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навчальних закладів

Лист-звернення від педагогів позашкільних 
навчальних закладів України

(учасники курсів підвищення кваліфікації педагогів ПНЗ,
20-24 лютого 2017 р., м. Київ)

З метою збереження мережі позашкільних навчальних закладів України
відповідно  Закону  України  «Про  позашкільну  освіту»  та  «Положення  про
позашкільний  навчальний  заклад»,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 06 травня 2001 року №433 (зі змінами, затвердженими
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  27  серпня  2010  року  №769),
педагоги  позашкілля  звертаються  із  проханням  про  збереження цієї  дуже
важливої  ланки  безперервної  і  головне,  безкоштовної  освіти  для  дітей  та
юнацтва в Україні.

В  умовах  реформ з  децентралізації  влади  надзвичайно гостро  постало
питання майбутнього позашкільної освіти: без урахування освітніх і соціальних
потреб і  запитів населення приймаються рішення про реорганізацію (злиття)
або,  взагалі,  ліквідацію  закладів  позашкільної  освіти,  зокрема  еколого-
натуралістичного  напряму,  значний  потенціал  яких  у  формуванні  ціннісних
орієнтацій далеко не вичерпаний. Саме позашкільна освіта має:

-  потужні  ресурси  для  взаємодії  не  тільки  на  етапі  допрофільної
підготовки  вихованців,  а  й  на  етапі  профільного навчання  та  допрофесійної
підготовки учнівської молоді;

-  всі  передумови  наукового,  творчого підходу  до  розв’язання  проблем,
оскільки 75% навчальної програми роботи творчих учнівських об’єднань – це
практична робота;

-  потужні  ресурси  для  поглибленого  вивчення  окремих  предметів,  що
орієнтує  молодь  на  продовження  навчання  в  університетах,  інститутах  та
заохочує до подальшої наукової діяльності;

-  всі  умови  щодо  оволодіння  новими,  знаннями,  розвитку  власних
здібностей і самореалізації, формування екологічної культури;
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-  всі  умови  для  здійснення  належного  патріотичного,  громадянського,
валеологічного та творчого виховання дітей та молоді;

-  всі  умови  для  отримання  дітьми  перших  навичок  пізнання
навколишнього світу в творчих об’єднаннях раннього розвитку

- всі умови для охоплення навчанням різних категорій населення, в тому
числі, соціально незахищених (дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей,
дітей-сиріт, дітей, батьки яких беруть участь в АТО, дітей чорнобильців, дітей з
особливими потребами тощо);

- всі умови для різних форм організації дозвілля (ігри, фізична культура та
спорт, екскурсії та прогулянки, заняття в гуртках, творча діяльність, прикладна
діяльність,  свята  тощо),  що  має  латентний  виховний  характер,  оскільки  в
опосередкованій  формі  формують  духовність,  моральність,  етичні  якості
особистості,  розвивають  ціннісні  орієнтації  (така  спрямованість  виховної
роботи  є  досить  ефективною,  оскільки  виховує  прикладом,  активною
діяльністю самої особистості).

Попри фінансові негаразди, а часом і комерційний інтерес чиновників до
чудових ділянок землі, на яких розташовані заклади позашкільної освіти,  ми
мусимо  керуватись  здоровим  глуздом  і  зберегти  цей  особливий  освітній
ціннісний  простір  з  системою  компонентів,  поєднаних  ідеями  екологічної
відповідальності,  сталого  розвитку  суспільства,  ціннісного  ставлення  до
природи.

Контактна  інформація:  тел.  0  (44) 430-02-60,  (директор  Вербицький
Володимир  Валентинович),  електронна  адреса:  verbitskiy@nenc.gov.ua;  сайт:
www.nenc.gov.ua.

З повагою та надією на плідну співпрацю

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
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