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Система освіти, звичайно, не є єдиним соціальним інститутом, який 

впливає на соціальне становлення особистості. Але саме на ній в даний 
час лежить велика відповідальність за процес інтеграції індивіда в 
соціальну систему, освоєння ним знань, соціальних норм і культурних 
цінностей. Саме освітні установи, акумулюючи в собі матеріально-
організаційні, кадрові, методичні ресурси, розглядаються як центр 
соціокультурного поля, що фіксує позитивні соціальні впливи на учня.  

Останнім часом у педагогічній дійсності з’являються нові типи 
навчальних закладів, які по своїм цілям і завданням, основним функціям 
орієнтовані на створення умов для розвитку особистості школяра, що 
досягається через надання кожній дитині можливості самореалізації в 
різноманітній діяльності і за допомогою об’єднання в єдину систему 
різноманітних інститутів соціалізації. Такими навчальними закладами є 
навчально-виховні комплекси (НВК). 

Різним проблемам педагогічного своєрідності НВК та реалізацію 
його освітньо-виховних, соціально-педагогічних можливостей 
присвячено теорії виховання як процесу інтеріоризації цінностей 
(Ш. Амонашвілі, І. Бех, Г. Костюк, О. Пєхота та ін.); теорії регіонального 
виховання (І. Кононов, В. Курило та ін.); соціально-педагогічні концепції 
розвитку освітніх установ як відкритих систем, виховних систем і 
виховного простору (В. Алфімов, Д. Ахматова, В. Безпалько, Б. Бітінас, 
А. Богуш, Б. Вульф, І. Демакова, В. Іванова, Т. Ільїна, В. Кузь, 
О. Савченко, О. Сухомлинська та ін.). 

У цієї статті робиться спроба синтезувати сучасне наукове уявлення 
про регіональний навчально-виховний комплекс (РНВК) як про 
інноваційний заклад, що володіє потужним соціально-виховним 
потенціалом. 

Розглянемо РНВК як інститут соціального виховання учнівської 
молоді у відповідності з наступною логікою. 

1. РНВК – відкрита школа. Соціально-економічні перетворення, що 
відбулися за останні два десятиліття в Україні радикально змінили все 
суспільне життя, корінним чином вплинули на політичну, правову, 
економічну та культурну сфери. У свою чергу, це вимагало модернізації 
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вітчизняної освіти, здатної здійснювати нове соціальне замовлення – 
формувати сучасну мобільну, соціально активну, толерантну особистість. 
Педагогічне співтовариство сьогодні переорієнтовується на освітньо-
виховні технології, які повинні забезпечити успішну соціалізацію 
особистості в ході її соціального виховання. Для виконання цієї вимоги 
необхідно, щоб освітня система була «відкритою», тобто взаємодіяла з 
соціумом, забезпечувала його педагогізацію з метою використання 
виховного потенціалу у формуванні особистості дитини. 

У контексті теорії відкритої школи [1] діяльність кожного 
виховного інституту обумовлена не стільки внутрішньою перебудовою 
діяльності школи, скільки її відкритістю до реальних соціальних 
процесів, що відбуваються в країні, активізацією і педагогізацією її 
зв’язків з іншими елементами цілісної системи, з соціальним 
мікросередовищем як фактором особистісного розвитку дітей. Це, у свою 
чергу, припускає переорієнтацію всіх організаційних засад навчально-
виховного процесу в школі, а також цілей, змісту, засобів і методів 
навчання-виховання, активізацію і педагогізацію зв’язків школи з 
іншими елементами системи, з соціальним мікросередовищем як 
чинником особистісного розвитку. Реалізація цілей соціального 
виховання вимагає всебічного розвитку груп і групових стосунків у 
школі й поза нею, взаємозв’язку школи з сім’єю, мікрорайоном, 
культурно-дозвіллєвими та спортивно-оздоровчими закладами, 
правоохоронними органами, місцевими органами влади, засобами 
масової інформації, трудовими колективами, посилення акценту на 
приведення в рух потенціалу мікросоціуму, позашкільного середовища 
як необхідного компонента діяльності «відкритої школи». 

Таким чином, концепція «відкритої школи» відображає об’єктивно 
зростаючий в країні процес посилення ролі неформальних, 
неінституційних чинників, що формують особистість, і, насамперед, 
мікросоціум. На основі цієї концепції у просторі педагогічного 
проектування визначився інтегрований підхід [2] до моделей виховання, 
як найбільш перспективний, що передбачає вирішення виховно-освітніх 
завдань не на відомчому рівні, а в цілісній системі соціального 
виховання, органічного взаємозв’язку державних виховних установ (і 
перш за все школи) з іншими виховними інститутами суспільства на 
основі інтеграції, повноцінного використання професійних і соціально-
обумовлених функцій і унікального потенціалу кожного виховного 
інституту суспільства.  

Як зазначає М. Сейко, сучасна українська школа як відкрита 
система тяжіє до поняття комплексу соціального виховання (соціально-
педагогічного комплексу), який має відповідні: 1) принципи діяльності 
(педагогізація регіонального соціуму, створення у ньому єдиної виховної 
системи; перетворення школи з переважно просвітницької установи у 
школу духовної культури, із школи навчання – у школу формування 
соціально компетентної людини; використання можливостей 
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адаптаційної педагогіки відносно забезпечення сумісності дитячого 
садка, сім’ ї і школи, їх взаємодії на рівні співробітництва); 2) цільові 
завдання (соціокультурне збагачення дитинства; захист дитинства від 
насильства і тиску; створення комфортного соціально-освітнього 
середовища у мікросоціумі; мінімізація конфліктних ситуацій у 
взаєминах між суб’єктами навчально-виховного процесу; соціально-
педагогічна підтримка дітей з особливими потребами та корекційна 
робота з сім’ями групи ризику та сім’ями, що мають дітей з соціальними 
відхиленнями у поведінці; інтеграція локальної соціально-значущої для 
особистості дитини спільноти (психологів і соціальних педагогів, лікарів, 
вихователів різноманітних клубів, організаторів технічної та художньо-
музичної творчості, тренерів, юристів тощо) для надання відповідної 
допомоги сім’ям та дитині; методична допомога суб’єктам соціально-
педагогічного процесу у доборі засобів життєвого самовизначення 
особистості, самоорганізації її діяльності та взаємодії у локальному та 
глобальному соціумі; створення умов для соціального виховання і 
розвитку дітей у дозвіллєво-творчій діяльності за місцем проживання 
їхніх сімей); 3) головні складові локальної соціальної системи (зміст 
освіти, узгоджений із соціальним замовленням; партнерська система 
виховної роботи; шкільна соціально-педагогічна служба, що взаємодіє з 
територіальною соціально-педагогічною, шкільною психологічною та 
локальною соціомедичною службами) [3]. 

2. РНВК – полікультурна школа. Україна – держава полікультурних 
регіонів, що створює проблему, пов’язану з утворенням полікультурного 
середовища як феномену та чинника, що потребує ретельного вивчення 
та визначення основних напрямків діяльності освітньої установи у 
питаннях взаємодії з нею, використання її різноманітного виховного 
потенціалу в цілях формування сучасної особистості, її соціалізації [4]. 
Вирішення зазначеної проблеми лежить у площині створення відкритої 
школи, в якій створені оптимальні умови успішної взаємодії з 
соціальними інститутами полікультурного середовища. 

Необхідно також відзначити, що полікультурна проблема тим 
більше актуальна сьогодні, оскільки в Україні, як і в усьому світі, 
складається нова освітня ситуація, для якої характерні такі ознаки, як 
посилення етнізації змісту освітнього компонента, зростання ролі рідної 
мови в навчанні, значущості розвитку поряд з національно-українською 
регіонально-мовної двомовності. У вихованні і розвитку учнівської 
молоді набувають велике значення ідеї народної педагогіки, зростає 
вплив релігії на формування самосвідомості особистості. Таким чином, 
сучасні соціально-педагогічні реалії вимагають, з одного боку, обліку в 
освіті етнокультурного чинника, з іншого – пізнання умов для пізнання 
культури інших народів, виховання толерантних відносин між людьми, 
що належать до різних етносів, конфесій, рас. 

РНВК відноситься до класу полікультурного освітнього закладу, що 
має відповідні: 1) теоретико-методологічні бази для організації 
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діяльності у відповідності з ідеологією полікультурності (комунікативна 
концепція культури М. Бахтіна про домінуючі ролі міжособистісного 
діалогу особистостей культур в розвитку суспільної свідомості, 
духовного світу; культурологічна теорія освіти-виховання; теорія 
полікультурного освітнього простору; теорія взаємодії регіонального 
соціокультурного середовища та полікультурної освіти); 2) функції 
реалізації принципу діалектичної єдності національного і 
загальнолюдського, що дає змогу людині глибоко відчувати належність 
до рідного народу і в той же час усвідомлювати себе громадянином і 
суб’єктом світової цивілізації; 3) дидактико-виховні принципи 
полікультурності (виховувати учнів у дусі міжкультурної толерантності, 
розвитку культурного плюралізму, багатокультурного балансу в змісті 
навчально-виховного процесу); 4) цілі полікультурної освіти – виховання 
(формування людини, здатної до активної життєдіяльності в 
багатонаціональному і полікультурному середовищі, що володіє 
розвиненим відчуттям розуміння та поваги інших культур, умінням жити 
в мирі та злагоді з іншими людьми різних національностей); 5) конкретні 
завдання полікультурної освіти-виховання (глибоке і всебічне 
оволодіння учнями культурою своєї країни, що є неодмінною умовою 
інтеграції в інші культури; формування уявлень про різноманіття культур 
у світі та Україні, виховання позитивного ставлення до культурних 
відмінностей, що забезпечують прогрес людства та умови для 
самореалізації особистості; розвиток умінь та навичок продуктивної 
взаємодії з носіями інших культур; виховання в дусі миру, терпимості, 
гуманного міжособистісного спілкування; створення умов для інтеграції 
у школярів культури інших народів); 6) зміст полікультурної освіти-
виховання (відображення в навчально-виховній роботі гуманістичних 
ідей; інформація про самобутні унікальні риси в культурах народу 
України і світу; розкриття в культурах слов’янських народів загальних 
елементів традицій, що дозволяють жити в мирі та злагоді; залучення 
школярів до світової культури, розуміння взаємозалежності країн і 
народів в сучасних умовах з урахуванням процесу глобалізації); 
7) «шкільні культури» (унікальну, дуже часто неусвідомлювану 
внутрішню систему норм, звичаїв, традицій, стилів поведінки, що 
існують у школі, і утворюють у ній неповторний уклад життя, 
відповідний цивілізованому полікультурному характеру взаємин і 
спілкуванню людей) [5]. 

Таким чином, РНВК є відкритим полікультурним комплексом, що 
здійснює полікультурне виховання як процес соціалізації школярів, 
спрямований на оволодіння особистістю системою національних і 
загальнолюдських культурних цінностей, формування комунікативних та 
емпатичних умінь, що дозволяють школяреві здійснювати інтенсивну 
міжкультурну взаємодію, розуміти інші культури, толерантно ставитися 
до їх носіїв. 
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3. РНВК – центр регіонального освітнього простору з соціального 
виховання. Як зазначає соціологічна наука [6], для полікультурного 
середовища характерні локальні та структурні особливості. Така 
неоднорідність проявляється в умовах багатоетнічного розселення. Тому 
розрізняють загальне полікультурне середовище країни в цілому і її 
варіантність для специфічних мікрорайонів (у широкому сенсі) частково. 
Багатство культурного середовища спільності також залежить від 
багатства культурного середовища регіону – тієї конкретної атмосфери, 
яка або сприяє, або стримує розвиток культурних середовищ. У кожному 
регіоні складаються певні умови життя спільноти, способи організації 
діяльності, формується її ставлення до потреб сфер культури та освіти й 
багато інших характеристик. 

РНВК як центр регіонального освітньо-виховного простору 
забезпечує, по-перше, об’єктивний характер взаємодії трьох компонентів 
системи соціального виховання особистості в регіоні, а саме 
загальнолюдського (забезпечує включення окремої людини в світове 
товариство, у результаті його реалізації індивід відчуває свою 
приналежність до людства), державного (базовий комплекс тих знань, 
засвоєння яких забезпечує учневі можливість бути рівноправним 
громадянином України не залежно від регіону, де він мешкає) та 
регіонального (об’єктивне знання про соціально-економічне, політичне, 
соціокультурне життя свого краю в цілому, про район, місто, де мешкає 
учень, яке дозволяє йому в майбутньому активно включитися в 
життєдіяльність свого краю, своєї держави в цілому). По-друге, в основі 
діяльності РНВК лежить нове бачення проблем соціального виховання на 
регіональному рівні, яке розглядає учня не тільки як продукт формування 
збоку дорослих, а як автономну соціокультурну, етнопсихологічну 
реальність, своєрідну субкультуру, що наділена власною мовою, 
традиціями, фольклором, функціями, структурою. По-третє, будучи 
центром регіонального культурно-освітнього середовища [7], РНВК має 
всі об’єктивні підстави для реалізації соціально-виховного потенціалу 
цього середовища. Соціально-педагогічний потенціал культурно-
освітнього середовища визначається традиційними цінностями, 
характерними для різних регіонів, й освітніми заставами, розташованими 
на їх території. Реалізація потенціалу відбувається через пояснення, 
переживання, привласнення, створення цінностей, що в 
концентрованому вигляді виражається в способі життя, до якого дитина 
прилучається з дитинства.  

По-четверте, як регіональний центр соціального виховання НВК у 
своїй роботі керується національно-регіональною ідеєю, що включає в 
систему соціального виховання й освіти традиційно-національні, 
історико-регіональні елементи культури, спосіб життя, звичаї, сучасні 
реалії розвитку регіону.  

По-п’яте, РНВК – своєрідний суб’єкт простору і часу, в якому 
протікає життя дитини. У соціально-педагогічній літературі для 
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позначення такого простору використовується термін «простір 
дитинства». Дане поняття, з одного боку, розкриває сутнісні сторони 
особистості дитини, а з іншого, – акцентує увагу на середовище 
проживання і її роль в рамках соціального виховання і життєдіяльності 
дитини [8].  

У цьому просторі регіональний НВК є самостійним мікрочинником 
соціалізації, який впливає на учнівську молодь, певним чином 
уніфікуючи її розвиток. Він займається організацією соціокультурної та 
соціально-педагогічної роботи в регіональному просторі дитинства, 
маючи на меті і захист та оздоровлення місця існування дитини, 
подолання відчуженості дітей і батьків, старшого і молодшого поколінь, 
відновлення вікових, регіональних, історико-культурних традицій. 

4. РНВК – відкрита система соціально-педагогічної діяльності в 
регіоні. 

За своєю природою РНВК являє собою відкриту систему соціально-
педагогічної діяльності, що передбачає різноманітність зв’язків як 
зовнішніх (оточуюче й природне середовище), так і внутрішніх 
(притаманних складній структурі комплексу) та форм організації 
навчальної та позанавчальної діяльності з урахуванням соціально-
педагогічної спрямованості регіону, етнопсихологічних особливостей 
процесу соціального виховання особистості в регіоні.  

Соціально-педагогічну діяльність РНВК доцільно розглядати в 
контексті соціального виховання як планомірного створення умов для 
цілеспрямованого розвитку дитини в процесі її соціалізації [9]. 

Необхідно, насамперед, відзначити, що в рамках РНВК можливості 
створення умів прямо залежать від регіональної політики у сфері 
соціального виховання. Регіональна політика у сфері соціального 
виховання включає, з одного боку, адаптацію відповідно до принципу 
культуровідповідності, державної політики в цій сфері до умов регіону. З 
іншого боку вона припускає розробку нормативних документів, 
виділення ресурсів, залучення державних і громадських організацій, 
підтримку виховних ініціатив, що в сукупності повинно створити 
необхідні сприятливі умови для розвитку і духовно-ціннісної орієнтації 
підростаючих поколінь у відповідності з позитивними інтересами 
людини і запитами регіонального співтовариства. Ця політика може 
стати реалістичною і більш менш ефективною, якщо органи місцевого 
управління, спільно з педагогічним колективом НВК, будуть вирішувати 
ряд завдань: вивчати ситуацію соціалізації в регіоні, позитивні реалії і 
тенденції, небезпеки для розвитку дітей, підлітків, юнацтва, а також 
передбачати заходи з використання позитивного потенціалу суспільства, 
нівеляції, коректуванню, компенсації негативних тенденцій соціалізації в 
регіоні; інвентаризувати і картографувати актуальні та потенційні 
виховні ресурси регіону, відповідні інфраструктури, при цьому 
аналізуючи і оцінюючи, що в них надмірно, а чого явно не вистачає; 
розробляти комплексні міжвідомчі програми і відомчі підпрограми, 
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визначаючи в них регіональні завдання й цілі, заходи по створенню і 
вдосконаленню умов реалізації національних і регіональних виховних 
завдань і цілей; реалізовувати державну й регіональну політику в сфері 
виховання (у визначенні її стратегії й тактики особливу увагу звертати на 
використання принципу культуровідповідності виховання, вносити в 
зміст, форми, методи виховання елементи традицій і культури регіону, 
що історично склалися); шукати способи стимулювання зацікавленості в 
роботі з підростаючими поколіннями різних організацій і соціально-
професійних груп населення регіону, сприяти мобілізації їх ресурсів; 
знаходити шляхи формування запиту на послуги, які можуть надати 
органи управління освітою та їх установи, від різних організацій, що так 
чи інакше впливають на соціалізацію підростаючих поколінь; 
проектувати різні види послуг і надавати їх на різних умовах (зокрема на 
комерційній основі); розробляти заходи по забезпеченню безпеки і 
благополуччя підростаючих поколінь регіону, у тому числі й окремих 
категорій дітей, підлітків, юнацтва – реальних або потенційних жертв 
несприятливих умов соціалізації; передбачати заходи по підготовці і 
перепідготовці кадрів для виховних організацій всіх типів; залучати до 
роботи з підростаючими поколіннями волонтерів; педагогізацію кадрів 
організацій, що так чи інакше впливають на соціалізацію. 

Цілком очевидно, що без вирішення зазначеного комплексу завдань 
соціально-педагогічна діяльність РНВК буде носити фрагментарний і 
малоефективний характер. 

5. НВК – регіональний центр соціального виховання «проблемних» 
дітей. Володіючи порівняно потужним організаційно-педагогічних, 
соціально-психологічним і психолого-педагогічним потенціалом, НВК 
стає регіональним центром соціального виховання так званих 
«проблемних дітей» [10]. 

Теорія соціальної педагогіки, соціальної роботи стверджує, що 
соціально-педагогічна діяльність здійснюється в межах «проблемної 
ситуації», що характеризується таким станом соціокультурне життя на 
індивідуальному, груповому, загальносоціальному рівнях, за якого під 
дією зовнішніх або внутрішніх чинників раніше сталі процеси способу 
життя людей виявляються порушеними. Виходячи з такого розуміння 
проблемної ситуації будь-яка дитина (школяр) може опинитися в такій 
ситуації. 

Наявність проблемної ситуації в соціальному розвитку, 
соціальному вихованні особистості дитини говорить про те, що 
соціалізація не завжди буває успішною і, більш того, її результат 
практично ніколи не досягає ідеалу. Так виникає проблема феномену 
соціалізації, що відхиляється –відхиляючої поведінки. Відхилення в 
даному випадку відчувається невідповідністю соціалізації, як результату 
соціального виховання і об’єктивно-суб’єктивного процесу, що склався в 
даному суспільстві на конкретному історичному етапі соціалізаційної 
норми. У випадку з соціалізацією дітей, що відхиляється робиться акцент 
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на тому, що це процес формування та становлення особистості дитини, в 
якому вона присвоює соціально ганебні норми і цінності. Зазначений 
процес детермінований відсутністю цілеспрямованого позитивного 
впливу агентів соціалізації (насамперед сім’ ї і школи), а також контролю 
соціального розвитку, соціального виховання і соціалізаційного процесу. 
З поняттям соціалізації, що відхиляється кореспондують такі явища, як 
соціалізаційна норма, соціалізаційна траєкторія і вектор соціалізації. 
Кризовий (проблемний) тип соціалізації, як показали дослідження 
орієнтований на негативний результат (модель нормативного 
негативізму), соціалізаційна траєкторія орієнтована на соціально 
засуджену мету, стійкий вектор, з явно вираженим девіантним початком. 
Поряд з девіантною поведінкою і її формами існує безліч інших 
відхилень: асоціальна поведінка (поведінка, що не відповідає соціальним 
очікуванням); експрес-соціалізація (передчасне набуття дитиною 
соціальних ролей і вимушеної ідентичності); примусова соціалізація 
(відбувається у разі відчуження індивіда від встановленого у суспільстві 
процесу становлення особистості), запізніла соціалізація (невиправдане 
відкладання набуття дитиною набору соціальних ролей дорослої людини, 
звуження рамок її самостійності). 

Як показує соціально-педагогічний аналіз загальним шляхом 
вирішення проблеми соціалізації, що відхиляється за різними її типами, 
видами та ознаками вважається шлях корекції соціалізаційного процесу 
як спільної технології роботи в соціумі. Зміст корекції соціалізаційного 
процесу визначається в залежності від того, якщо не виконується, або 
порушується соціалізаційна норма, яка ступінь відхилення, в чому вона 
виявляється або може проявлятися. Корекція соціалізації на рівні 
проблемних дітей і є предметом спеціальної турботи в умовах РНВК, яка 
здійснюється на основі Програми. 

Ця Програма має включати: 1) модель соціально-психологічних та 
педагогічних особливостей трьох вікових груп учнів (молодший 
шкільний вік, середній шкільний вік; старший шкільний вік); 2) модель 
патології поведінки дітей (груп учнів, що потребують корекції соціальної 
дезадаптації; причини виникнення соціальної дезадаптації; ознаки 
соціально дезадаптованих дітей); 3) модель складних порушень 
формування особистості (реакції протесту, реакції імітації, реакції 
компенсації, хобі-реакції тощо); 4) модель факторів небажаних 
психогенних реакцій особистості школяра (фізичні та психічні 
особливості кожної конкретної дитини, її вік, мікроклімат і 
взаємовідносини в сім’ ї; особливості колективу ровесників та друзів, з 
якими учень проводить час поза домом; тривалість дії несприятливих 
факторів і ступінь її вкорінення); 5) систему принципів (науковість, 
системність, комплексність, раннє діагностування, диференційність); 
6) напрямки скерування діяльності дитини (створення режиму 
максимальної зайнятості у навчанні, спорті, цікавої післяурочної 
діяльності тощо; зміцнення віри дитини у свої сили та можливості; 
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схвалювання позитивних вчинків дитини; посиле почуття власної 
гідності, рівноправності у дитини; усунення психотравмуючих ситуацій в 
мікрооточенні дитини; обмеження контактів з неблагополучним 
середовищем); 7) профілактику соціальної дезадаптації, асоціальної 
поведінки школярів (правовий всеобуч; профілактичні заходи стосовно 
тютюнопаління, алкоголізму і наркоманії; попередження правопорушень; 
профілактика суїцидальної поведінки серед молоді тощо); 8) виявлення 
групи ризику і кординаційна допомога по усуненню негативних факторів 
впливу мікросоціального оточення (виявлення фізичного і психічного 
стану учня; психологічний портрет особистості; вивчення мікроклімату і 
взаємовідносин у сім’ ї; вивчення колективу ровесників і друзів дитини; 
виявлення і усунення несприятливих факторів впливу на особистість; 
компесаторна заміна негативних чинників позитивними; систематика 
заходів корекційного характеру). 

Таким чином, РНВК, є відкритою полікультурною школою, 
центром регіонального освітнього простору соціального виховання, 
системою соціально-педагогічної діяльності та регіональним центром 
соціального виховання «проблемних» дітей, характеризується як 
інститут соціального виховання учнівської молоді в регіоні. 
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Зоря І. О. Регіональний навчально-виховний комплекс як 

інститут соціального виховання учнівської молоді 
У статті здійснений аналіз особливостей сучасного освітньо-

виховного закладу «регіональний навчально-виховний комплекс» в 
рамках теорії соціального виховання, що розуміється як контрольований 
процес розвитку особистості в ході її соціалізації, дозволив прийти до 
твердження, що регіональний навчально-виховний комплекс можна 
розглядати в якості основного (головного) освітнього інституту 
соціального виховання учнівської молоді в регіоні. Соціалізуючий 
характер функціонування комплексу визначається його об’єктивною 
можливістю і необхідністю бути відкритою, полікультурною школою, 
центром регіонального освітнього простору з соціального виховання, 
відкритою системою соціально-педагогічної діяльності, регіональним 
центром соціального виховання «проблемних» дітей. 

Ключові слова: регіональний навчально-виховний комплекс, 
полікультурна школа, соціальне виховання, учнівська молодь. 

 
Зоря И. А. Региональный учебно-воспитательный комплекс 

как институт социального воспитания учащейся молодежи  
В статье осуществлен анализ особенностей современного 

образовательно-воспитательного учреждения «региональный учебно-
воспитательный комплекс» в рамках теории социального воспитания, 
понимаемого как контролируемый процесс развития личности в ходе ее 
социализации, позволил прийти к утверждению, что региональный 
учебно-воспитательный комплекс можно рассматривать в качестве 
основного (главного) образовательного института социального 
воспитания учащейся молодежи в регионе. Социализирующий характер 
функционирования комплекса определяется его объективной 
возможностью и необходимостью быть открытой, поликультурной 
школой, центром регионального образовательного пространства с 
социальным воспитанием, открытой системой социально-педагогической 
деятельности, региональным центром социального воспитания 
«проблемных» детей.  

Ключевые слова: региональный учебно-воспитательный комплекс, 
поликультурная школа, социальное воспитание, учащаяся молодежь. 

 
Zorya I. Regional educational complex as the Institute of social 

education of students  
The article presents the analysis of features of a modern educational 

institution "regional educational complex" in the framework of the theory of 
social education, understood as a controlled process development of 
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personality in the course of its socialization, allowed to come to the assertion 
that regional educational complex can be considered as a major educational 
Institute of social education of students in the region. Socalboy character of 
functioning of the complex is determined its objective possibility and the need 
to be open, multicultural school, Central regional educational space with social 
upbringing, an open system of socio-pedagogical work, the regional centre of 
social education "problem" children.  

Key words: regional educational complex, multicultural education, 
social education, students. 
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СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНІ ТЕХНОЛОГІІ  
У РОБОТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 
Сучасні умови розвитку соціальної педагогіки зумовлюють 

необхідність пошуку нових підходів до визначення сутності соціально-
педагогічних технологій та їх класифікації. Систематизація різноманітних 
підходів до розуміння сутності технології взагалі, а також соціально-
педагогічної технології зокрема.  

Класифікація (від лат. classis – розряд, клас + facio – роблю) – 
система супідрядних понять (класів, об’єктів) певної галузі знання або 
діяльності людини, що використовується як засіб для встановлення 
зв’язків між цими поняттями або класами об’єктів.  

Роль класифікації в пізнанні надзвичайно велика, адже вона дає 
змогу систематизувати досліджувані об’єкти за певними ознаками з 
урахуванням якісних характеристик кожного з них. Відомо безліч 
соціально-педагогічних технологій, проте їхня класифікація поки не 
розроблена. Водночас вона необхідна з багатьох причин, оскільки 
класифікація дає змогу впорядкувати соціально-педагогічні технології за 
певними критеріями, що спрощує їх вибір і практичне використання; 
показує характеристику, категорії об’єктів і умови практичного 
застосування соціально-педагогічних технологій; сприяє створенню банку 
соціально-педагогічних технологій з урахуванням їхніх специфічних 
особливостей. 

Формування такого банку даних дуже актуальні. Він має об’єднувати 
і систематизувати сформовані і перевірені на практиці соціально-
педагогічні технології, що дасть можливість спеціалісту оперативно 


