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Актуальність дослідження.  Проблема творчого розвитку особистості

гостро стоїть у сучасному світі. Кожна цивілізована країна або та, яка хоче



бути цивілізованою, дбає про творчий потенціал суспільства взагалі і кожної

людини зокрема. Усе це разом пов’язане з рівнем загальної освіти, увагою до

розвитку творчого потенціалу особистості, надання їй можливості проявляти

свої здібності.

Сучасна система освіти спрямована не тільки на якісне навчання учнів.

Важливою складовою в роботі з дітьми та підлітками є їх цілеспрямований

творчий  розвиток,  виховання,  а  також  подолання  різних  соціальних

відхилень.  В  зв’язку  з  цим  актуальними  стають  дослідження  динаміки

розвитку творчого потенціалу, інтелекту та соціальних якостей учнів.

Ряд  дослідників  під  творчим потенціалом  фактично  розуміють

обдарованість,  готовність  до  діяльності,  а  в нашому  випадку  –  творчу

обдарованість,  готовність  до  творчої  діяльності. Аналізуючи  роботи

дослідників  здібностей  та  обдарованості  (О.Є.  Антонова,  Г.С.  Костюк,

Н.В. Кузьміна, О.М. Матюшкін, В.О. Моляко, Л.О. Музика,                        Я.О.

Пономарьов,  Б.М.  Теплов та  багато інших),  можна переконатися,  що вони

вживали ці поняття як синоніми.

Отже,  враховуючи  актуальність  даної  проблеми,  темою  нашого

дослідження  обрано  «Творчий  розвиток  учнів  як  об’єкт  діяльності

соціального педагога».

Мета дослідження – охарактеризувати соціально-педагогічні форми і

методи творчого розвитку учнів ЗНЗ.

Об’єкт дослідження – творчий розвиток учнів.

Предмет дослідження –  соціально-педагогічні  форми  і  методи

творчого розвитку учнів ЗНЗ.

Завдання дослідження:

1) охарактеризувати  розвиток  творчості  учнів  як  напрям  соціально-

педагогічної діяльності;
2) емпірично дослідити стан і тенденції творчого розвитку учнів ЗНЗ;
3) спроектувати методи роботи соціального педагога з творчими дітьми в

умовах навчального закладу.



Теоретична  основа  дослідження. Внесок   у  розв’язання  проблеми

розвитку  творчих  здібностей  школярів  зроблено  В.  Андрєєвим,

Н. Гонтаровською, В. Моляко, Т. Морозовською,    О. Попик, В. Рибалкою,  Б.

Тепловим та  іншими  педагогами.  Категорію  «творчості»  трактували  такі

відомі  вчені  як:  А.  Брушлинський,  Л.  Виготський,  І.  Домашенко,

М. Гамезо, А. Маслоу, Я. Пономарьова, В. Роменець, С. Рубінштейн та         О.

Тихомирова. Фази творчої діяльності розкрито у роботах –                         Р.

Гельмгольц, А. Пуанкаре та ін.

Методи  дослідження.  Теоретичні  методи  включали  аналіз  психолого-

педагогічних,  соціально-педагогічних,  методичних,  соціологічних  джерел.

Для  досягнення  поставленої  в  роботі  мети використовується  комплекс

емпіричних методів, вибір та поєднання яких залежать від змісту проблеми,

яка   вивчалася,   а   саме: тест  на  визначення  сформованості  творчих

здібностей,  тест  на  креативність  (творчість)  «Інтерпретація  зображень»  за

Дж.  Гілфордом,  інтерв’ювання  та  аналіз  документів  (річних  планів  та

соціальних паспортів класу).
Характеристика  експериментальної  бази  та  вибіркової  сукупності

дослідження. Загальноосвітні навчальні заклади м. Житомира,                   смт.

Попільня  та  смт.  Народичі.  Серійна  (гніздова)  вибірка  формувалась  за

критерієм  віку  –   по  10  учнів  з  9-Б  класів  Житомирського  ліцею  №  25,

Попільнянської ЗОШ №2, Народицької гімназії.
Практичне  значення  дослідження  полягає  в  тому,  що  результати

розвитку творчості учнівської молоді можуть бути підґрунтям для створення

програм соціально-педагогічної  діяльності  в  ЗНЗ, забезпечуючи педагогів і

соціальних  педагогів  необхідними  орієнтирами  при  організації  навчально-

виховного  процесу.  Положення  магістерської  роботи  можуть

використовуватися в ході викладання спецкурсу «Розвиток творчості учнів»

при організації виховної та дозвіллєвої роботи у ЗНЗ.

Публікації:  результати дослідження опубліковані у збірнику науково-

методичних праць: Творчий розвиток учнів як об’єкт діяльності соціального

педагога // Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт



викладачів  і  студентів  /  за  заг.  ред.  Н.П.Павлик].  –  Житомир  :  Вид-во

Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 73-

75.

Структура дослідження: вступ, теоретичний, емпіричний та практичний

розділи,  висновки  до  розділів,  список  використаної  літератури (85

найменувань),  додатки.  Повний обсяг  роботи  –109,  основна  частина  –  73.

Кількісні дані наведені в 8 таблицях.



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. Проаналізувавши  категорію  «творчість»  з  точки  зору  таких  наук  як

філософія,  психологія,  соціологія  та  педагогіка,  відомих  вчених  та

науковців, та ознайомившись з видами творчості можна підбити підсумки та

вивести загальне поняття.  Творчість – це діяльність людини (творця),  яка

охоплюючи її фізичний та духовний світ, за результат має створені нові за

змістом  і  формою  цінності,  які  відрізняються  своєю  унікальністю.

Розвиток — це специфічний процес зміни, результатом якого є виникнення

якісно нового, поступальний процес сходження від нижчого до вищого, від

простого до складного. А творчий розвиток учня, в свою чергу, це процес

зміни  фізичного та  духовного світу  учня,  результатом якого є  виникненя

якісно  нових  цінностей,  які  відрізняються  своєю унікальністю.  Детально

розглянуто  та  проаналізовано  кожну  творчу  якість,  види  творчості  та

основні  вікові  періоди  розвитку  творчості  і  інтересів  дитини. Структура

творчих  якостей учнівської молоді відображає їх спрямованість на творчу

діяльність,  характерологічні  особливості,  творчі  вміння  та  індивідуальні

особливості психічних процесів.
2. У  емпіричному дослідженні  брали  участь  30  учнів  з  9-х  класів

Житомирського ліцею № 25, Попільнянської ЗОШ №2, Народицької гімназії.

Метою  дослідження  було  дослідити  рівень  розвитку  творчості  учнів  та

визначити  соціально-педагогічні  характеристики  впливу  на  нього  за

допомогою  інструментарію  дослідження  рівня  розвитку  творчості  учнів.

Більша  частина  учнів  за  результатами  тесту  мають  низький  рівень

креативності та творчого мислення. Лише 17 % учнів має високий та 20 % –

середній. Порівнюючи з попереднім тестом, такі результати дають підставу

визнати,  що  учні,  можливо  не  захотіли  повністю  розкрити  свої  творчі

можливості  в  силу  тих,  чи  інших  причин.  Більшість  просто  копіювали

відповіді один одного, не використовуючи власну уяву та асоції до даних

малюнки в тесті. Тобто, результати дослідження творчих здібностей вищі,



ніж рівень  творчого мислення  учнів.  Результати  дослідження дозволяють

сформулювати виявлену суперечність:

- більшість учнів мають середній рівень творчих здібностей,  але не

вміють  застосовувати  їх  (переважає  низький  рівень  творчого

мислення).
Це  визначається  низьким рівнем  участі  педагогів  і  батьків  щодо творчого

розвитку учнів і вимагає координаційної функції соціального педагога. Все це

підтверджує  актуальність  нашого  дослідження  про  необхідність

цілеспрямованого соціально-педагогічного впливу на творчий розвиток учнів.

В  ході  проведення  дослідження  гіпотеза  знайшла  своє  підтвердження.

Відповідно до результатів можемо зазначити – що учні Народицької гімназії

мають достатньо високі індивідуальні творчі здібності.  Можна зазначити, що

характеристики,  такі  як,  індивідуальні  здібності  учнів,  тип  сім'ї  та  рівень

досвіду соціального педагога позитивно впливають на рівень творчості учнів.

Дослідження науковців засвідчили, що творчість — це досить складний і

своєрідний процес,  якому  можна навчитися.  Для  цього необхідно  виявити

його  закономірності,  на  основі  яких  можна  створити  певні  методи  або

прийоми. Пошук наукової організації творчої праці дав змогу розробити нові

методи  розв'язку  проблемних  задач.  Серед  розроблених  ученими  методів

найбільш ефективними і відомими в сучасній літературі з питань технічної

творчості  є: метод  мозкового  штурму, метод  фантазування, метод

зразків, метод фокальних об'єктів, метод створення образу ідеального об'єкта.

3. Сьогодні  поширеною  є  думка  про  те,  що  для  піднесення  предмета  й

методики його викладання на належному науково-методичному рівні, треба

повернутися  до  технологій  проектного навчання.  В  основу якої  має  бути

покладена творча  діяльність учнів,  зорієнтована  на  вільний  вибір  ними

об'єкта проектування. Саме тому в оновленій програмі трудового навчання

знайшли своє відображення вищезазначені методи творчої діяльності.

Види діяльності  соціального  педагога,  які  вважають  сприятливими  для

творчого розвитку учнів:



- діяльність, що мотивує учнів до процесу навчання та сприяє розумінню

ними його значення для особистісного розвитку;

- діяльність, що цілеспрямовує, орієнтує учнів на мету і результат, який

треба  отримати,  спрямовує  їх  увагу  на  зміст  і  значення  творчої

діяльності, яку вони виконують;

- діяльність, що індивідуально диференціює учнів, розвиває різні рівні

можливостей учнів, не обмежує їх у часі, стимулює всіх до відповідей;

- діяльність, яка організує колективну творчу діяльність учнів забезпечує

організацію групових форм творчої навчальної діяльності;

- діяльність, яка організує контрольно-оцінювальну діяльність учнів.

В  розділі  також  розглянуто  поради  соціальним  педагогам щодо  творчого

розвитку учнів  та  поради батькам які  прагнуть  розвивати творчі  здібності

своїх дітей.          
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