
Технологія 1. Структурно-рівнева соціалізація особистості 

 

Назва: структурно-рівнева соціалізація особистості. 

Тип: виховна система загальноосвітньої школи. 

Адреса: Ясенівська ЗОШ І-ІІ ступенів Ставищенського району 

Київської області. 

Рік створення: 1988 

Рік оприлюднення в пресі: 1988 

Новизна: Уперше в теорії й практиці виховної роботи в школах 

України вихованця розглянуто як представника людських спільностей різних 

рівнів, а змістом виховання - сукупність соціальних вправ (акцій, дій, заходів 

тощо) у цих спільностях. 

Основні положення технології: сутністю виховання в сучасній 

загальноосвітній школі є  формування особистості вихованця. Із змістового 

боку особистість розглядається як сукупність соціальних рис (якостей), 

якими володіє людина як представник людських спільностей різних рівнів. 

Таких спільностей є багато, але для теорії й практики шкільного виховання 

важливо виділити сім: внутрішній світ дитини, сім’я, школа (первинний 

колектив), мікрорайон (село, місто), регіон (область, край, країна, планета). 

Вплив на особистість вихованця пропонується здійснювати через 

формування його індивідуального соціального досвіду, що відбувається в 

умовах реального та педагогічно оформленого соціального середовища, 

тобто шляхом соціалізації та виховання. У свою чергу, кожна соціальна риса 

містить інформаційний, діяльнісний та ціннісно-оціночний компонент. 

Оскільки метою  виховної роботи в школі є формування соціального 

досвіду, а вихованця запропоновано розглядати як структурний компонент 

людських спільностей різних рівнів, то технологія виховання дістала назву 

структурно-рівнева соціалізація особистості. 

Інструментом виховання в загальноосвітній школі є виховна система. В 

її структурі доцільно виділити такі компоненти: мета і завдання виховної 



роботи; зміст, форми і методи; діагностика кінцевих результатів; механізм 

самовідтворення  виховної системи школи. На початку кожного навчального 

року до змісту структурних компонентів виховної системи школи 

педагогічний колектив вносить корективи й доповнення. На схемі 1.1. 

представлено структуру виховної системи школи, в якій застосовується 

технологія структурно-рівневої соціалізації особистості. 

 

Схема 1. 1. Структура виховної системи школи 

 

 



Мета виховної роботи: формування у вихованців соціального досвіду  

- впорядкованої сукупності соціальних якостей, якими володіють люди як 

представники різноманітних людських спільностей і які забезпечують їх 

постійну наявність та відтворення. 

Мета виховної роботи на кожний навчальний рік конкретизується в 

завданнях (у розрізі різноманітних людських спільностей): 

- на рівні планети: привласнення цінностей миру й співробітництва, 

формування екологічного світогляду, виховання поваги й толерантного 

ставлення до інших культур і народів; 

- на рівні країни: виховання громадянина України, формування рис 

національної самосвідомості, освоєння духовної культури українського 

народу; 

- на рівні регіону: формування основних рис хлібороба, господаря 

землі, освоєння культури рідного краю; 

- на рівні мікрорайону: привласнення цінностей общинного 

(громадського) життя: взаємоповаги, взаємодопомоги, сприймання проблем 

громади (села, міста) як особистих тощо; 

- на рівні школи: формування наукового світогляду й внутрішньої 

потреби в самонавчанні, умінь продуктивної взаємодії із членами первинного 

колективу; 

- на рівні сім’ї: привласнення  позитивних цінностей сучасної сім’ї та 

реалізація  замовлень батьків стосовно соціального розвитку їхніх дітей; 

- на рівні вихованця: формування навичок самоаналізу; реалізація 

індивідуальних прагнень вихованця в  самовдосконаленні та саморозвитку.  

Зміст виховної роботи: творча духовна і матеріальна діяльність 

дитини з „розпредмечування” соціального досвіду, що акумулювався в 

об’єктах соціальної культури або генерується в процесі функціонування 

людських спільностей у таких семи каналах педагогічно-оформленого 

соціального середовища (з точки зору вихованців): 

Я – людина 



Я – член сім’ї 

Я – учень школи 

Я – житель села (міста) 

Я – житель Київщини 

Я – громадянин України 

Я – житель планети Земля 

Наприклад, у спільності „Я – житель села” це можуть бути створення 

музею села або тематичної експозиції, загальносільська спартакіада, день 

села, озеленення населеного пункту, фольклорно-етнографічні експедиції, 

вшанування трудових династій, трудові десанти із впорядкування вулиць та 

околиць села тощо. 

Методи виховної роботи залежать від особливостей завдань та умов 

виховання. Їх арсенал нічим не обмежується і поєднує як інформаційні 

методи, так і методи організації діяльності.  Але центральним  методом 

виховання в цій технології є соціальна вправа – спеціальним чином 

(шляхом акцентування, перетворення й створення) оформлена педагогом-

вихователем конкретна справа, якою живе в даний час конкретна соціальна 

спільність. Соціальна вправа є технологічною одиницею виховного процесу, 

організованого за цією технологією. 

Форми виховної роботи можуть бути як колективні й групові, так і  

індивідуальні. Чим менший клас – тим більшою є частка загальношкільних 

справ, проте загальна кількість часу на справи класу не може бути меншою 

ніж 30% загального часу, який затрачено в навчальному закладі на 

організацію виховного процесу. 

Виховання будується на фундаментальних педагогічних принципах і 

принципах організації діяльності. Однак у практичній роботі важливо 

керуватись положенням, що має ознаки принципу й назване нами 

принципом поетапного привласнення мети діяльності. Реалізація цього 

принципу під час моделювання структурних компонентів виховної системи 

школи дає можливість забезпечити цілеспрямовану активність вихованців, 



тобто одну з фундаментальних організаційно-педагогічних умов здійснення 

процесів активного виховання. 

Суть зазначеного принципу розкриємо в загальному вигляді. Мета 

діяльності або ідея якоїсь конкретної справи може бути запропонована 

людською спільнотою через свої інститути (наприклад, органи управління) 

вихователем або ж окремим учнем. Мета повинна «пройти» перший етап – 

етап її оформлення як зовнішньої цінності учнівського колективу. Форма 

реалізацій цього етапу може бути довільною, що залежить від природи самої 

справи та особливостей учнівського колективу, його попереднього досвіду, 

але обов’язковим є момент мотивації діяльності. Другий етап – оформлення 

мети діяльності як внутрішньої цінності колективу – здійснюється через 

вибір учнівським колективом або групою вихованців одного з можливих 

варіантів справи та її структурне планування (етапи, блоки, проміжні образи 

тощо, без деталізації). Третій етап – оформлення мети діяльності як 

особистої цінності вихованця. Цей етап реалізується під час деталізації 

вихованцем структурних планових одиниць при виборі ним особистого 

шляху та способів діяльності в процесі виконання соціальної справи. 

Отже, «пройшовши» через три етапи «особистісно-колективного 

вибору», мета із цінності зовнішньої перетворюється на цінність внутрішню, 

втрачає барви нав’язаного, чужого, привнесеного ззовні. 

Діагностика результатів виховної роботи здійснюється через 

вимірювання рівня соціальної активності вихованців як внутрішньої 

готовності та практичної здатності брати участь у соціальному творенні в 

різних людських спільностях. Така діагностика проводиться на початку та в 

кінці кожного навчального року.  

Механізм самовідтворення виховної системи школи передбачає 

діяльність творчої групи педагогів-вихователів на чолі з директором 

школи та органів учнівського самоврядування (дитячої організації, 

об’єднання тощо), які працюють на засадах співробітництва. 

Сьогодні важко знайти регіон країни, в якому б не використовувалась 



описана вище технологія шкільного виховання. Окремі педагоги, публікуючи 

матеріали про свій педагогічний досвід, роблять посилання на автора 

технологій, інші ж називають її своєю після внесення до неї тих чи інших 

змін. Тому й не дивно, що вже через п’ятнадцять років після створення цієї 

виховної технології матеріали про неї авторитетний всеукраїнський 

громадсько-політичний щотижневик „Освіта” помістив із підзаголовком 

„Про пісню, яка стала народною”. Разом з тим потенційні можливості цієї 

технології шкільного виховання ще далеко не вичерпано. 
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