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ВСТУП
Актуальність дослідження. Виховання – одна з основних категорій
педагогіки, що відображає цілеспрямований, свідомо контрольований процес
і результат формування особистості, вона включає в себе формування у
школярів якостей особистості, а також соціальних і духовних відносин як
найважливіших компонентів їх особистісного утворення.
Сутність виховання проявляється на практиці як цілісний, організаційно
оформлена взаємодія всіх суб'єктів діяльності, яка забезпечує підготовку
громадян до суспільної праці, формування їх як гармонійно розвинених
індивідів, особистостей, суб'єктів діяльності та індивідуальностей.
Сучасні процеси, що відбуваються в житті нашого суспільства, призвели
до процесу формування та реалізації сучасної моделі освіти, що забезпечує

підвищення доступності якісної освіти відповідно до вимог інноваційного
розвитку економіки, сучасних потреб суспільства і кожного громадянина що і
визначили нові підходи до змісту освіти.
Сьогодні провідною метою виховання для педагогічного колективу є
ідеал особистості, здатної приймати рішення в ситуаціях морального вибору,
нести відповідальність за ці рішення перед собою і суспільством, якому
потрібна людина з високим почуттям самосвідомості.
Як він буде спілкуватися зі своїм «Я», з друзями, з рідними, як знайде
себе, буде прагнути до інтелектуальному, духовному, фізичному розвитку –
головні питання для педагогів школи.
Значна кількість робіт присвячена педагогічній практиці та її ролі у
формуванні педагогічних умінь. Так, питанням теорії і практики організації
колективних творчих справ присвячені роботи Л.І. Божович, А.В. Іванова,
І.П. Іванова, Л.Г Кирилюка, Т.Й. Конникової, А.С. Макаренко, В.В Маткина,
А.В. Мудрика, Л.І. Новікової, І.Б. Первина, В.А. Сухомлинського та інших, в
яких відображені основні принципи комунарської методики, розкрита
технологія колективної організаторської творчості, сформульовані умови
педагогічного успіху в реалізації різноманітних творчих справ; проведено
аналіз використання комунарської методики у практиці виховання школярів
та студентів.
Вченими доведено, що «екзистенціальний вакуум» не може забезпечити
повноцінного розвитку особистості, оскільки людина живе в суспільстві і
забезпечує задоволення своїх потреб і інтересів, вступаючи в колективну
діяльність – трудову, комунікативну, пізнавальну та ін. Ось чому в сучасних
умовах поняття «колектив», «колективна діяльність» необхідно наповнити
новим змістом і змістом, що стверджують самоцінність і гідність особистості,
актуалізуючи

при

цьому

той

позитивний

досвід,

який

накопичено

педагогічною наукою і практикою.
Колективні творчі справи відрізняються одна від одної перш за все за
характером спільної практичної турботи, яка виступає на перший план:

трудової або суспільно-політичної пізнавальної або художньо-естетичної
спортивно-оздоровчої або організаційної. Але в кожній, колективній творчій
справі вирішується багато педагогічних завдань, проходить розвиток
колективних, демократичних основ життя, самостійності, ініціативи дітей,
самоврядування,

активного

громадянського

відношення

до

людей

і

оточуючого світу. КТД – це спосіб організації яскравої наповненої трудом і
грою, творчістю і товариськістю, мрії і радістю життя і в той же час основний
виховний захід комунарської методики[3, c.23].
Отже, колективна творча діяльність – це діяльність, що приносить
радість і користь оточуючим і класному колективу, в процесі якої учні
розкривають свої творчі здібності. Її планують, готують, реалізують,
оцінюють спільно вихованці та вчителі, разом здійснюючи пошук найкращих
шляхів виконання завдань. Така діяльність, крім того, є цікавою, бо її не
можна організовувати відповідно до певної догми чи шаблону, слід завжди
обирати різні варіанти її проведення, виявляти нові можливості учнів, бо ці
заходи є частиною їхнього життя. Тому ми вважаємо актуальним дослідити
соціально-педагогічну технологію колективної творчої діяльності у ЗНЗ[6,
c.12].
Об’єкт дослідження: колективна творча діяльність.
Предмет дослідження: зміст, форми та методи соціально-педагогічної
технології колективно творчої діяльності у ЗНЗ.
Мета

дослідження:визначити рівень застосування методики КТС

соціальними педагогами у ЗНЗ, та згуртованість учнівської групи для
реалізації методи КТД.
Гіпотеза дослідження: впровадження колективної творчої діяльності у
ЗНЗ залежить від рівня обізнаності

соціальних педагогів з методики

колективної творчої діяльності.
Завданнями дослідження є:
1.

Проаналізувати

наукову літературу

з

проблеми

педагогічної технології колективної творчої діяльності у ЗНЗ.

соціально-

2.

Вивчити форми та

методи

соціально-педагогічної технології

колективної творчої діяльності у ЗНЗ.
3. Розробити соціально-педагогічну технологію колективної творчої
діяльності у ЗНЗ.
Методи та організація дослідження: В роботі використано комплекс
теоретичних та емпіричних методів, що відповідають змісту проблеми. Для
розв’язання поставлених завдань і перевірки гіпотези було застосовано
загальнонаукові методи теоретичного та емпіричного дослідження, зокрема
такі, як: теоретичний аналіз та систематизація наукових літературних джерел.
Експериментальна частина дослідження виконувалась за допомогою таких
методів:

використання методики Л.Фрідмана «Вивчення згуртованості

колективу» (показники ціннісно-орієнтаційної єдності), а також опитування
соціальних педагогів за власне розробленою анкетою про застосування
виховної методики КТС у ЗНЗ.
Надійність та вірогідність. Надійність та вірогідність отриманих
результатів

забезпечувалися

узгодженістю

між

теоретичним

аналізом

проблеми та підходами до її дослідження, застосування методів, які є
адекватними меті та завданням дослідження, поєднанням кількісного та
якісного аналізу.
Публікація. Зміст та актуальність наукової роботи викладено у
науковій публікації автора: Адамович А. В. Соціально-педагогічна технологія
колективної творчої діяльності у ЗНЗ // Актуальні проблеми соціальної сфери
: [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик]. –
Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 90–91. – (Випуск 3).
Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних
джерел, що нараховує 73 найменувань, 19 додатків. У роботу вміщено 8
таблиць. Загальний обсяг роботи складає 117 сторінок.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У ході виконання дипломної роботи на тему «Соціально-педагогічна
технологія колективної творчої діяльності у ЗНЗ» ми дійшли таких висновків.
Передусім зазначимо, що дослідники вважають соціально-педагогічну
технологію інтегративним різновидом соціальної і педагогічної технологій,
тому для пояснення розуміння нами досліджуваного поняття представимо
сутнісні і структурні характеристики соціальної та педагогічної технологій.
Сутність цих технологій є алгоритмована діяльність зі створення і
використання умов, які забезпечують задоволення актуальних потреб,
мобілізацію і розвиток ресурсів індивідуума і, таким чином впливають на
його вільний особистий вибір.
Специфічними рисами цих, як і інших соціально-педагогічних
технологій є: концептуальність (спирання на наукову концепцію); складність,
яка полягає в стандартизації та визначенні ефективності впливу; ієрархічність
– соціально-педагогічні технології передбачають використання в ролі методів
технології нижчого порядку.
Для визначення сутності технологій формування відповідального
ставлення до соціальних проблем ми будемо спиратися на визначення
соціально-педагогічної технології як цілеспрямованої, найбільш оптимальної
послідовності соціально-педагогічної діяльності (впорядкована сукупність
дій, операцій і процедур) із реалізації фахівцем (фахівцями) методів
(сукупності методів), засобів і прийомів, що забезпечують досягнення
прогнозованої мети в роботі з людиною, групою в певних умовах
середовища.
Узагальнюючи матеріали щодо теоретичних аспектів дослідження
технологій соціально-педагогічній діяльності в загальноосвітній школі,
зазначимо, що соціально-педагогічні технології виконують ряд функцій:
діагностичну,

прогностичну,

системно-моделюючу,

організаційну,

практичну, розпорядчо-управлінську, евристичну.
Методика КТД це підхід до виховання, який перевірений часом, і вже

багато років використовується в роботі соціальними педагогами, а також
класними керівниками. Досвід використання колективних творчих справ
дозволяє створити систему виховної роботи, яка виховує соціально-активну
особистість, здатну реалізувати творчі здібності в майбутньому дорослому
житті.
Область дії і змісту КТД сьогодні повинні відповідати тим процесам
оновлення, які відбуваються у всіх сферах життя країни. Головне, щоб це
були справи, в яких дітей і дорослих об'єднували спільні цілі, спільні життєво
важливі турботи, а їх відносини будувалися б на принципах співробітництва
й співтворчості. Колективна навчально-пізнавальна діяльність учнів є одним
із найважливіших факторів не тільки у формуванні особистості школяра, а й
у забезпеченні продуктивного характеру процесу пізнання в цілому.
Маючи чітке уявлення про структуру і закономірності малої групи,
соціальний педагог одержує засіб дидактичного впливу на колектив класу
вцілому (спрямовує взаємостосунки суб'єктів навчального процесу, впливає
на пізнавальну мотивацію навчання та на пізнавальні інтереси окремого учня
і всього класного колективу тощо). Така робота соціального педагога дуже
складна і завжди потребує творчого підходу.
В експериментальній роботі нами були досліджені 10 соціальних
педагогів та 60 учнів 9-10 класів. З соціальними педагогами ми провели
опитування спрямоване на визначення рівня підготовки колективних творчих
справ соціальним педагогом у ЗНЗ та методику Л.Фрідмана «Вивчення
згуртованості колективу» з учнями 9-10 класів.
Нами було визначено, що більшість соціальних педагогів мають
уявлення про технології КТД та намагаються активно застосовувати її у своїй
діяльності. Адже, колективна творча діяльність позитивно впливає на процес
навчання і учнів зокрема – їх навчальні здібності, вміння співпрацювати,
взаємодіяти; виховує у дітей повагу і доброзичливість, забезпечує їх загальну
активність.

Також виходячи із загальних показників ЦОЕ учнів 9-10 класів ми
визначили, що вищий показник ціннісно-орієнтаційної єдності притаманний
учням 10-му класу, що може свідчити про вищу згуртованість учнівської
групи, а отже і про вищу можливість реалізації методики КТД.
Розробка технології колективної творчої діяльності є одним із багатьох
напрямків соціально-педагогічної

діяльності, який набуває все

більшої

активності та поширення в практичній роботі соціального педагога
загальноосвітньої школи.

Соціально-педагогічні технології колективної

творчої діяльності створюють можливість педагогам загальноосвітніх шкіл
здійснювати цей процес цілеспрямованіше, з визначеними концептуальними
основами, принципами, змістом діяльності, за певним алгоритмом, високою
вірогідністю досягнення кінцевого результату.
Отже, колективна творча діяльність це певний підхід до виховання ,
який перевірений часом, вже багато років використовується в роботі класних
керівників та соціальних педагогів. Досвід використання колективних
творчих справ дозволяє створити систему виховної роботи, яка виховує
соціально-активну особистість, здатну реалізувати творчі здібності в
майбутньому

дорослому житті.
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