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ДИТЯЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

У статті розкрито виховні можливості дитячих організацій та 
об’єднань; визначено особливості їхньої діяльності як дієвого партнера 
інших соціальних інститутів у процесі виховання підростаючої особис-
тості. Окреслено роль педагогів — дорослих лідерів дитячих організацій 
та об’єднань як необхідної умови їхнього ефективного функціонування. 
Визначено пріоритети діяльності дитячих організацій та об’єднань, 
їхні основні завдання, мету; обґрунтовано цінність дитячого об’єднання 
у контексті виховання підлітків.
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Дитячі громадські організації та об’єднання є дієвим пар-
тнером для інших соціальних інститутів у процесі виховання 
підлітків. Можна з упевненістю констатувати, що в дитячих 
організацій не менше заслуг перед суспільством, ніж у інших 
основних інститутів соціалізації особистості (сім’ї, школи, 
різних позашкільних освітньо-виховних закладів), і вони ре-
ально допомагають дітям увійти до такого мінливого світу 
цивілізованими людьми. Взаємодіючи на партнерських заса-
дах з державними органами й установами, суспільними руха-
ми, дитячі організації вирішують найважливіші проблеми ді-
тей, допомагаючи їм у соціальній адаптації, створюючи умови 
для їхньої соціалізації [6].

Громадські дитячі та молодіжні організації стають важли-
вим і самостійним соціальним інститутом в українському со-
ціумі, що підтверджується динамікою їх кількісного і якісного 
зростання, формуванням нормативно-правової основи функ-
ціонування, налагодженням співпраці з органами державної 
влади щодо реалізації державної молодіжної політики, різно-
манітністю і постійним оновленням змісту, форм та методів 
роботи. Сучасні громадські дитячі й молодіжні організації є 
активним суб’єктом соціально-педагогічної діяльності, ос-
кільки мають соціально спрямовані мету та завдання, сприя-
ють соціальному захисту, соціальній адаптації та соціальному 
становленню своїх членів, реалізують соціально-педагогічні 
програми [7].

Процес утворення й функціонування дитячих громадських 
об’єднань є своєрідною реакцією соціально-психологічно-
го захисту дітей і підлітків у період становлення й розвитку 
особистості. Саме дитячі об’єднання задовольняють нест-
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римний потяг дітей і підлітків до романтики, фізичного ри-
зику, бажання випробувати себе в екстремальних ситуаціях. 
Це, власне кажучи, і визначає сутність діяльності більшості 
дитячих громадських об’єднань. Адже кожне з них за своєю 
психолого-педагогічною характеристикою є тією ж нефор-
мальною групою ровесників; разом із тим воно, не втрачаючи 
своєї психологічної, сутнісної привабливості для підлітків, є 
чітко структурованою, дисциплінованою, з метою, формами й 
засобами соціалізації та педагогічного впливу організацією. 
Образно кажучи, це певною мірою поставлений під суспіль-
ний контроль неформальний мікросоціум, який відкриває 
для дитини (підлітка) колосальні можливості для самореалі-
зації, самоактуалізації та самовиховання [8].

Дитячі та молодіжні громадські об’єднання намагаються 
охопити ту частину життєвого простору дитини, через яку ле-
жить її шлях до суспільства. Як зазначають дослідники О. Со-
колова та М. Федорова, дитячі об’єднання включають дітей 
у життя суспільства, дають змогу набути соціального досві-
ду, є засобом вираження їхніх інтересів і прав. Участь у ди-
тячих об’єднаннях — сходинка до повноцінної громадянської 
діяльності, школа виховання майбутніх активних громадян, 
становлення лідерів. Ці якості дитячих об’єднань роблять їх 
фактором, який доповнює вплив сім’ї, школи та інших інсти-
тутів соціалізації підростаючого покоління та є, по-своєму, 
унікальним.

Нині в Україні функціонують об’єднання різноманітного 
спрямування. Для України ХХ сторіччя однією з характерних 
ознак була наявність єдиної піонерської організації, яка охоп-
лювала практично 100 % дітей. З 90-х років ХХ сторіччя си-
туація змінилася: замість єдиної організації постали численні 
дитячі та молодіжні об’єднання з різноплановими напрямами 
діяльності. На сьогодні різноманітні дитячі об’єднання є од-
ним із невід’ємних соціальних інститутів українського сус-
пільства.

У сучасній науковій літературі відсутній єдиний під-
хід до типологізації дитячих і молодіжних організацій та 
об’єднань, оскільки типологізація здійснюється на основі різ-
номанітних критеріїв. Так, В. Головатий виділяє такі критерії 
для класифікації: 1) особливості соціальної бази організа-
ції; 2) специфіка ґенези (процесу виникнення), організаційні 
принципи, структура організації; 3) основні функції; 4) місце 
в суспільстві; 5) особливості впливу на суспільні процеси.
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Дослідники дитячого руху в Україні (Р. Охрімчук, О. Крав-
ченко, А. Зайченко, Л. Шелестова, О. Бондарчук), аналізуючи 
дитячий рух за рівнем сформованості його організаційно-іс-
титуційної основи, вирізняють у ньому такі групи дитячих 
об’єднань:

дитячі громадські організації (спілки, асоціації, феде-
рації тощо), які мають офіційно оформлюване членство; 
розроблений статут організації (іноді доповнений до-
кументом програмного характеру); сплачують членські 
внески; мають відлагоджену систему самоуправління. 
Саме ці організації становлять основу дитячого руху;
громадські дитячі фонди;
дитячі об’єднання, що ґрунтуються на клубній діяль-
ності;
дитячі секції при дорослих громадських об’єднаннях та 
партіях;
неформальні дитячі об’єднання.

Педагогічно спрямована реалізація потенційних мож-
ливостей дитячого об’єднання, зазначає Л. Алієва, перетво-
рює його на особливий виховний простір, який створюється 
дітьми і для дітей спільно з дорослими і який може протисто-
яти іншим просторам негативного впливу на них.

Суб’єктна роль дитячого руху стосовно виховання пред-
ставлена інноваційним впливом на практику виховання; ре-
алізацією та народженням нових соціально-педагогічних, 
психологічних ідей, теорій, що сприяло розвитку педагогіки, 
зокрема — теорії виховання; оновленням, удосконаленням, 
демократизацією та гуманізацією методики виховання зага-
лом, виховної діяльності державних освітніх закладів; пози-
тивним впливом на систему підготовки педагогів до виховної 
діяльності — основи виховання.

Автор робить висновок: показником дієвості такого вихов-
ного простору дитячого об’єднання є нова позиція дитини — 
члена суспільства, яка формується в процесі діяльності. Змі-
на соціальної позиції в житті дитини, у результаті чого вона 
постає перед моральним добровільним вибором, у ситуації 
прийняття на себе нових прав, обов’язків є стимулом та показ-
ником її особистісного розвитку [1].

Отже, дитячі громадські об’єднання є усталеним інститу-
том соціалізації підростаючого покоління, в якому дитина 
оволодіває необхідними навичками, соціальними ролями, на-
буває досвіду практичної діяльності.

–

–
–

–

–
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Варто зауважити, що виховний потенціал дитячих 
об’єднань може бути ефективним лише за умови активної 
участі дорослих лідерів. Зазвичай, вони є авторитетними до-
рослими для підлітків, прикладами для наслідування. Адже 
беручи участь у діяльності дитячого об’єднання, підліток 
робить це з власного бажання, оскільки діяльність дитячих 
об’єднань основана на принципах добровільності. Обираючи 
дитяче об’єднання, підліток орієнтується не лише на певне 
коло спілкування, а й на напрям діяльності, на професійні 
та особистісні якості дорослого лідера. Окрім того, підліток 
ознайомлюється з усталеними цінностями, стилем взаємин, 
метою, ідейними засадами, принципами виховання певного 
об’єднання і, за умови відповідності власним потребам, при-
ймає його. Саме на педагогів дитячого об’єднання покладена 
функція психолого-педагогічного управління та втілення 
у практику процесу виховання підростаючої особистості.

У дитячому об’єднанні як соціальній інституції діяльність 
є менш формалізованою та більш варіативною на відміну від 
інших соціальних інститутів (наприклад, школи). На це є де-
кілька причин.

По-перше, у дитячих об’єднаннях зразки поведінки, зазви-
чай, дитина засвоює через власний досвід, тоді як у школі пра-
вила отримуються «згори»: найчастіше артикулюються норми 
поведінки, після чого — перевіряється дотримання цих норм, 
тобто формується слухняність за описаним зразком. За таких 
умов виникає загроза того, що дитина дотримується правил, 
орієнтуючись лише на зовнішні вимоги, не усвідомлюючи і 
не приймаючи їх. Окрім того, у дитячому об’єднанні підліток 
набуває досвіду різних видів діяльності, постійно виконуючи 
різні доручення й вирішуючи реальні життєві проблеми, са-
мостійно шукаючи шляхи їх розв’язання. По-друге, у дитячо-
му об’єднанні цінність кожної дитини визначається не лише 
її знаннями й успіхами з різних навчальних дисциплін, слух-
няністю та дотриманням правил поведінки (як це нерідко буває 
у школі, коли особистість дитини сприймається через призму 
її академічних успіхів та поведінки). По-третє, основною фун-
кцією дитячого об’єднання є виховання та формування жит-
тєвої компетентності, а не навчання й формування загальних 
навчальних навичок. Предметом постійної уваги дорослих 
лідерів є цілі, які ставить перед собою дитина, та способи її до-
сягнення, моральність вчинків. По-четверте, роль дорослого 
лідера у дитячому об’єднанні набуває стратегічного значення: 
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він має не просто навчити, а зрозуміти дитину, її проблеми, 
вести з нею постійний діалог і відповідно діяти.

Аналіз літератури, а також вивчення досвіду роботи та 
статутних документів різноманітних об’єднань дає підстави 
для висновків, що дитячий рух в Україні продовжує відрод-
жуватись та розвиватись. Дитячі громадські об’єднання все 
більше стверджуються як інститут, у якому проводиться по-
заформальне виховання підлітків, та доповнюють вихован-
ня, здійснюване іншими соціальними інститутами. Дитячі 
об’єднання можуть охоплювати своєю діяльністю практично 
всі сфери життя дитини.

Аналіз наукових досліджень щодо діяльності дитячих 
об’єднань уможливлює такі висновки: дитячі об’єднання роз-
глядаються як самостійний соціальний інститут виховання 
особистості; вони володіють необхідним потенціалом для від-
повідних виховних впливів; добровільність та позитивна ат-
мосфера дитячих об’єднань створюють умови для саморозвит-
ку особистості підлітка; нерідко саме дитячі об’єднання стають 
референтною групою для підлітків, вони розділяють ідеали та 
погляди свого об’єднання.

Попри різноманітну спрямованість діяльності дитячих 
об’єднань, більшість із них зорієнтована на пріоритети само-
цінності особистості дитини, толерантність, відданість ви-
щим духовним цінностям, поваги до себе та до інших, гармонії 
з довкіллям; особистої відповідальність за свій духовний, 
інтелектуальний, фізичний розвиток. Майже кожне дитяче 
об’єднання ставить за мету виховати чесну, сильну, правдиву, 
моральну особистість та сформувати у неї таку систему цін-
ностей, яка б відповідала загальнолюдським нормам моралі.

Практично всі дитячі об’єднання спрямовують свої зусил-
ля на виконання таких виховних завдань: відкриття нових 
можливостей для спілкування з ровесниками, оволодіння 
навичками співробітництва та уміння працювати в одній ко-
манді; надання можливості отримати знання та навички, не-
обхідні у сучасному житті; допомога у формуванні ціннісних 
орієнтацій підлітків, осмисленні себе і свого місця у житті; на-
дання можливості здобуття впевненості у своїх силах; вихо-
вання відповідальності, гідної поведінки в ситуаціях соціаль-
ного неуспіху, усвідомленого ставлення до себе та до власних 
ініціатив тощо.

Цінність дитячого об’єднання у контексті виховання під-
літків полягає у: допомозі підлітку в пошуках надійної життє-
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вої опори, яка ґрунтується на духовних цінностях, стверджен-
ні почуття самоцінності та значущості; отриманні доступу 
до знань та навичок, які дають змогу набувати досвіду гідної 
відповідальної поведінки; набутті навичок самоаналізу, роз-
криття своїх можливостей; забезпеченні досвіду різноманіт-
ної діяльності, можливостей випробувати власні сили, навчи-
тися справлятись із ситуаціями неуспіху; наданні можливості 
самостійної, ініціативної діяльності, співкерівництва; наяв-
ності дорослих лідерів, здатних повести за собою.

Дитячі організації та об’єднання виступають «школою 
життя», в якій підлітки мають можливість набути досвіду різ-
номанітної діяльності, а виховання здійснюється через конк-
ретні справи. Такий виховний потенціал перетворює дитячі 
об’єднання на дієвий інструмент виховання підростаючої осо-
бистості.
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В статье раскрыты воспитательные возможности детских ор-
ганизаций и объединений; определены особенности их деятельности 
как действенного партнера других социальных институтов в процессе 
воспитания подрастающей личности. Определена роль педагогов-взрос-
лых лидеров детских организаций и объединений как необходимого усло-
вия их эффективного функционирования; приоритеты деятельности 
детских организаций и объединений, основные задачи, цель; обоснована 
ценность детского объединения в контексте воспитания подростков.

Ключевые слова: общественные детские организации и объедине-
ния, воспитательный потенциал, подростки, воспитание, взрослые ли-
деры.
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The article deals with the educational opportunities of children’s organizations 
and associations, the peculiarities of their activities, the role of teachers-adult 
leaders of children’s organizations and associations as a prerequisite for their ef-
fective functioning; priorities for children’s organizations and associations, their 
main tasks and goal; the value of children’s association in the context of education 
of teenagers. Analysis of scientific literature, studying the documents of differ-
ent associations provide grounds for the conclusion that children movement in 
Ukraine is actively developing. Children’s associations are confirming themselves 
to be an institution of non-formal education of teenagers, and complement the 
education of other social institutions.
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