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Bступ 

 

Актуальнiсть дослiдження.Невід’ємною складовою формування 

гармонійного розвитку дітей молодшого шкільного віку є творча діяльність. 

Чітко організована творча діяльність дітей початкових класів сприятиме їх 

соціальній активності, розвитку здатності адаптуватися до життєвих 

ситуацій, максимально використовувати свій природний потенціал, що є на 

сьогодні необхідним. 

У початковiй ланцi освiти творчо обдарованих дiтей намагаються 

зрiвняти з iншими, пiдiгнати пiд зручний стандарт слухняного та розумного 

учня. Ось чому так часто тi, кого уранньому шкiльному вiцi вважали 

«вундеркiндами», з вiком стають звичайними прагматичними людьми, якi 

нічого оригiнального, нового нестворюють. 

Tакий погляд на виховання й освiту творчо активнихдiтей свiдчить про 

наявнiсть як об’єктивних, так i суб’єктивних суперечностей, що вимагають 

нагального вирiшення. Tак, з одного боку, державаi школа наголошують на 

тому, що проблема виявлення та розвитку творчо обдарованих дiтей iснує i її 

вкрай необхiдно долати, вказуючи на провiдну роль соцiальних педагогiв, 

практичних психологiв в навчально-виховному процесi, а з iншого – велика 

наповнюванiсть класiв i значний обсяг роботи психологiчної служби школи, 

не взмозi охопити i придiлити професiйну увагу всiм дiтям. Однiєю з таких 

причин є постiйне скорочення годин або ж наявнiсть лише однiєї вакансiї 

соцiального педагога чи практичного психолога в навчальному закладi. Tому 

працюючи в таких умовах, з’являється необхiднiсть дослiдження, розробки 

та створення якiсно нових методiв, прийомiв i технологiй в педагогiчнiй й 

соцiально-педагогiчнiй сферi, якi б сприяли полiпшенню ситуацiї процесу 

соцiально-педагогiчного та психолого-педагогiчного супроводу творчо 

обдарованих дiтей, особливо в початковiй школi.  

За умов реформування системи нацiональної освiти, пiднесення ролi 

творчої особистостi в суспiльствi значної актуальностi набуває й проблема 



технологiй розвитку та роботи педагогiчного колективу й соцiально-

педагогiчної служби обдарованих дiтей. Перспективним вирiшенням може 

стати органiзацiя такого педагогiчного процесу, який започаткує технологiю, 

методику пошуку й вiдбору обдарованих дiтей та створить умови для 

розвитку їхнiх природних творчих потенцiй. 

Побудова нацiональної системи освiти в Українi, її докорiнне 

реформування зумовлене необхiднiстю вiдтворення i розвитку творчого, 

духовного й iнтелектуального потенцiалу народу, виходу вiтчизняної науки, 

технiки й культури на якiсно новий свiтовий рiвень. У зв’язку з цим 

особливої уваги набуває i проблема пошуку, розробки та вдосконалення 

системи роботи працiвникiв соцiально-психологiчної служби 

зальноосвiтнього навчального закладу з розвитку, навчання й виховання 

творчо обдарованої особистостi. 

Дослiдженням даної проблеми займались чимало науковцiв, результати 

яких висвiтленi в працяхО. Антонової, B. Алфiмова, T. Гiзи, О. Кульчицької, 

Н. Лейтеса, B. Лiмонiт, M. Партики, О. Mатюшкiна, B. Mоляко, Б. 

Шадрiкова, О. Щелбанової таiн.). Протесоцiально-педагогiчна складова в 

сферi формування та пiдтримки творчої дiяльностi молодших школярiв 

залишається малодослiдженою. Саме тому нами визначено тему 

дослiдження: «Соцiально – педагогічні характеристики творчої дiяльностi 

дiтей початкової школи». 

Об’єкт дослiдження – творча дiяльнiсть молодших школярiв. 

Предмет дослiдження – соціально-педагогічні характеристики творчої 

діяльності молодших школярів 

Mета дослiдження – дослідити специфіку соціально - педагогічної 

творчої діяльності учнів початкової школи 

Завдання дослiдження: 

1.Охарактеризувати сутнiсть та соцiально-педагогiчнуспецифiку 

творчої дiяльностi молодших школярiв. 



2.Дослiдити соцiально-педагогiчнi аспекти творчої діяльності учнiв 

початкової школи. 

3.Розробити методичні рекомендацiї соцiальним педагогам з розвитку 

творчої обдарованостi молодших школярiв. 

Mетоди дослiдження. Для виконання поставлених завдань 

дослiдження було використано аналiз науково-теоретичних джерел, 

анкетування, тестування, статистичнi методи кiлькiсної та якiсної обробки 

отриманих результатiв. 

Експериментальна база дослiдження:ЗНЗ №30 м. Житомира. 

Tеоретичне значення дослiдження:узагальнено та систематизовано 

дослідженню наукові соцiально-педагогiчне дослiдження в сферi 

дослiдження феномену творчої дiяльностi молодших школярiв. 

Практичне значення дослiдження:розроблено й обґрунтовано 

методичні рекомендацiї соцiальним педагогам з розвитку творчої 

обдарованостi молодших школярiв. 

Апробацiя роботи. Результати дослiдження опублiкованiу збiрнику 

наукових праць. Соціально-педагогічні характеристики творчої діяльності 

дітей початкової школи// Актуальнi проблеми соцiальної сфери: [збiрник 

науковихробiт викладачiв iстудентiв] / за заг. ред. Н. П. Павлик. – Житомир : 

вид-во ЖДУ iм. I. Франка, 2015. 

Структурароботи. Бакалаврська робота складається зi вступу, двох 

роздiлiв, висновкiв дороздiлiв, загальних висновкiв, додаткiв, списку 

використаних джерел. Робота викладена на 53сторiнках друкованого тексту. 



Загальнi висновки 

Tворча дiяльнiсть є складним багатокомпонентним та 

мiждисциплiнарним поняттям, зокрема є об’єктом соцiально-педагогiчних 

дослiджень, а тому потребує детальнiшого вивчення. Tворча дiяльнiсть є 

однiєю iз базових складових процесу формування особистостi молодшого 

школяра, а тому окрiм власне освітнього аспекту, цей процес несе соцiальне 

навантаження. Саме тому формування творчого мислення, творчої уяви та 

креативностi як основних елементiв творчої дiяльностi є зокрема i соцiально-

педагогiчним процесом. 

Mолодший шкiльний вiк – один з найважливiшихетапiв формування 

особистостi, повноцiнної подальшої соцiалiзацiї пiдростаючого поколiння 

тастановлення соцiальних вiдносин, що є важливою ланкою формування 

повноцiнного громадянина, члена людської спiльноти. На жаль, сучасна 

система освiти розвиває в дiтях найчастiше лише один бiк – виконавчi 

здiбностi, а бiльш складний та важливий бiк – творчi здiбностi людини 

залишаються на волю випадкуiу бiльшостi залишаються на плачевному рiвнi. 

Bласне соцiально-педагогiчна складова цього процесу, в першу чергу, 

стосується тих елементiв освiтнього процесу, якi не зачiпають уосновнiй 

дiяльностi вчителi. Особливо актуальним та ефективним способом 

стимулювання творчої дiяльностi та формування креативної особистостiу 

молодших школярiв є гра. 

Соцiально-педагогiчний змiст у процесi формування творчої 

особистостi молодшого школяра реалiзується у двох ключових напрямках: 

дiяльнiсть педагогiв з розвитку творчої дiяльностi молодших школярiв в 

процесi навчальної дiяльностi та позакласної роботи та власне робота 

соцiального педагога з пiдтримки творчого розвитку молодших школярiв, в 

основi якої, за дослiдженнями науковцiв, домiнуючим є процес творчої 

дiяльностi в iгровiй формi. 

Орiєнтуючись на теоретичний аналiз дослiджуваної проблеми, 

вiдповiдно до розробленої програми дослiдження, нами було проведено 



соцiально-педагогiчних аспектiв творчої дiяльностi молодших школярiв. За 

результатами емпiричного дослiдження нами було з’ясовано, що, в цiлому, 

для бiльшостi молодших школярiв характерним є високий рiвень 

оригiнальностi та продуктивностi творчого мислення. Проте педагоги не 

завжди об’єктивно оцiнюють рiвень творчого розвитку особистостi учнiв 

початкової школи, зазвичай занижуючи його. B той же час було з’ясовано, 

що ключовим фактором також є виховна робота батькiв з розвитку творчої 

особистостi учня, яка часто не проводиться в силу рiзного роду факторiв. 

Tаким чином, це обумовлює необхiднiсть координацiї впливу сiм’ї та школи 

у творчому розвитку особистостi учнiв початкової школи, що є однiєю iз 

основних функцiй соцiального педагога ЗНЗ. 

На основi отриманих результатiв експериментального дослiдження, 

нами було розроблено методичні рекомендацiї соцiальним педагогам з 

розвитку творчої обдарованостi молодших школярiв.Bикористання цих 

методичних рекомендацiй у практичнiй соцiально-педагогiчнiй дiяльностi з 

розвитку творчої обдарованостi молодших школярiв безпосередньо 

впливатиме на формування позитивних тенденцiй розвитку творчої 

особистостiучнiв початкової школи. 
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