
 

Сумська  обласна  державна  адміністрація 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

НАКАЗ 
 

15.12.2017                                            м. Суми                                          № 718-ОД 

 

 

Про обласний соціально-освітній 

проект «Кожна дитина має право» 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про освіту», з метою створення 

умов для рівного доступу дітей до якісної позашкільної освіти, популяризації 

сучасних форм роботи з дітьми, напрямів позашкільної освіти засобами 

просвітницької та соціально-педагогічної діяльності 

НАКАЗУЮ: 

1. Започаткувати обласний соціально-освітній проект «Кожна дитина має 

право». 

2. Затвердити Положення про обласний соціально-освітній проект 

«Кожна дитина має право» (додається). 

3. Організувати керівникам місцевих органів управління освітою роботу з 

виконання заходів у межах обласного соціально-освітнього проекту «Кожна 

дитина має право». 

4. Забезпечити комунальному закладу Сумської обласної ради – 

обласному центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

(Тихенко Л.В.) виконання організаційно-координаційної функції та методичний 

супровід заходів з реалізації проекту. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

 

Директор Департаменту освіти і науки    В.П. Гробова 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і 

науки Сумської обласної 

державної адміністрації 

15.12.2017 № 718-ОД 

 

Положення 

про обласний соціально-освітній проект  

«Кожна дитина має право» 

 

І. Загальні положення 

1. Це Положення визначає порядок проведення обласного соціально-

освітнього проекту «Кожна дитина має право» (далі – Проект).  

2. Проект є довгостроковим. 

Термін реалізації Проекту: січень 2018 року – грудень 2021 року. 

3. Актуальність Проекту. Створена в області система позашкільної 

освіти спрямована на формування національної свідомості дітей та учнівської 

молоді, підготовки їх до участі в демократичних перетвореннях, виховання 

особистості, здатної жити і творити в інформаційному суспільстві, глобальному 

середовищі, бути громадянином світу й водночас відданим патріотом України, 

носієм національних інтересів. 

В області функціонує 49 позашкільних навчальних закладів (центри 

естетичного, еколого-натуралістичного, військово-патріотичного виховання, 

малі академії наук, стації юних туристів, техніків, дитячо-юнацькі клуби). Вони 

здійснюють навчально-виховну, організаційно-масову роботу з дітьми та 

учнівською молоддю за всіма напрямами позашкільної освіти. У майже  

3,5 тисячі гуртків навчається майже 55,5 тисячі вихованців, що становить 61% 

від загальної кількості дітей шкільного віку. 

У позашкільних навчальних закладах області напрацьовано позитивний 

досвід щодо проектної діяльності – однієї з найперспективніших складових 

освітнього процесу. Участь у реалізації проектів спонукає дітей до творчого 

саморозвитку та самореалізації, формує полікультурні, мовленнєві, 

інформаційні, політичні, соціальні компетенції. У межах проектів проведено 

низку різноманітних за формою і змістом заходів: екскурсій, туристських і 

краєзнавчих походів рідним краєм, науково-практичних учнівських 

конференцій,     святкових    і    пізнавальних   програм,  конкурсів,    флешмобів   

 

         

 Продовження додатка 

 

експедицій, благодійних акцій, учасниками яких стали майже 80 тисяч учнів, 

вихованців закладів загальної середньої, позашкільної освіти. 

Разом з тим потребує вдосконалення просвітницька робота серед 

мешканців міст, районів, об’єднаних територіальних громад, представників 



3 

 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо 

освітньо-виховного потенціалу закладів позашкільної освіти, їх компенсаторної 

функції у вихованні підростаючого покоління, поліпшення матеріально-

технічної бази гуртків і творчих об’єднань для задоволення потреб дітей. 

Украй недостатньою є робота щодо залучення до навчально-творчої 

діяльності дітей із сільської місцевості. Показник охоплення позашкільною 

освітою школярів сільських шкіл становить майже 20%. 

Недостатньою є робота щодо надання якісних освітніх послуг в умовах 

позашкільного навчального закладу дітям з особливими освітніми потребами, 

дітям соціально вразливих категорій.  

У зв’язку з цим питання щодо створення умов для забезпечення права 

кожної дитини на здобуття якісної позашкільної освіти є актуальним і 

зумовлює необхідність консолідації зусиль органів управління освітою, 

педагогічних колективів закладів позашкільної освіти, батьківської 

громадськості.  

Найбільш доцільною організаційною формою спільної діяльності є 

розроблення та реалізація обласного соціально-освітнього проекту, що 

спрямовує роботу всіх учасників освітнього процесу на підсилення виховного 

потенціалу закладів позашкільної освіти, забезпечення доступності та якості 

позашкільної освіти. 

Соціально-освітній проект «Кожна дитина має право» розроблено в 

контексті Закону України «Про освіту». 

Мета Проекту – створення умов для рівного доступу дітей до якісної 

позашкільної освіти, популяризація сучасних форм роботи з дітьми, напрямів 

позашкільної освіти засобами просвітницької та соціально-педагогічної 

діяльності. Відповідно до визначеної мети завданнями проекту є:  

– актуалізація змісту та форм роботи закладів позашкільної освіти; 

– упровадження в практику роботи закладів позашкільної освіти області 

інтеграційних напрямів соціально-педагогічної роботи, що забезпечують 

реалізацію принципів доступності та якості позашкільної освіти; 

– забезпечення права дітей обирати напрями навчально-творчої діяльності за 

інтересами у сфері вільного часу; 

– розвиток базових компетентентностей  вихованців, готовність 

використовувати засвоєні знання та способи діяльності в реальному житті 

для розв’язання практичних завдань; 

– створення в регіоні ефективного позашкільного освітньо-виховного 

середовища,   спрямованого   на   реалізацію   соціально   важливих  функцій  

 

 

Продовження додатка 

 

позашкільної освіти, зокрема, культурологічної, соціалізуючої, виховної, 

соціально-реабілітаційної; 
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– привернення уваги громадськості, місцевих органів державної виконавчої 

влади, місцевого самоврядування до проблем організації виховної роботи з 

дітьми та учнівською молоддю у сфері вільного часу; 

– інтеграція діяльності закладів загальної середньої, професійної, вищої 

освіти, громадських організацій щодо організації навчально-творчої, 

дозвіллєво-оздоровчої роботи з дітьми та учнівською молоддю, створення 

умов для їхнього всебічного розвитку. 

4. Організаційно-методичне забезпечення проведення заходів Проекту 

здійснюється Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації, комунальним закладом Сумської обласної ради – обласним 

центром позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. 

5. Інформація про проведення заходів у межах Проекту розміщується на 

офіційному веб-сайті комунального закладу Сумської обласної ради – 

обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. 

6. Під час реалізації Проекту обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

7. Терміни, місце, умови проведення обласних заходів у межах Проекту 

визначаються Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації і повідомляються місцевим органам управління освітою не 

пізніше, ніж за один місяць до його початку. 

 

ІІ. Учасники Проекту 

1. Учасниками проекту є педагогічні колективи, вихованці закладів 

позашкільної, загальної середньої, професійної освіти, батьківська 

громадськість.  
2. Участь у заходах Проекту здійснюється відповідно до цього 

Положення,  умов проведення,  норм і правил поведінки, нормативно-правових 

актів з питань охорони праці. 

 

ІІІ. Заходи в межах Проекту  

1. Організація тижнів позашкільної освіти в закладах загальної середньої 

освіти, що передбачає проведення презентаційних заходів: виставок, концертів, 

вистав тощо 

Управління (відділи) освіти (освіти і 

науки, освіти, молоді та спорту)  

міських рад, міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад,  

 

 

Продовження додатка 

 

обласний центр позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю 
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Вересень-жовтень 2018 – 2021 років 

  

2. Проведення інтерактивних ток-шоу «Успішні діти» 

Управління (відділи) освіти (освіти і 

науки, освіти, молоді та спорту)  

міських рад, міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад  

Жовтень 2018 – 2021 років 

 

3. Організація віртуальних флешмобів «Я хочу сказати», творчих 

перфоменсів, мистецьких локацій «Світ творчості» на базі закладів 

позашкільної освіти 

Управління (відділи) освіти (освіти і 

науки, освіти, молоді та спорту)  

міських рад, міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад, 

обласний центр позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, 

заклади позашкільної освіти 

Травень, листопад 2018 – 2021 років 

 

4. Проведення вернісажу дитячих художніх творів, малюнків 

«Позашкільний заклад моєї мрії» 

Управління (відділи) освіти (освіти і 

науки, освіти, молоді та спорту)  

міських рад, міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад, 

обласний центр позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, 

заклади позашкільної освіти 

Січень, лютий 2019 – 2020 років 

 

5. Здійснення моніторингу щодо роботи місцевих органів управління 

освітою з реалізації права дитини на позашкільну освіту 

Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Травень 2018 – 2021 років 

 

Продовження додатка 
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6. Проведення семінарів для керівників органів управління освітою 

територіальних громад з питань розвитку позашкільної освіти, створення умов 

для рівного доступу до якісної позашкільної освіти дітей області 

Обласний центр позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, 

Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

2018 – 2020 роки 

 

7. Реалізація в закладах освіти екскурсійно-краєзнавчих стартапів 

Управління (відділи) освіти (освіти і 

науки, освіти, молоді та спорту)  

міських рад, міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад, 

заклади позашкільної освіти 

Березень-квітень 2018 – 2021 років 

 

8. Організація днів громадянської активності: спілкування вихованців 

закладів позашкільної освіти з міськими головами, головами 

райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад 

Управління (відділи) освіти (освіти і 

науки, освіти, молоді та спорту)  

міських рад, міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад  

Червень 2018 – 2021 років 

 

9. Проведення засідань «круглих столів» «Позашкільна освіта – школа 

життєвого успіху» 

Управління (відділи) освіти (освіти і 

науки, освіти, молоді та спорту)  

міських рад, міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад 

Лютий, березень 2019 рік 

 

10. Започаткування естафети «Позашкільна освіта Сумщини – 49 +» 

Управління (відділи) освіти (освіти і 

науки, освіти, молоді та спорту)  

міських рад, міськвиконкомів,  

 

 

Продовження додатка 
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райдержадміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад  

2019 – 2020 роки 

 

11. Організація роботи мобільних консультпунктів  за педагогічними 

технологіями пересувного позашкільного навчального закладу   

Управління (відділи) освіти (освіти і 

науки, освіти, молоді та спорту)  

міських рад, міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад 

2018 – 2021 роки 

 

12. Розроблення освітніх програм з позашкільної освіти для роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами 

Управління (відділи) освіти (освіти і 

науки, освіти, молоді та спорту)  

міських рад, міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад, 

обласний центр позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю  

Постійно 2018 – 2021 роки 

 

13. Започаткування в області Дня позашкільника 

Управління (відділи) освіти (освіти і 

науки, освіти, молоді та спорту)  

міських рад, міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад,  

обласний центр позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, 

заклади позашкільної освіти 

З вересня 2018 року 

 

14. Узагальнення та популяризація кращих практик з розвитку 

позашкільної освіти в територіальних громадах 

Обласний центр позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, 

 

 

 

 

Продовження додатка 
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Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

2019 – 2021 роки 

          

 

15. Видання методичних посібників з питань розвитку позашкільної 

освіти, висвітлення діяльності закладів позашкільної освіти в засобах масової 

інформації 

Управління (відділи) освіти (освіти і 

науки, освіти, молоді та спорту)  

міських рад, міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад,  

обласний центр позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, 

Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

2018 – 2020 роки 

 

ІV. Очікувані результати 

Привернення уваги місцевих органів державної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, громадськості до проблем реалізації в області 

дитячої та молодіжної політики, консолідація зусиль педагогічних колективів 

закладів освіти, громадських організацій з питань виховання підростаючого 

покоління сприятиме підвищенню іміджу закладів позашкільної освіти області, 

розширенню їх можливостей щодо: 

– популяризації позашкільної освіти серед населення; 

– надання неформальних освітніх послуг дітям та учнівській молоді регіону; 

– створення середовища в закладах позашкільної освіти для навчання дітей з 

обмеженими можливостями;  

– розширення ефективних форм співпраці закладів позашкільної, загальної 

середньої, професійної, вищої освіти; 

– розроблення та впровадження інноваційних організаційно-педагогічних 

моделей надання якісних освітніх послуг дітям різних соціальних категорій, 

організаційних моделей презентаційних і просвітницьких заходів як засобу 

популяризації позашкільної освіти і виховання, педагогічних технологій 

інклюзивного навчання в закладі позашкільної освіти. 

 

V. Фінансування 

1. Фінансування впровадження та реалізації обласного соціально-

освітнього проекту «Кожна дитина має право» здійснюється в установленому 

порядку за кошти відповідних бюджетів,  інших  джерел  фінансування,  у тому  

 

Продовження додатка 
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числі громадських, благодійних та інших організацій і фондів, спонсорів, не 

заборонених законодавством України. 

2. Фінансування витрат, пов’язаних з відрядженням та проїздом 

керівників та учасників обласних заходів, що проводяться в межах Проекту, 

здійснюється за рахунок організацій, що відряджають; витрат на проведення 

обласних заходів – за рахунок організаторів. 

 

 

Заступник директора Департаменту – 

начальник управління професійної,  

вищої освіти, наукової роботи та  

ресурсного забезпечення      Ю.М.Штика 

 

 

 

 


