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ЗВЕРНЕННЯ 
 

1 червня Україна і світ відзначають День захисту дітей (Children’s Day). Його мета – 

звернути увагу міжнародної спільноти, держав, батьків, громадськості на захист прав 

дітей, умови їх життя та розвитку. 

Одним із головних прав людини є право на освіту, що гарантується 

Ст. 53 Конституції України та відображається в Законі України “Про освіту”. 

20 травня 2015 р. відбулися слухання у Комітеті Верховної Ради України з питань 

науки і освіти, на яких розглядалося питання підготовки концептуальних засад проекту 

нової редакції Закону України “Про освіту”. 

Ми усвідомлюємо, що реформування освіти – одна із необхідних потреб 

суспільства, особливе місце в якій має зайняти нова модель виховання юних українців. 

Виховання завжди є пріоритетом позашкільної освіти. Але у проекті нової редакції 

Закону України “Про освіту” позашкільна освіта вилучається із структури освіти. Це 

суперечить чинному Закону України “Про освіту”, Ст. 29, де структура освіти включає 

дошкільну, загальну середню, позашкільну, професійно-технічну, вищу освіту тощо. 

Позашкільна освіта – складова системи освіти, яка забезпечує навчання, виховання, 

розвиток та соціалізацію дітей у вільний час у позашкільних та інших навчальних закладах.  

Кожна третя українська дитина шкільного віку навчається у позашкільних 

навчальних закладах. Щорічно позашкільними навчальними закладами України 

проводиться понад 80 тис. всеукраїнських організаційно-масових заходів з дітьми і 

учнівською молоддю за напрямами позашкільної освіти. 

Позашкільна освіта, реалізуючи право дітей на культурну і творчу діяльність у 

вільний час у позашкільних навчальних закладах, розвиває їх здібності, таланти, 

здійснює патріотичне виховання, готує до життя у сучасних умовах. І маленькі гуртки, і 

великі потужні колективи в усіх куточках нашої держави допомагають нашим дітям у 

розвитку особистості, їх самореалізації та професійному самовизначенні!  

Просимо допомогти у збереженні позашкільної освіти як складової системи освіти і 

не “відривати” її від дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти! 
 

З повагою 

40 тис. педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

1 млн. 500 тис. українських дітей 
УКРАЇНА 

З ПОЗАШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ 
УКРАЇНА  

БЕЗ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

 
 

ПІДТРИМАЙТЕ ПОЗАШКІЛЬНУ ОСВІТУ ВСІ, КОМУ НЕБАЙДУЖА ДОЛЯ 

УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ, МАЙБУТНЄ НАШОЇ УКРАЇНИ! 


