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Департаменти  (управління)
освіти  і  науки  обласних,
Київської  міської  державних
адміністрацій

Інститути  післядипломної
педагогічної освіти

Про навчальні програми 
з позашкільної освіти

З  метою  удосконалення  та  дебюрократизації  порядку  розроблення  і
затвердження навчальних програм з позашкільної освіти Міністерство освіти
і науки України надає відповідні роз’яснення.

Згідно  зі  статтею  16  Закону  України  «Про  позашкільну  освіту»  та
пункту  9  Положення  про  позашкільний  навчальний  заклад,  затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  06  травня  2001  р.  №  433,
навчально-виховний  процес  у  позашкільних  навчальних  закладах
здійснюється  за  типовими  навчальними  програмами,  що  затверджуються
центральним  органом  виконавчої  влади,  а  також  за  іншими  навчальними
програмами,  затвердженими  відповідними  місцевими  органами  виконавчої
влади.

Таким  чином,  Міністерство  освіти  і  науки  затверджує  навчальні
програми,  що  забезпечують  зміст  позашкільної  освіти  за  основними
напрямами,  визначеними  Законом  України  «Про  позашкільну  освіту».
Координацію  діяльності  з  розроблення  таких  навчальних  програм
здійснюють  Інститут  інноваційних  технологій  і  змісту  освіти  та  державні
центри позашкільної освіти.

Навчальні  програми  з  позашкільної  освіти,  що  містять  етнічні,
історичні,  соціокультурні, природно-кліматичні особливості певного регіону
України;  специфіку  кадрового,  навчально-методичного,  матеріально-
технічного  забезпечення;  враховують  психофізіологічні  особливості,
нахили,   інтереси  та  рівень  підготовленості  вихованців,  учнів,  слухачів
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позашкільного навчального закладу, затверджуються обласними, районними,
міськими  органами  управління  освітою.  Координацію  діяльності  з
розроблення  таких  навчальних  програм  здійснюють  обласні  інститути
післядипломної  педагогічної  освіти  або  відповідні  методичні  структури
місцевих органів управління освітою.

Для забезпечення якості позашкільної освіти в гуртках, секціях, студіях
та інших творчих об’єднаннях, які працюють в загальноосвітніх, професійно-
технічних  та  вищих  навчальних  закладах  І-ІІ  рівня  акредитації,  просимо
користуватися  навчальним  програмами,  розробленими  для  системи
позашкільної освіти,  зокрема, й тими, що затверджені місцевими органами
виконавчої влади.

Чинні  навчальні  програми  з  позашкільної  освіти,  що  мають
гриф/схвалення Міністерства освіти і науки України, розміщені на офіційних
веб-сайтах  Інституту  інноваційних  технологій  і  змісту  освіти
(http://iitzo.gov.ua,  http://zpo.ucoz.ua)  та  державних  центрів  позашкільної
освіти  (http  ://  nenc  .  gov  .  ua;  http://man.gov.ua;  http://ukrjuntur.org.ua;
http://udcpo.ucoz.ua).

Навчальні  програми,  що затверджені  місцевими органами виконавчої
влади, повинні бути розміщені на офіційних веб-сайтах відповідних органів
управління освітою або їх методичних установ.
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