна допустити, що б у новій 
редакції Закону України "Про освіту" по
зашкільна освіта не була включена до 
рівнів формальної освіти. У визначенні у 
законопроекті позашкільна освіта цілком 
відповідає такому виду як формальна 
освіта. Варто враховувати, що по
зашкільна освіта. - це позашкільні на
вчальні заклади і мистецького, і спортив
ного та інших напрямів. Ми розуміємо, що 
при подальшому реформуванні бюджет
ного законодавства, це призведе до ви
ключення позашкільної освіти з числа тих 
суб'єктів освіти, що можуть фінансуватися 
з місцевого та державного бюджетів.

Загалом, введення у законопроект но
вих термінів "формальна", "неформаль
на", "інформальна" освіта потребує про
ведення дослідження і пілотного проекту: 
Що ж стосується їх як видів освіти, вони 
взагалі можуть розповсюджуватися на всі 
складові системи освіти - дошкільну, за
гальну середню, позашкільну, про
фесійну, вищу, розширюючи можливості 
для надання спектру освітніх послуг.

Щодо позашкільної освіти, її місця і ролі 
в системі освіти розгорнулися неабиякі 
дискусії. Чи має право позашкільна освіта 
бути в системі освіти? Чи потрібна нам са

ма назва "позашкільна освіта"? Відно
ситься чи ні позашкільна освіта до фор
мальної освіти?

Відповіді на ці питання дають самі діти. 
Своїми здобутками, своїм відвідуванням 
позашкільних навчальних закладів, своєю 
реалізацією у майбутньому. І як один з ос
танніх прикладів - ця 8-річна дівчинка Ве
роніка Вером'юк, вихованка Центру т вор
чості дітей та юнацтва "Шевченківець", 
яка стала чемпіонкою Європи з шахів. Та
кож у Конституції України та чинному За
коні України "Про освіту" право на освіту, у 
тому числі позашкільну, закріплено зако
нодавчо.

Завершуючи виступ, хотіла би відміти
ти, у 2016 р. відзначає своє 25-річчя і 
Європейська асоціація позашкільної 
освіти, що налічує представників по
зашкільної' освіти понад 20 європейських 
держав. І ми маємо надію, що з 2016 р. 
почнеться новий етап розвитку держави і 
освіти, в якій позашкільна освіта займе 
своє гідне місце.

Тому дозвольте подякувати Верховній 
Раді України, особисто голові комітету з 
питань науки і освіти Лілії Михайлівні Гри- 
невич за те; що сьогодні ми маємо мож
ливість обговорювати і знаходити спільні 
рішення.

Д якую  за  увагу !


