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Вступ 

 Актуальність дослідження. Основним завданням сучасної школи є 

формування творчої і активної особистості, всебічно та гармонійно 

розвиненої людини. Про роль колективу в формуванні особистості існує 

багато різних міркувань. Деякі зводяться до того, що виховний вплив 

колективу не виправдовує себе, а навпаки, пригнічує особистість, гальмує її 

розвиток.  

 Дана тема є актуальною, враховуючи те, що успішний розвиток та 

формування особистості можливий лише в колективі. Тому для кожного 

педагога важливим постає питання формування колективу учнів, як 

сприятливого середовища, для розвитку особистості кожного вихованця 

початкової школи. 

 Дослідженням колективу займалися такі видатні педагоги як:  

Н.П Аникеева,Й.А. Аркін, П.П Блонський, І.П. Іванов, Т.Є. Коннікова, М.Ю. 

Красовицький, Р.К. Крупська,А.Т.Куракін, А.С. Макаренко, А.В. Мудрик,Л.І. 

Новікова,   В.А. Сухомлинський ,С.Т.Шацький,та ін .  

 Нажаль, міністерством освіти та науки України не визначено чіткого 

плану формування колективу молодших школярів та будь яких методичних 

рекомендацій що до необхідності ташляхів його становлення. Проте  вказівка 

на необхідність виконання навчально-виховної роботи у сформованому 

колективі єу таких державних документах як: 

1. Закон України  "Про  загальну  середню  освіту". 

2. Державний   стандарт початковоїзагальної освіти. 

3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої 

освіти, та ін..  

 У зв’язку з цим від 27 серпня 2010 р.постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний 

заклад» було встановлено наступне: «Навчально-виховнийпроцес  у  закладі 

здійснюєтьсяза груповою таіндивідуальною формою навчання». 



 Враховуючи актуальність та соціальну значимість колективу для 

становлення та належного  розвитку особистості дитини, ми обрали темою 

дослідження «Формування колективу молодшого шкільного віку засобами 

колективної творчої діяльності» аби обґрунтувати важливість засобів 

колективної творчої діяльності у становленні дитячого колективу, визначити 

чому саме КТД вважають необхідною ланкою у роботі педагога над 

формуванням колективу молодших школярів. 

 Мета дослідження –Обґрунтування та визначення умов формування 

колективу молодших школярівяк необхідного компоненту при здійсненні 

навчально-виховної роботи  у початковій школі засобами колективної 

творчої діяльності. 

 Об’єкт – Процес формування колективу учнів початкової школи. 

 Предмет – Колективна творча діяльність як засіб ефективного 

формування колективу молодших школярів в навчально-виховному процесі 

загальноосвітньої школи. 

 Завдання дослідження : 

1. Науково-теоретичний аналіз проблеми формування 

колективу молодших школярів в психолого-педагогічній 

літературі. 

2. Вивчення особливостей формування колективу у 

початковій школі. 

3. Науково-теоретичний аналіз поняття КТД в педагогічній 

літературі. 

4. Діагностика рівня сформованості колективу учнів 

початкової школи в умовах проведення колективних творчих 

справ. 

5. Розробка КТС як однієї з технологій формування колективу 

молодших школярів у навчально-виховному процесі. 

 Гіпотеза дослідження: формуванняколективу молодших школярів буде 

найефективнішим за умови доцільного проведення з учнями колективної 



творчої роботи, а саме КТД різних типів, враховуючи ступені розвитку 

колективу на тих чи інших етапах та особисті інтереси кожної дитини класу. 

 Методи та організація дослідження- На різних етапах 

дослідницької роботи з метою розв`язання поставлених завдань і перевірки 

гупотези були використані такі методи дослідження: 

 теоретичний — аналіз нормативних документів та психолого-

педагогічної літератури з поставленої проблеми дослідження; 

 емпіричний — педагогічне спостереження, бесіда з дитиною 

молодшого шкільного віку та аналіз результатів діяльності; 

Наукова новизна- полягає в тому, що в роботі наявний перелік 

факторів, що впливають на формування колективу молодших школярів. 

 Практичне значення: методичні рекомендації що до формування 

колективу молодших школярів можуть бути використані студентами при 

проходженні педагогічної практикита вчителями початкових класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Висновки 

Відносини в згуртованому учнівському колективі характеризуються 

єдністю інтересів і взаємодопомогою, взаємною відповідальністю, турботою 

один про одного, повагою гідності товаришів. 

Існують різні типи колективів, і дитина,як правило, одночасно бере 

участь у діяльності кількох з них: вона і учень у певній групі, і учасник 

гуртка, і член клубу й т.д. Природно, що в різних колективах учень буде 

виконувати й різні функції, виступати в різних ролях, цим самим, 

здобуваючи життєвий досвід . 

А.С.Макаренко розглядав колектив як динамічне об’єднання, яке у 

своєму розвитку проходить ряд стадій: 

Перша стадія – вимагає педагог, він же вивчає вихованців, організовує 

різноманітну колективну діяльність; 



Друга стадія – вимагає педагог і актив. Робота з активом. Різноманітні 

форми колективної діяльності, розвиток активності; 

Третя стадія – колектив висуває свої вимоги до окремої особистості. 

В.О. Сухомлинський  - як засіб морального і духовного розвитку 

дитини. У колективі створюється єдність суспільного й індивідуального. 

Найбільше виховне значення має цілісний шкільний колектив, у якому 

колективи учнів ті педагоги об'єднані прагненнями до суспільно значимих 

цілей і моральних ідеалів. “Мудра влада колективу” (В.О. Сухомлинський) 

допомагає особистості подолати риси егоїзму, байдужості, визначити 

громадянську позицію, брати участь у творчій, гуманістично спрямованій 

діяльності на благо інших людей. 

Т.Є. Коннікова працювала над проблемами розвитку школярів в 

колективі. Вона  показала, що колектив впливає на дитину через активність 

самої дитини, і перш за все через морально цінну активність. 

Загалом, проаналізувавши  праці вище вказаних науковців можна 

зробити висновок, що колектив становить собою певну групу людей, 

засновану на основі спільних цілей, задач; групу, що поєднує інтереси як 

кожної людини, так і суспільства загалом. Така група керується принципами 

співробітництва, що є для неї ціннісними орієнтаціями та нормами 

поведінки. 
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