
Технологія 4. Асоціація дитячих організацій 

адміністративного району 

 

Назва: асоціація дитячих організацій адміністративного району. 

Тип: регіональна виховна система. 

Адреса: Ставищенський Центр дитячої та юнацької творчості. 

Рік створення: 1998 

Рік оприлюднення в пресі: 1998 

Новизна: уперше в Україні  розроблено організаційні засади виховну 

систему адміністративного району та створено її на практиці.  

Основні положення технології: у сучасних підходах до організації 

виховної роботи в навчальних закладах учень розглядається як суб’єкт 

спеціальним чином організованої діяльності, спрямованої на формування в 

нього соціального досвіду. Цілком очевидно, що така діяльність передбачає 

наявність повноцінного оточення: однолітків, дітей молодшого і старшого 

віку, дорослих тощо. 

Саме тому виховні системи невеликих сільських шкіл розглядають як 

основу для організації виховної роботи діяльність загальношкільного 

учнівського колективу. Це й зрозуміло, адже створити повноцінне 

педагогічно оформлене середовище людських взаємин у класі, де навчаються 

5–7  учнів, дуже складно, а то й неможливо. Проте навіть і цей шлях не 

забезпечує повного розв’язання проблеми, адже для вихованців потрібні як 

різновікові групи, так і обов’язково повноцінні групи ровесників. Лише в 

спілкуванні діти мають змогу адекватно оцінити свої успіхи й можливості, 

дати об’єктивну оцінку мікросередовищу, в якому  перебувають. Певною 

мірою можна зняти цю проблему, якщо в межах адміністративного району 

створити повноцінний простір соціальної активності для учнівської молоді. 

Такий простір повинен: 

– сприяти розширенню можливостей учнівської молоді в реалізації 

своїх прав на соціальну творчість; 



– за природою та особливостями функціонування бути сумісним із 

закономірностями внутрішнього світу дитини; 

– легко змінюватися відповідно до змін реального соціального 

середовища; 

– легко піддаватися педагогічному управлінню. 

Одним із варіантів вирішення цих проблем може бути асоціація 

дитячих організацій навчальних закладів району. 

Створивши  в 1998 р. Районну асоціацію дитячих організацій 

Ставищенщини (РАДОС) з поетичною назвою „Крона”, ми значно 

розширили простір соціальної активності сільської учнівської молоді та 

отримали у своє розпорядження дієвий механізм опосередкованого 

педагогічного керівництва активністю учнівської громади. Це дало 

можливість організувати цілеспрямований та скоординований виховний 

процес у навчальних закладах району.     

Основною організаційною формою діяльності РАДОС «Крона» стала 

загальнорайонна гра, що триватиме протягом навчального року, а її 

правила визначатимуть напрями самовдосконалення шкільних організацій, 

адже їхня діяльність має забезпечувати успіх і перемогу в грі. Цілком 

очевидно, що перемогти можна лише тоді, коли школа буде представлена в 

асоціації не одним товариством, а обов’язково дитячою організацією, що 

здійснює багатогранну діяльність. У результаті проведеної організаційної 

роботи у всіх 23 загальноосвітніх навчальних закладах району створено 

учнівські організації, які, як і РАДОС „Крона”, пройшли юридичну 

реєстрацію у встановленому законом порядку. 

На початку кожного навчального року на конференції делегатами від 

усіх шкільних дитячих організацій визначається сукупність основних 

напрямів діяльності асоціації. Цілком очевидно, що, вибравши ті чи інші  

напрями роботи, можна  значною мірою спрямувати діяльність шкільних 

дитячих організацій у певне русло. Зміст діяльності можна коригувати, 

шляхом внесення змін до Положення про напрями діяльності. Це сприяє 



налагодженню механізмів цільового проектування соціальних якостей, які 

потрібно сформувати у вихованців, тобто життєдіяльність асоціації стає 

педагогічно керованою і здійснюється відповідно до чітко поставленої мети 

виховання. 

Починаючи з 1998/99 н.р., вся діяльність асоціації організовується  як 

загальнорайонна гра «Світ дитинства», що передбачає проведення цілого 

ряду етапів, які завершуються турнірами, конкурсами та фестивалями. Зміст 

і правила гри визначаються координаційною радою асоціації на початку 

кожного навчального року. На цьому ж засіданні затверджуються план 

роботи й перелік загальнорайонних заходів (табл. 4.1), що дає можливість 

мати в усіх навчальних закладах району скоординований зміст діяльності 

учнівських колективів та планів виховної роботи (розробляють педагоги-

вихователі). 

Табл. 4. 1. Загальнорайонні заходи РАДОС 

«Крона» на 2003 – 2004 н. р. 

 

 

На кожному етапі гри, крім колективних, можуть визначатися й 

індивідуальні переможці. Призовий фонд кожного районного заходу 

становить 100–200 гривень. Серед подарунків найбільшою популярністю 



користується дитяча енциклопедична література. Призовий фонд гри 

формується за рахунок позабюджетних коштів навчальних закладів району з 

розрахунку 30–50 копійок на одного учня за навчальний рік. Цілком 

зрозуміло, що ніяких внесків учні особисто не сплачують. 

Хід гри «Світ дитинства»  відображається на спеціальних екранах в 

Центрі дитячої та юнацької творчості та відділі освіти райдержадміністрації. 

Її зміст періодично друкується в місцевій пресі. Після кожного 

загальнорайонного заходу готуються публікація в районній газеті та 

репортаж на місцевому телебаченні. 

Підсумки гри підбиваються наприкінці кожного навчального року на 

конференції РАДОС «Крона» й оголошуються на великому 

театралізованому святі, приуроченому Міжнародному дню захисту дітей. З 

цієї нагоди видається спільне розпорядження голови районної державної 

адміністрації та голови районної ради, яким відзначають п’ять найкращих 

шкільних дитячих організацій, з виділенням для їх нагородження 

відповідних коштів. 

У святі беруть участь  делегації усіх навчальних закладів району (по 

20–25 учнів), представники органів державної влади, сільські голови, 

керівники сільськогосподарських і промислових підприємств, фермери, 

підприємці, керівники партійних осередків та громадських організацій. Вони 

нагороджують учасників і переможців гри «Світ дитинства». Здебільшого це 

комп’ютерна й офісна техніка, телевізори, аудіо – відеомагнітофони, 

спортивне й туристське обладнання, книжки. Загальний подарунковий фонд 

свята становить близько 20 тис. гривень. 

Отже, педагогічно оформлене соціальне середовище (ПОСС), або 

змістово-діяльнісний простір РАДОС «Крона», можна уявити собі як велику 

мережу (сітку) або, точніше, мереживо, яке складається з великої кількості 

вузлів і модулів різних розмірів. Ця сітка ніби «накриває» або впорядковує, 

унормовує реальне соціальне середовище (РСС) сучасної дитини. Новий 

«порядок», що привноситься в реальне життя дитини, визначається метою 



виховного процесу, який забезпечує освітня система району. 

У перші роки виділялось сім  напрямів діяльності РАДОС „Крона”: 

«Почни з себе», «Тепло сердець», «Ерудит», «Світ захоплень», 

«Краєзнавець», «Мандрівник», «Перші старти». Останнім часом визнано 

доцільним визначати п’ять напрямів: «Почни з себе», «Ерудит», «Світ 

захоплень», «Краєзнавець», «Перші старти». 

На початку кожного навчального року затверджуються окремі 

Положення про кожний напрям діяльності асоціації. Вони мають такі 

розділи: 

1. Мета та завдання. 

2. Зміст та організація діяльності. 

3. Проведення районних заходів. 

4. Визначення та нагородження переможців. 

Важливо те, що шкільні дитячі організації відповідно до власних 

статутів організовують діяльність у кожному з п’яти напрямів самостійно, 

лише узгоджуючи початок і кінець окремих справ та акцій, щоб мати 

можливість взяти участь у районних заходах з відповідного напряму – 

представити свої здобутки, позмагатися, поспілкуватися з однолітками. 

Форми роботи з кожного напряму в навчальному закладі можуть 

бути  різними. Наприклад, з напряму «Почни з себе» – це індивідуальні та 

групові бесіди, диспути та лекції на морально-етичні теми, різноманітні 

конкурси, турніри, фестивалі, написання творів, колективний перегляд та 

обговорення кінофільмів і телепередач, зустрічі з психологами, лікарями та 

правоохоронцями тощо. З напряму «Ерудит» – це заняття в гуртках, 

наукових товариствах, участь в олімпіадах, виставках, турнірах, робота в 

науково-пізнавальних експедиціях, самоосвіта, участь в КВК, брейн-рингах 

тощо. З напряму «Краєзнавець» – це екскурсії по музеях, історичних місцях, 

відвідування виставок, походи по рідному краю, туристські зльоти, 

конференції тощо. 

Районні заходи проводяться, як правило, у формі фестивалів, зльотів, 



виставок, конференцій, змагань, естафет тощо. 

За результатами проведеної в школі роботи та участі в районному 

заході кожна шкільна дитяча організація отримує відповідний рейтинговий 

бал - від одиниці до 23 (за кількістю навчальних закладів у районі). Участь у 

таких заходах є добровільною, але, як показує практика, ігнорування хоча б 

одного з них робить марними сподівання на загальний успіх у районній грі, 

адже у скарбничку організації в такому разі заноситься нуль балів. Тому всі 

навчальні заклади постійно беруть участь у районних заходах. 

Сьогодні РАДОС „Крона” - це надзвичайно потужний і багатогранний 

педагогічно оформлений простір соціального становлення учнівської молоді 

сільського регіону. 
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