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Лекція 1. 

Соціальне виховання як наукова категорія 

 

План 

 

1. Сутність, зміст та функції соціального виховання.  

2. Структура соціального виховання, завдання та рівні соціального 

виховання.  

3. Напрями, принципи та підходи у соціальному вихованні. 

4. Фактори та умови соціального виховання.  

 

Основні поняття теми: виховання, соціальне виховання, соціалізація, 

соціальний досвід, виховна організація, виховний простір. 
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1. Сутність, зміст та функції соціального виховання 

 

Європейський освітній простір, особливої актуальності набуває проблема 

соціального виховання як практичної діяльності, так і науково-обґрунтованої 

категорії соціальної педагогіки.  
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Виховання ж можна розглядати як відносно соціально контрольований 

процес розвитку людини в ході її соціалізації (визначення поняття виховання 

буде дано в главі II).  

Виховання здійснюється в родині. У цьому випадку ми маємо справу з 

сімейним, або приватним, вихованням, яке - об'єкт сімейної педагогіки.  

Виховання здійснюється релігійними організаціями. В цьому випадку ми 

маємо справу з релігійним, або конфесіональним, вихованням; воно - об'єкт 

конфесійної педагогіки.  

Виховання здійснюється суспільством і державою у створюваних для 

цього організаціях. У цьому випадку ми маємо справу із соціальним, чи 

громадським, вихованням, яке і є об'єктом вивчення соціальної педагогіки.    

Виховання здійснюється в кримінальних і тоталітарних, політичних і 

квазірелігійних спільнотах. У цьому випадку ми маємо справу з дісоціальним, 

або контрсоціальним вихованням.  

Оскільки соціальне виховання (як і сімейне, і конфесіональне) лише 

складова частина процесу соціалізації, тому соціальна педагогіка вивчає його в 

контексті соціалізації. Вона розглядає, які соціальні обставини прямо або 

опосередковано впливають на виховання людини у масштабах планети, країни 

та місця його проживання (регіону, мста, села, мікрорайону), яку роль 

відіграють у його житті і вихованні засоби масової комунікації, сім'я, 

спілкування з оточуючими людьми і деякі інші фактори. 

Виховання як соціальний інститут. У сучасних модернізованих 

суспільствах існує ціла система соціальних інститутів - історично сформованих 

стійких форм спільної діяльності членів суспільства по використанню 

громадських ресурсів для задоволення тих чи інших соціальних потреб 

(економічні, політичні, культурні, релігійні та ін. ).  

Виховання як соціальний інститут виникло для організації відносно 

соціально контрольованої соціалізації членів суспільства, для трансляції 

культури і соціальних норм, а в цілому для створення умов задоволення 

соціальної потреби - осмисленого вирощення членів суспільства.  
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Виховання як соціальний інститут являє собою феномен, що 

розвивається, який виникає на певному етапі розвитку конкретного суспільства, 

автономізуючись від процесу соціалізації.  

Наростаюче ускладнення структури і життєдіяльності кожного 

конкретного суспільства призводить до того, що на певних етапах його 

історичного розвитку:  

- Виховання диференціюється на сімейне, релігійне та соціальне, роль, 

значення і співвідношення яких не є незмінними;  

- Виховання поширюється від елітарних верств суспільства до більш 

нижчим і охоплює все більшу кількість вікових груп (від дітей до дорослих);  

- У процесі соціального виховання виділяються як його складові спочатку 

навчання, а потім освіта;  

- З'являється корекційне виховання;  

- Складається дісоціальне виховання, здійснюване в кримінальних і 

тоталітарних, політичних і квазірелігійних спільнотах;  

- Змінюються завдання, зміст, стиль, форми і засоби виховання;  

- Зростає значення виховання, воно стає особливою функцією суспільства і 

держави, перетворюється на соціальний інститут. 

Виховання як соціальний інститут включає в себе:  

сукупність сімейного, соціального, релігійного, корекційного та 

дісоціального виховання;  

набір соціальних ролей: вихованці, вихователі-професіонали та волонтери, 

члени сім'ї, священнослужителі, керівники державного, регіонального, 

муніципального рівнів, адміністрація виховних організацій, лідери 

кримінальних і тоталітарних груп;  

виховні організації різних видів і типів;  

системи виховання та органи управління ними на державному, 

регіональному, муніципальному рівнях;  

набір позитивних і негативних санкцій, як регламентованих документами, 

так і неформальних;  
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ресурси: особистісні (якісні характеристики суб'єктів виховання - дітей і 

дорослих, рівень освіти і професійної підготовки вихователів), духовні 

(цінності і норми), інформаційні, фінансові, матеріальні (інфраструктура, 

обладнання, навчально-методична література і пр .). 

Виховання як соціальний інститут має певні функції в суспільному житті. 

Найбільш загальні функції виховання наступні:  

- Створення умов для відносно цілеспрямованого плекання і розвитку 

членів суспільства і задоволення ними ряду потреб у процесі виховання;  

- Підготовка необхідного для функціонування та стійкого розвитку 

суспільства «людського капіталу», здатного і готового до горизонтальної та 

вертикальної соціальної мобільності;  

- Забезпечення стабільності суспільного життя через трансляцію культури, 

сприяння її спадкоємності, оновленню;  

- Сприяння інтеграції прагнень, дій і стосунків членів суспільства і 

відносної гармонізації інтересів статевовікових, соціально-професійних і 

етноконфесійних груп (що є передумовами і умовами внутрішньої 

згуртованості суспільства);  

- Соціальна і духовно-ціннісна селекція членів суспільства;  

- Адаптація членів суспільства до мінливої соціальної ситуаціі. 

Відзначимо деякі істотні відмінності сімейного, релігійного, соціального, 

корекційного та дисоціального виховання - складових частин виховання як 

соціального інституту.  

В основі релігійного виховання лежить феномен сакральності (тобто 

святість), і значну роль у ньому відіграє емоційний компонент, який стає 

провідним у сімейному вихованні. У той же час в соціальному і 

коректувальному вихованні головує раціональний компонент, а емоційний грає 

істотну, але лише доповнює роль. Основою дисоціального виховання є психічне 

та фізичне насильство. 

Істотно розрізняються сімейне, релігійне, соціальне, корекційне і 

дисоціальне виховання за принципами, цілям, змісту, засобам притаманним 
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кожному з цих видів виховання у конкретному суспільстві. 

Виділені види виховання принципово відрізняються характером 

домінуючою взаємозв'язку суб'єктів виховання. У сімейному вихованні 

взаємозв'язок суб'єктів (подружжя, дітей, батьків, бабусь, дідусів, братів, 

сестер) має кровноспоріднених характер. У релігійному вихованні, яке 

здійснюється в релігійних організаціях, взаємозв'язок суб'єктів 

(священнослужителів з віруючими і віруючих між собою) має конфесійно-

общинний характер, тобто вона визначається сповідуваним ними віровченням і 

відносинами, що складаються відповідно до віронавчальний принципами. 

Соціальне і корекційна виховання здійснюється в організаціях, що створюються 

для цієї мети. Взаємозв'язок суб'єктів цих видів виховання (індивідуальних - 

вихователів і виховуваних, виховуваних між собою; групових - колективів; 

соціальних - організацій, органів управління та ін.) Має інституційно-рольової 

характер. В діссоціальние вихованні взаємозв'язок суб'єктів (лідерів) і об'єктів 

(виховуваних) має характер відносин «пан-раб». 

Виховання як соціальний інститут, володіючи універсальними елементами 

і характеристиками, має більш-менш істотні відмінності, пов'язані з історією 

розвитку, соціально-економічним рівнем, типом політичної організації і 

культурою того чи іншого суспільства. 

 

Становлення системи соціального виховання розпочалося ще в первісний 

період розвитку людства. Саме 40 тисяч років тому формуванням людини 

сучасного типу та організацією родової общини завершився процес 

антропогенезу. Становлення соціуму, його розвиток супроводжувалися 

формуванням соціальних якостей, соціальності людини в цілому, їх закріплення 

культурою та розробкою соціальних механізмів поширення. І тому не останню 

роль трансляції і трансформації соціальності людини відігравало соціальне 

виховання. Розглядаючи ґенезу соціального виховання, можна сказати, що воно 

не було однаковим на кожному періоді розвитку людства, але спільною рисою 

було те, що людина готувалася не до життя в цілому, а до життєдіяльності в 
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різноманітних соціокультурних умовах на всіх історичних етапах. Соціальне 

середовище впливає на людину потягом всього її життя, тому їй необхідно 

адаптуватися до умов середовища, оволодіти і засвоїти як загальнолюдські 

цінності, принципи, правила і норми поведінки, так і мати спеціальні знання, 

засвоїти соціальний досвід з метою формування соціально-позитивних 

ціннісних орієнтацій, тобто бути соціально вихованою. 

Соціальне виховання дітей є однією з важливих складових суспільного 

життя. Насамперед воно спрямовано на досягнення таких цілей:  

- забезпечення у державі сприятливих умов соціалізації підростаючого 

покоління, 

-  саморозвиток людини як особистості та суб’єкта діяльності. 

Соціальне виховання - плекання людини в спеціально створених виховних 

організаціях у процесі планомірного створення умов для її відносно 

цілеспрямованого позитивного розвитку і духовно-ціннісної орієнтації.  

Суть соціального виховання, заснованого на гуманістичних цінностях, 

основою якої становить соціально-педагогічна підтримка дитини в процесі 

соціалізації полягає у життєвих цілях та духовних цінностях людини, які 

повинні бути спрямовані на духовне та моральне самовдосконалення, розвиток 

різноманітних соціокультурних здібностей, професійної творчості, реалізації 

творчих ідей на благо суспільства. 

Соціальне виховання здійснюється у взаємодії різних суб'єктів:  

- індивідуальних (конкретних людей),  

- групових (колективів)  

- соціальних (виховних організацій та органів управління).  

У виховних організаціях виховання реалізується в трьох взаємопов'язаних і 

в той же час відносно автономних за змістом, формами, способам і стилю 

взаємодії суб'єктів процесах: організації соціального досвіду виховуваних, їх 

освіти та надання їм індивідуальної допомоги. 

На нинішньому етапі розвитку педагогічної науки увага дослідників 

прикута до проблем соціалізації, соціального виховання й виховання, до 

http://psi-help.com/referati-z-psixologchno-pedagogki/21-referat-na-temu-vixovannya.html
http://psi-help.com/referati-z-psixologchno-pedagogki/94-referat-na-temu-tvorch-zdbnost.html
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осмислення їхньої ролі і співвідношення у процесі формування особистості. 

Формування нових напрямів у педагогіці співпало з періодом переосмислення 

сутності виховання й відродження терміна «соціальне виховання» як 

педагогічної категорії. Зокрема, Л.Штефан зазначає, «що у більш загальному 

визначенні соціальна педагогіка – це наука про соціальне виховання, яке 

спрямоване на соціалізацію особистості».  

В окремі періоди вчені по-різному розуміли, а відтак і трактували поняття 

«соціальне виховання», вкладали в нього різний зміст.  

Одні розглядали його суто в межах соціальної педагогіки, трактували як 

соціальний аспект виховання. Інші зводили до соціальної етики, розглядаючи 

соціальне виховання як засіб формування моральних переконань і світоглядних 

установок.  

Існували також концепції, згідно з якими соціальне виховання вважалося 

вченням про партнерство, покликаним виховувати людину в дусі готовності до 

компромісу й терпимості до інакомислячих. Деякі вчені розглядають соціальне 

виховання в поєднанні із соціальним навчанням як форму соціальної роботи, 

націлену на зміни в соціально-психологічній структурі особистості. Кінець 80-х 

років став періодом початку відродження і реабілітації соціального виховання.  

У 1990 році в Росії була сформульована концепція соціального виховання 

(автори В.Бочарова і Б.Бітінас). У ній соціальне виховання трактується як 

педагогічно орієнтована й доцільна система суспільної допомоги, необхідна 

підростаючому поколінню в період його включення в соціальне життя. 

Концепція передбачає повноцінне використання в соціально-педагогічному 

процесі всього арсеналу засобів і можливостей, якими володіє суспільство з 

метою формування особистості, адекватної вимогам суспільства і в певній мірі 

випереджуючій його розвиток. 

На думку Г.Селевко, «термін соціальне виховання вживається в широкому 

соціально-педагогічному сенсі – це соціально-контрольована складова частина 

соціалізації, педагогічно зорієнтована система суспільно-державної допомоги 

й підтримки, яка надається індивідууму для його входження в суспільство й 



8 

 

 8 

нормального функціонування у ньому».  

Аналіз цілого ряду наукових праць дає підстави стверджувати, що 

розуміння суті соціального виховання в різних вчених дещо відрізняється.  

Соціальне виховання включає в себе: 

- індивідуальну допомогу в ліквідації конфліктів і критичних ситуацій у 

процесі соціального становлення особистості;  

- підтримку зусиль самої молодої людини й найближчого мікросередовища 

в її фізичному, психологічному й соціальному становленні, розвитку 

індивідуально-творчих здібностей;  

- становлення соціальної, особистісної і професійної компетентності 

юної особистості;  

- організацію соціально-педагогічної діяльності (пізнавальної, 

комунікативної, рефлексивної, практично-предметної, індивідуально-творчої);  

- успішну взаємодію підростаючого покоління з оточуючим соціально-

культурним простором;  

- підготовку юної особистості до відповідальної самоорганізації 

Мета соціального виховання - формування здатності особистості до 

активного функціонування в конкретній соціальній ситуації при забезпеченні її 

повноцінного розвитку як неповторної людської індивідуальності. 

Основною метою соціального виховання є сприяння розвитку людини як 

особистості, реалізації її здібностей і можливостей у суспільстві. 

При визначенні цілей суспільного (соціального) виховання всебічний розвиток 

особистості розглядається як мета, ідеал, досягнення якого в системі 

суспільного виховання здійснюється специфічними шляхами і засобами. 

Аналізуючи зв’язок між соціалізацією, соціальним вихованням і 

вихованням, ряд науковців (М.Галагузова, Ю.Галагузова, Г.Штінова, 

Е.Тищенко, Б.Дьяконов) розглядають соціальне виховання як цілеспрямований 

процес формування соціально значущих якостей юної особистості, необхідних 

їй для успішної соціалізації.  

Р. Овчарова розглядає соціальне виховання як «процес сприяння 
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продуктивному особистісному зростанню людини у вирішенні нею життєво 

важливих завдань взаємодії з оточуючим світом. Соціальне виховання являє 

собою систему цілеспрямованого впливу суспільства на цінності, відносини та 

зміст життя окремої людини, соціальних мікрогруп …». 

Г.Селевко вважає, що «соціальне виховання можна розглядати як розділ 

соціальної педагогіки, як специфічну соціальну діяльність і як функцію 

інститутів суспільства, що здійснюють зазначену діяльність».  

До системи сучасних інститутів соціального виховання входять: 

«інститут сімейного виховання; навчально-виховні заклади; організації, що 

займаються соціально-культурною діяльністю; організації, що займаються 

фізкультурою і спортом; організації, що займаються реабілітацією і 

перевихованням, наданням психолого-педагогічної і медико-соціальної 

допомоги;громадські організації та об’єднання». 

Ряд науковців (І.Загвязинський, М.Зайцев, Г.Кудашов, О.Селіванова, 

Ю.Строков) стверджують, що «соціальне виховання – це складова частина 

процесу соціалізації, педагогічно регульована і цілеспрямована на формування 

соціальної зрілості й розвитку особистості шляхом включення її в різні види 

соціальних відносин у спілкуванні, у навчальній і суспільно корисній діяльності».  

На думку О.Кодатенка, соціальне виховання в широкому соціальному 

сенсі, тобто як вплив суспільства на особистість загалом – це і є процес 

соціалізації, а виховання у вузькому педагогічному значенні є соціально 

контрольованою частиною процесу соціалізації.  

П. Шептенко вважає, що «під соціальним вихованням у його сучасному 

трактуванні розуміється створення умов і стимулювання розвитку людини, її 

соціального становлення з використанням усіх соціальних впливів».  

О. Безпалько вважає, що «соціальне виховання забезпечується 

суспільством та державою в організаціях, що спеціально створюються для 

його здійснення (школа, мережа позашкільних закладів, дитячі та молодіжні 

організації)...».  

Ю. Поліщук трактує, що соціальне виховання – це поняття комплексне, 
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інтегративне, що передбачає повноцінне функціонування всього суспільного 

арсеналу виховних засобів і можливостей з метою морального й соціального 

формування особистості. 

Під соціальним вихованням в його сучасному трактуванні розуміється 

створення умов та стимулювання розвитку людини, її соціального становлення 

з використанням всіх соціальних впливів і впливів. 

Соціальне виховання створює можливості для оволодіння людиною 

необхідними з точки зору суспільства соціальними, духовними і емоційними 

цінностями (знаннями, переконаннями, вміннями, нормами, відносинами, 

зразками поведінки).  

Соціальне виховання є складовою частиною соціальної педагогіки, 

розглядає майже всі сфери соціального життя та діяльності: сімейне оточення, 

дитинство, юність, специфіку міського мікрорайону, сільської спільноти, 

школу, інші навчальні заклади.  

Об’єктом соціального виховання є система соціальних відносин людини 

серед оточуючих. 

Предметом соціального виховання – педагогічний вплив соціальних 

інститутів на процес  соціального становлення особистості.  

Головна функція соціального виховання полягає в передачі з покоління в 

покоління всього того основного досвіду, який людство накопичило в усіх 

сферах суспільно-економічного, політичного і культурного життя. А також 

направлене на створення гуманних відносин в суспільстві, пошук нових 

педагогічно-компетентних рішень у різноманітних кризових ситуаціях. 

Основними функціями соціального виховання є:  

- культурологічна (формування особистої культури індивіда),  

- соціалізаційна (координація та керування шляхом виховання  

спрямованістю перебігу процесу соціалізації),  

- адаптаційна (навчання ефективним моделям освоєння індивідом нових 

життєвих ситуацій),  

- ціннісноутворююча (закріплення в поведінці індивіда соціально визнаних 
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норм), 

- інтегративна (акумуляція всіх виховних впливів соціального середовища). 

 

2. Структура соціального виховання, завдання та рівні соціального 

виховання. 

Соціальне виховання має свою структуру, яка містить такі структурні 

компоненти: 

1) цілеспрямоване соціальне виховання (соціально-контрольована 

соціалізація) - цілеспрямований вплив на формування особистості через 

діяльність різних навчально-виховних закладів, спеціально створених для 

цього; 

2) опосередковане соціальне виховання (відносно спрямована соціалізація) - 

опосередкований виховний вплив на особистість через систему масових 

комунікацій, через освітню, культурну, соціальну діяльність державних і 

недержавних установ, де реалізуються безпосередні взаємозв'язки особистості і 

суспільства, здійснюється формування особистісної свідомості, його норм і 

вимог; 

3) середовищне соціальне виховання (стихійна соціалізація) – стихійний 

виховний вплив виховного середовища на формування особистості. 

Соціальне виховання – це процес, який необхідно розглядати на різних 

рівнях: макро-, мезо-, мікросередовища.  

На кожному рівні соціальне виховання має свою мету й завдання, що 

конкретизують його зміст.  

У завдання соціального виховання на макрорівні входить: 

- забезпечення виховної спрямованості всієї державної соціальної 

політики, що заснована на впровадженні в суспільну практику педагогічно 

обґрунтованих заходів соціального та економічного розвитку суспільства; 

- інтеграція соціальних і виховних впливів суспільства, в організації 

взаємодії всіх його інститутів із метою духовного вдосконалення всього 

суспільного життя, морального вдосконалення кожної особистості незалежно 

від її соціального стану, віку, місця проживання, рівня освіти.  
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- підтримка й зміцнення виховної функції сім’ї інших інститутів, що 

здійснюють суспільну функцію виховання підростаючого покоління.  

Виходячи із зазначеної проблематики завдання соціального педагога 

полягають у сприянні: 

 формуванню соціальних умінь учнів у різних сферах життєдіяльності; 

 створенню умов для освоєння дітьми та підлітками зразків цивілізованого 

співжиття, навичок життя і спілкування в групах; 

 формуванню мотивів соціально значущої й суспільно корисної діяльності; 

 створенню умов для задоволення потреб у цікавій діяльності школяра, яка 

б сприяла формуванню його світогляду та ціннісних орієнтацій; 

 стимулюванню процесів саморозвитку. 

Соціальне виховання забезпечується суспільством та державою в 

організаціях, що спеціально створюються для його здійснення (школа, мережа 

позашкільних закладів, дитячі та молодіжні організації), а також в тих, де 

виховання не є провідною функцією (армія, виробництво, громадські 

об’єднання). Роль держави в організації соціального виховання полягає в тому, 

що вона не тільки створює його інфраструктуру, але в першу чергу формулює 

завдання соціального виховання, закріплені в державних програмах та 

документах (Державна національна програма “Освіта”), і визначає його 

структуру та зміст.  

Провідним завданням соціального виховання в кожному суспільстві є 

створення оптимальних умов для найбільш повноцінного розвитку 

особистості. 

Завдання соціального виховання: 

1. надання допомоги дитині в успішному і ефективному входженні процесу 

соціальної адаптації та соціальної інтеграції. 

2. Індивідуальна допомога особистості в її кризової ситуації в сім'ї, школі, 

коли необхідно відновити здоров'я, фізичний, психічний та соціальний стан 

дитини. 

3. Захист прав дитини на гідне життя в суспільстві, його професійне 



13 

 

 13 

самовизначення. 

4. Охорона здоров'я дитини, організація його соціальної, фізичної, 

пізнавальної та творчої діяльності. 

5. Допомога дітям і підліткам у прийнятті самостійних рішень в організації 

свого життя.  

Отже, завданням соціального виховання є створення умов для досягнення 

його членами успішної соціалізованості, яка передбачає баланс адаптації 

людини в суспільстві та відокремлення в ньому.  

В якості соціальних суб'єктів соціального виховання можна розглядати 

організації двох видів:  

- виховні організації  

- органи управління соціальним вихованням (А.В. Мудрик).  

Процес соціального виховання здійснюється у сім'ї, освітніх установах, в 

середовищі неформального спілкування. 

Результатом соціального виховання особистості є вихованість дитини 

(підлітка). К.Д. Ушинський зазначав, що вихованість - це "освіта в людині 

такого характеру, який протистояв би натиску всіх випадковостей життя, 

рятував би людину від їх шкідливого, негативного впливу і давав би йому 

можливість видобувати звідусіль тільки позитивні результати". 

3. Напрями, принципи та підходи у соціальному вихованні. 

У структурі конкретних цілей, в змісті соціального виховання на передній 

план висувається завдання приведення у відповідність двох сторін взаємодії 

суспільства, що  

1) направляє виховні можливості всіх суб'єктів і сфер життєдіяльності в 

інтересах кожної людини,  

2) механізми активізації самої особистості, її творчого потенціалу на благо 

суспільства.  

Спрямованість розвитку особистості повинна бути задана в досить 

загальному вигляді, щоб не перешкоджати індивідуальної варіативності. 

Завдання, таким чином, полягає у створенні необхідних і достатніх умов для 



14 

 

 14 

забезпечення розвитку особистісно-смислової сфери людини і його 

індивідуально-психологічного здоров'я. 

Пріоритет у соціальному вихованні належить родині, де людина 

проходить первинну і головну соціалізації. У рамках же інших суспільних 

структур відбувається подальша соціалізація.  

Сім'я розглядається не як допоміжний інститут, потрібний для збереження 

та відтворення існуючих у державі структур і відносин, а як головна умова 

реалізації задатків і здібностей людини, найважливіший виховний інститут, 

який володіє унікальними засобами, широким діапазоном впливу на соціальне 

формування і саморозвиток особистості. Нормальні моральні взаємини, 

атмосфера розуміння в сім'ї визначають гуманістичну спрямованість виховання 

особистості. 

Звідси інша модель взаємодії в системі: особистість - сім'я - суспільство. 

Первинним є людина, сім'я; вторинним - держава, суспільство і будь-які його 

інститути. Не родина - помічник суспільства, а суспільство має всіляко 

допомагати, підтримувати родину. Головні зусилля педагогіки повинні бути 

спрямовані не на спробу підмінити вплив сім'ї впливом яких-небудь суспільних 

інститутів (школи, дитячих таборів, органів правопорядку та ін), а на те, щоб 

діяльність цих інститутів сприяла відновленню, зміцненню нормальної сім'ї, 

встановленню міжособистісного контакту в сім'ї, сприятливого виховує 

мікроклімату в цьому мікросоціумі. 

У зв'язку з цим діяльність усіх суб'єктів соціального виховання повинна 

передбачати три взаємопов'язаних напрямки: 

1) передачу (організацію) соціального досвіду дітей і створення 

необхідних, найбільш сприятливих умов для повноцінної самореалізації, 

саморозвитку кожної дитини як особистості, її самоактуалізації в сім'ї та її 

найближчому оточенні; самовиховання у бажаному для суспільства напрямку; 

активізацію - всіма наявними у суспільства засобами - інтелектуального, 

емоційного, морального, культурного, фізичного та інших напрямів розвитку 

особистості в соціумі; 
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2) створення виховуючого середовища в сім'ї і її найближчому оточенні; 

формування в мікросередовищі соціально схвалюваних, соціально значущих 

групових і колективних норм, орієнтацій і цінностей, що є основою 

сприятливого психологічного клімату, високого емоційного тонусу, що сприяє 

збереженню референтної значущості цього оточення для особистості; 

3) процеси реалізації та соціальної реабілітації, що припускають комплекс 

заходів подолання асоціальних відхилень у розвитку особистості і поведінці, 

забезпечення соціальної допомоги та захисту дітей з метою подолання 

соціальної дезадаптації і включення їх в нормальну життєдіяльність. 

Соціальне виховання здійснюється у різних сферах мікросередовища, в 

якій розвивається особистість. Це обумовлює правомірність і доцільність 

виділення в рамках суспільного виховання окремих його областей як 

самостійних в силу їх специфіки (в тому числі - сімейного виховання). Для 

кожної з цих областей характерна певна розстановка виховних інститутів, 

специфічна соціальна ситуація, своєрідна психологічна позиція особистості, що 

розвивається як суб'єкта виховання. 

Для кожного періоду соціального розвитку та індивідуального становлення 

людини як особистості характерні специфічні вікові особливості, які 

проявляються в певних психологічних новоутвореннях, в відповідної віку 

різноманітної діяльності, в формуючому вплив того чи іншого інституту 

соціалізації і т.д. 

Система соціального виховання передбачає безперервну, педагогічно 

доцільну організацію виховного процесу з урахуванням специфіки соціальної 

ситуації розвитку особистості та її психологічної позиції на всіх вікових етапах 

(раннє дитинство, дошкільник, молодший школяр, підліток, старшокласник 

тощо), в різних сферах мікросередовища, де розвивається особистість (сім'я, 

дитячий садок, клас, школа, будинок, квартал, клуб, любительське об'єднання, 

неформальна група і т.д.); за участю всіх суб'єктів виховання від дитини до 

батьків, педагогів, різних професійно-виховних закладів, соціальних педагогів, 

представників громадськості. 
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Особливі умови і можливості для соціального виховання закладені в 

мікросередовищі, навколишнього дітей поза офіційних, державних установ 

інститутів виховання і особливо в найбільш стабільній її ланці - сімейно-

побутової мікросередовищі з її найближчим оточенням (соціокультурному 

середовищі за місцем проживання). Вона характеризується відсутністю 

жорстких (формалізованих) структур, переважанням неформальній, 

нерегламентованої структури, свободою входу і виходу з неї на добровільних 

засадах, вибору видів і характеру діяльності; широким діапазоном і 

різноманіттям форм спілкування, складною багаторівневою системою 

контактів, взаємин з батьками, з іншими дорослими , з дітьми різного віку. 

Простір в соціокультурному середовищі за місцем проживання включає дітей 

раннього віку в певні соціальні відносини, в тому числі сімейно-сусідську 

спільність; сприяє реалізації на різних вікових етапах потреб в спілкуванні, 

пізнанні навколишньої дійсності, у самоствердженні, самовизначенні, розвитку 

творчих начал. В той же час цей простір постійно відкрито для негативних 

впливів на процес соціального формування особистості; йому властиві певна 

стихійність, суперечливість, велика кількість несподіваних, непередбачуваних 

ситуацій. 

Напрями соціального виховання: фізичне виховання; соціокультурне 

виховання; розумове виховання, засноване на гуманістичних цінностях; 

виховання життєвої активності. При цьому виховання життєвої активності: 

волі, оптимізму, врівноваженості (внутрішнього спокою) є базовими якостями і 

здібностями особистості, необхідними для здійснення вищеперерахованих 

напрямів виховання. 

- Фізичне виховання являє собою, з точки зору соціального виховання, 

цілеспрямований вплив на дитину з метою формування у нього здібностей 

всебічного та методичного розвитку всіх частин організму, рухової активності, 

контролю і дисципліни за підтримки організму в хорошому стані, 

оздоровлення. Це і виховання культури харчування, і гігієни тіла. Підтримання 
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тіла в нормальному стані вимагає виконання правил, вироблення позитивних 

звичок, старанності, дисципліни, здатності до подолання труднощів, 

енергійності, що необхідно для інших соціальних якостей і культурних 

здібностей особистості. У процесі фізичного виховання діти вчаться спільно 

грати, відчувати іншу, співпереживати і т.д. Тому фізичне виховання є основою 

для успішного соціального розвитку особистості. 

- Соціокультурне виховання - це цілеспрямоване створення умов для 

розвитку естетичних, комунікативних, організаторських, екологічних, 

економічних, гендерних, моральних та інших соціальних здібностей. У даному 

контексті моральні здібності розглядаються від слова «звичаї», тобто засвоєння 

норм і цінностей даного суспільства. Успішність соціокультурного виховання 

допомагає розвинути якості, які народжують вчинки та поведінку, і, в 

кінцевому рахунку, формують характер людини. Чим більше соціокультурних 

здібностей придбає дитина, тим більше в нього можливостей для успішної 

соціальної інтеграції в процесі життєдіяльності. 

- Розумове виховання - це цілеспрямований процес з розвитку 

інтелектуальних здібностей та пізнавальної активності дитини з метою 

формування творчого розуму, контролюючого свої дії і вчинки, що прагне до 

самореалізації своїх потенційних можливостей і нових здібностей. Виховання 

розуму передбачається починати з мотивації до навчання, пошуку інтересів 

дитини до пізнання і інтелектуальному розвитку, що допоможе в реалізації 

першої програми - розвитку уваги дитини. Другою програмою є розширення 

кругозору та пізнавальної активності дітей, розвитку здатності до участі в 

постійно ускладнюється розумової діяльності, до рефлексії, а також 

аналітичних, узагальнюючих, розпізнавальних та інших інтелектуальних 

здібностей. Третя програма націлена на систематизацію отриманих знань, 

підпорядкування їх піднесеного ідеалу, включення їх в комплекс думок, 

пов'язаних з професійною цікавістю дитини. При цьому - уміння контролювати 

свою розумову діяльність, порівнюючи зі своїм ідеалом, видаляючи всі ниці 

думки, тим самим, підпорядковуючи розум своєї волі. 
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- Виховання життєвої активності. Найважливішими способами розвитку 

людини, її свідомості є процеси пізнання світу і самопізнання, творчість, 

діяльність, спілкування. У творчості, наприклад, важливим елементом є 

фантазії дитини. Для творчості необхідні пізнавальний інтерес дитини, 

оптимізм, воля (вольові якості), старанність. Ці якості важливі і для інших 

способів успішного розвитку та саморозвитку особистості. Якщо важливість 

підтримки інтересу дитини в процесі його розвитку очевидно, то оптимізм і 

воля, старанність вимагають додаткових пояснень. 

Принципи соціального виховання:  

 Принцип центрації соціального виховання на розвиток особистості. Ідея 

про те, що завданням виховання є розвиток людини, зародилася в античності. У 

сучасному трактуванні цей принцип передбачає, що стратегія і тактика 

соціального виховання мають бути спрямовані на допомогу дітям, підліткам та 

юнакам в становленні, збагаченні та вдосконаленні їх людської сутності, у 

створенні умов для розвитку особистості, виходячи з її пріоритету перед 

групою і колективом. Процес соціального виховання, виховні організації, 

спільності виховуваних можуть розглядатися лише як засоби розвитку 

особистості, обмеження пріоритету настільки, наскільки це необхідно для 

забезпечення прав інших осіб. В цілому можливості та успішність ефективної 

реалізації принципу центрації соціального виховання на розвиток особистості 

залежать від того, чи став пріоритет особистості основою ідеологіє суспільства, 

філософії виховання, найважливішою цінністю як вихованням цілей, так і 

виховуваних. 

 Принцип діалогічності соціального виховання. Ідея про необхідність 

діалогу вихователів і виховуваних, зародившись в древній Елладі, отримала 

своє декілька специфічний розвиток в методах середньовічного навчання, а 

потім в педагогічних роботах новітнього часу. Тенденція останніх десятиліть 

розглядати виховання як суб'єкт-суб'єктний процес дозволяє сформулювати цей 

принцип як найважливіший для педагогіки. Даний принцип припускає, що 
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духовно-ціннісна орієнтація дітей, підлітків, юнаків і великою мірою їхній 

розвиток здійснюються в процесі такої взаємодії вихователів і виховуваних, 

змістом якого є обмін цінностями (інтелектуальними, емоційними, моральними, 

експресивними, соціальними та ін.), а також спільне продукування цінностей в 

побуті і життєдіяльності виховних організацій. Цей обмін стає ефективним, 

якщо вихователі прагнуть надати діалогічний характер свого взаємодії з 

виховуваними. Діалогічність соціального виховання реалізується в обміні між 

вихователями і виховуваними: цінностями, виробленими в культурах світу і 

конкретного суспільства; цінностями, властивими суб'єктам соціального 

виховання як представникам різних поколінь і субкультур; індивідуальними 

цінностями конкретних членів виховної організації. Діалогічність соціального 

виховання припускає, що в побуті життєдіяльності виховної організації поряд з 

обміном відбувається продукування цінностей, від яких залежать поле 

інтелектуально-морального напруження колективу і характер двоїстих 

організації міжособистісних відносин, що визначає її виховну ефективність. 

Діалогічність соціального виховання не припускає рівності між вихователем і 

виховуваними. Це обумовлено віковими відмінностями, неоднаковістю 

життєвого досвіду, асиметричністю соціальних ролей. Але діалогічність 

вимагає щирості, толерантності і взаємної поваги сприйняття. 

 Принцип варіативності соціального виховання. У сучасних суспільствах 

варіативність соціального виховання визначається різноманіттям і мобільністю 

як потреб та інтересів особистості, так і потреб суспільства.  

Умови для розвитку і духовно-ціннісної орієнтації людини планомірно 

створюються на федеральному, регіональному, муніципальному та локальному 

рівнях:  

- ґрунтуючись на загальнолюдських цінностях;  

- враховуючи етнічні особливості та місцеві умови;  

- використовуючи наявні і створюючи нові можливості для реалізації 

особистісного, вікового, диференційованого та індивідуального підходів 
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у виховних організаціях. 

Необхідне створення різноманітних видів і типів виховних організацій, що 

дозволяє задовольняти інтереси і потреби особистості і суспільства. 

 Принцип колективності соціального виховання. Ідея про те, що колектив - 

найважливіший засіб виховання, з'явилася дуже давно, але інтенсивно 

розроблялася вітчизняною педагогікою з середини 19 ст. Сучасне трактування 

принципу передбачає, що соціальне виховання, яке здійснюється у колективах 

різного типу, дає людині досвід життя в суспільстві, створює умови для 

позитивно спрямованих самопізнання, самовизначення, самореалізації та 

самоствердження, а в цілому - для набуття досвіду адаптації та відокремлення в 

суспільстві. 

Виокремлюють такі підходу у соціальному вихованні: особистісний, 

віковий, гендерний, диференційний, індивідуальний. 

1. Особистісний підхід розуміється як опора на особистісні якості. Це 

дуже важливі для виховання характеристики - спрямованість особистості, її 

ціннісні орієнтації, життєві плани, сформовані установки, домінуючі мотиви 

діяльності та поведінки.  

Особистісний підхід у вихованні вимагає, щоб вихователь: 

1) постійно вивчав і добре знав індивідуальні особливості темпераменту, 

риси характеру, погляди, смаки, звички своїх вихованців;  

2) умів діагностувати і знав реальний рівень сформованості таких 

важливих особистісних якостей, як спосіб мислення, мотиви, інтереси, 

установки, спрямованість особистості, відношення до життя, праці, ціннісні 

орієнтації, життєві плани та інші;  

3) постійно привертав кожного вихованця до посильної для нього 

діяльності, що забезпечує прогресивний розвиток особистості;  
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4) своєчасно виявляв та усував причини, які можуть перешкодити 

досягненню мети, а якщо ці причини не вдалося вчасно виявити і усунути - 

оперативно змінював тактику виховання в залежності від нових сформованих 

умов і обставин;  

5) максимально спирався на власну активність особистості;  

6) поєднував виховання з самовихованням особистості, допомагав у виборі 

цілей, методів, форм самовиховання;  

7) розвивав самостійність, ініціативу. 

2. Віковий підхід - розгляд виховання в контексті фізіологічних, 

психічних, соціальних особливостей розвитку особистості, а також соціально-

психологічних особливостей утворених ними спільнот, облік і використання 

цих особливостей в практиці виховання.  

3. Гендерний підхід у вихованні є досить новим, так як, на думку 

деяких фахівців, сучасна педагогіка є «безстатевої». Підтвердженням цього 

факту служить не тільки шкільна і вузівська практика, але і спрямованість 

науково-педагогічних досліджень, серед яких значне місце займають 

дослідження жіночої психології, специфіки виховання дівчаток у дошкільних та 

шкільних освітніх установах, при практично повній відсутності досліджень 

психології хлопчика, юнаки, чоловіки. Гендерний підхід у вихованні має 

суттєве значення як на інституціональному рівні (родина, дошкільні установи, 

школа, вуз, установи додаткової освіти), так і на індивідуально-особистісному 

рівні.  

4. Диференційований підхід у вихованні передбачає реалізацію педагогом 

виховних завдань стосовно віку, статі, рівнем вихованості учнів. Диференціація 

спрямована на вивчення якостей особистості, її інтересів, схильностей. При 

диференційованому підході учні групуються на основі подібності в інтелекті, 

поведінці, відносинах, рівню сформованості провідних якостей. Російські 
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психологи А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьєв, А. А. Люблинська та інші займалися 

проблемою індивідуального підходу у зв'язку з вирішенням завдань 

формування особистості.  

Сучасна психологія виділяє такі суттєві ознаки поняття особистості: 

особистість - індивідуальність, тобто неповторне поєднання фізичних і 

психологічних особливостей, властивих конкретній людині і відрізняють його 

від усіх людей; в світогляді, устремлінні, справах особистості проявляється 

людина як громадянин; чим багатше його духовний світ, тим прогресивніше 

його погляди, тим більшу користь принесе він суспільству своєю працею. 

5. Індивідуальний підхід є органічне поєднання диференційованого підходу 

до кожної дитини з вихованням і формуванням колективу. Важливою умовою 

ефективності індивідуального підходу є опора на позитивний характер, у 

властивостях особистості дитини. Індивідуальний підхід вимагає великого 

терпіння від педагога, уміння розібратися в складних проявах. У всіх випадках 

необхідно знайти причину формування тих чи інших індивідуальних 

особливостей дитини. Здійснюючи індивідуальний підхід до дітей, педагог 

повинен пам'ятати, що його завдання не тільки розвивати ті позитивні якості, 

які вже є у дитини, а й формувати якості особистості. 

Аналіз наукових джерел дозволив виділити основні підходи щодо 

дослідження феномена соціального виховання в сучасному соціогуманітарному 

плані: педагогічному, соціологічному, філософському.  

- Педагогічний підхід щодо вивчення феномена соціального виховання 

розробляється в працях, В.Г. Бочарової, Л.Е. Нікітіної, Л.І. Аксенової, Р.В. 

Овчарової, А.В. Мудрика. У рамках даного підходу можна виділити смислові 

аспекти терміна ,,виховання”, що дає можливість трактувати соціальне 

виховання як соціальний інститут (М.П. Гур’янова, В.Г. Бочарова та ін.), як 

цілеспрямований вплив суспільства на людину, соціальні і вікові групи (Р.В. 

Овчарова, Н.Ф. Маслова, А.В. Мудрик та ін.), зміст соціального виховання 

можна розглядати через визначення його цілей та результату (Т.Г. Киселева, 
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Л.Е. Нікітіна та ін.). Педагогічна спрямованість у дослідженні соціального 

виховання включає розробку та пошук нових, інноваційних методів та 

технологій цілеспрямованого впливу соціуму на формування соціально 

значущих якостей соціальних суб’єктів.  

- Соціологічний підхід дослідження феномена соціального виховання 

представлено в працях І.М. Андреєвої, Б.Т. Ліхачової, Л.Г. Гуслякової, Т.Н. 

Мартинової та ін. Даний підхід орієнтований на визначення соціального 

виховання як соціального феномена, функцій суспільства в цілому, функцій 

окремих соціальних інститутів, його ролі в соціалізації особистості. Саме 

соціологічний підхід пропонує вивчення залежності соціального виховання від 

типів суспільства, соціальної потреби у вихованні, співвідношення об’єктів і 

суб’єктів. Практичне значення цього підходу дозволяє виділити основні умови і 

фактори соціального характеру, що відповідним чином впливають на 

формування не лише особистості, але й різних соціальних груп.  

Дослідження соціального виховання в рамках віталістської соціології 

виходить з того, що основу життєвих сил людини складає єдність його 

індивідуальної і соціальної суб’єктивності, що формуються і реалізуються в 

певних життєвих умовах, життєвому просторі. Соціальне виховання є діючим 

засобом формування соціально активної життєвої позиції. Головне завдання, 

що стоїть перед соціальним вихованням у даний час, на нашу думку, полягає у 

формуванні культури соціального життя як системи смисложиттєвих 

орієнтацій, соціальних цілей, цінностей, уміння досягати конкретних цілей у 

визначених соціально-історичних, національно-культурних регіональних 

умовах.  

- Філософський підхід щодо вивчення виховання представлено в працях 

Б.Т. Ліхачевої, А.В. Мудрика, І.М. Андреєвої, Л.К. Синцової та ін. Необхідно 

зазначити, що філософський підхід до дослідження виховання має свої 

особливості. Насамперед, філософія надає найбільш загальний контекст 

розгляду і аналізу проблем виховання і відповідає на поставлені питання у 

найбільш загальному розумінні: як втілюється буття єдиного (загальних 
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соціально визначених якостей) у багатьох (в особистості) і буття багатьох 

(різнобічність цих якостей в єдиному (у соціумі). У різних філософських 

школах і напрямах ця проблема знаходить різне вирішення. Так, розуміння 

виховання в рамках матеріалістичної філософії ґрунтується на визнанні 

соціальної обумовленості людини та історичності виховання. У рамках даного 

підходу розробляється певне визначення сутності і природи людини, її буття, 

соціальної реальності, що являється основою, фундаментом для розробки 

проблем соціального виховання, що розглядається як один із механізмів 

відтворення суспільного життя. Філософський підхід дає методологічну основу, 

що забезпечує необхідну інтеграцію соціологічних, психологічних, соціально-

психологічних, педагогічних та інших знань про соціальне виховання.  

Отже, соціальне виховання використовується не лише у педагогічній науці, 

– це комплексна проблема, що інтегрує зусилля спеціалістів різних областей 

наукового знання (фахівців соціальної сфери, соціальних педагогів, філософів, 

соціологів, психологів, істориків, етнографів тощо). Відокремлюючи соціальне 

виховання від виховання взагалі дасть можливість сучасній освітній практиці 

розробляти і впроваджувати авторські соціально-виховні системи, різноманітні 

програми соціального виховання в існуючих соціальних інститутах та 

навчальних закладах.  

4. Фактори та умови соціального виховання. 

Виховання - процес багатофакторний, схильний до впливу природного 

середовища, суспільних цінностей, сім'ї, освітньої системи та молодіжних 

організацій, повсякденної і професійної діяльності, мистецтва та засобів 

масової інформації. 

У цьому розмаїтті виділяють об'єктивні і суб'єктивні виховні фактори. 

- об'єктивні фактори - генетична спадковість та стан здоров'я людини; 

соціальна та культурну приналежність сім'ї, формуюче його безпосереднє 

оточення, обставини біографії, культурні традиції, професійний і соціальний 

статус, особливості країни та історичність епохи. 

- суб'єктивні фактори - це психічні особливості, світогляд, ціннісні 
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орієнтації, внутрішні потреби та інтереси вихователя і виховуючого; система 

відносин з соціумом; організовано виховні дії на людину з боку окремих людей, 

груп, об'єднань і всього співтовариства. 

Умови соціального виховання. 

Планомірне створення умов для соціального виховання можливо в ході 

взаємодії індивідуальних, групових та соціальних суб'єктів у трьох 

взаємопов’язаних і в той же час відносно автономних за змістом, формах, 

способах і стилю взаємодії процесах: 

1) освіта включає в себе систематичне навчання і самоосвіта. 

2) організація соціального досвіду здійснюється завдяки участі дитини у 

різних формалізованих та неформалізованих об’єднаннях (клас, гурток, дворова 

компанія однолітків, сусідство, референтна група тощо). 

3) індивідуальна допомога - це свідома спроба інших осіб (батьків, 

вчителів, близьких, друзів тощо) допомогти дитині набути певних знань, 

навичок для задоволення власних потреб та потреб інших людей; в 

усвідомленні дитиною своїх цінностей та можливостей; в розвитку 

самосвідомості та самоствердженні, почутті приналежності до певної групи та 

соціуму. 

 

 

 


