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Вступ 

 

Актуальність дослідження. Суспільство створює соціокультурне 

середовище, у якому відбувається формування підростаючого покоління. 

Тому на особистість дитини неминуче проектуються всі плюси й мінуси 

сьогоднішнього життя. 

Сьогодні, коли не тільки проголошується, але й робиться спроба 

реалізації ідей особистісно орієнтованої педагогіки, багато або перестали 

говорити про проблеми формування дитячого колективу, або всіляко 

намагаються завуалювати цю проблему, використовуючи терміни: 

спільність, група, асоціація, кооперація і т.п. Але й зараз робота з колективом 

– один із основних напрямків соціально-педагогічної роботи з дитячими 

групами 

Виховання в колективі, для колективу й через колектив було основним 

положенням у теорії виховання. Виховання ж у дитячому творчому колективі 

сприяє не тільки розвитку особистісних якостей дитини, а також розвитку її 

морального, художнього й естетичного смаку. 

Творча діяльність у кожній з її форм включає елемент творчості як 

способу вільного й нерегламентованого прояву особистості. На ранньому 

етапі розвитку суспільства елементи творчої діяльності проявлялися у 

фольклорі, традиційних формах народного мистецтва. Під впливом корінних 

змін, що відбуваються в економічній, соціальній, духовної сферах, самостійні 

початки в художній творчості одержали умови не тільки для всебічної 

реалізації, але й для формування самостійної, якісно нової по змісту й 

організації форми творчості – художньої творчості. 

Ширша, ніж в сільській місцевості, матеріально-технічна база 

діяльності дитячих творчих колективів у місті, дозволяє говорити про 

пріоритетність дослідження їх соціально-педагогічної діяльності саме в 

умовах міста. Також важливим аргументом є той факт, що соціальна система 

міста дозволяє дитячому творчому колективу в цілому, та кожному його 



члену зокрема, ширше реалізувати власний творчий потенціал, надає більші 

потенційні можливості для розвитку колективу і особистісного зростання 

його учасників. Активна діяльність творчих колективів неминуче призводить 

до розширення кількості їх соціальних контактів, зміни та збільшення ролі 

різних соціальних інститутів в процесі соціалізації дітей з цього колективу, а 

тому потребує безпосередньої соціально-педагогічної підтримки творчої 

діяльності. 

Різні аспекти вивчення особистості в дитячому колективі були виділені 

в роботах А. А. Бодалева, А. Ф. Воловик, А. Д. Жаркова, А. С. Макаренко, 

В. І. Смирнова та ін. Досліджували значення творчої діяльності в розвитку 

дитини такі науковці як Т. І. Бакланова, А. І. Вишняк, А. С.Каргін, І. В. 

Литкіна, В. І. Тарасенко та ін.  Однак проблема соціально-педагогічних 

аспектів діяльності дитячих творчих колективів залишається 

малодослідженою. Саме тому темою нашого дослідження було обрано: 

«Соціально-педагогічна характеристика діяльності дитячих творчих 

колективів в умовах міста». 

Об’єкт дослідження – діяльність дитячих творчих колективів. 

Предмет дослідження –соціально-педагогічні аспекти діяльності 

дитячих творчих колективів в умовах міста.  

Мета дослідження – дослідити соціально-педагогічну специфіку 

характеристик  діяльності дитячих творчих колективів в умовах міста. 

Завдання дослідження: 

1. Охарактеризувати сутність та специфіку соціально-педагогічної 

діяльності дитячих творчих колективів. 

2. Виявити специфіку соціально-педагогічної діяльності дитячих творчих 

колективів в умовах міста. 

3. Дослідити соціально-педагогічніаспекти в змісті діяльності дитячих 

творчих колективів. 

4. Розробити програму оптимізації соціально-педагогічного змісту 

діяльності дитячих творчих колективів. 



Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань 

дослідження ми використали аналіз науково-педагогічних джерел, 

узагальнення, порівняння, систематизацію, анкетування, тестування, 

статистичні методи кількісної та якісної обробки отриманих результатів. 

 Експериментальна база дослідження: дослідно-експериментальна 

робота здійснювалася на базі Будинку дитячої та юнацької творчості 

м. Коростишів. 

Теоретико - практичне значення дослідження:узагальнено і 

систематизовано наукові дослідження про сутність та специфіку соціально-

педагогічної діяльності дитячих творчих колективів в умовах міста, 

розроблено й обґрунтовано програму оптимізації соціально-педагогічного 

змісту діяльності дитячих творчих колективів. 

Апробація роботи. Результати дослідження опубліковані у збірнику 

науково-методичних праць: Соціально - педагогічні аспекти в діяльності 

дитячих творчих колективах в умовах міста// Актуальні проблеми соціальної 

сфери: [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред.Н.П. 

Павлик]. – Житомир : Видавництво Житомирського державного університету  

імені Івана Франка, 2014. – С. 39 – 41.  

Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку 

використаних джерел (94 найменування). Робота викладена на 91 сторінці 

друкованого тексту та  10 сторінках додатків. 

  



Висновки 

 

1. Охарактеризувавши сутність та специфіку соціально-педагогічної 

діяльності дитячих творчих колективів, ми прийшли до наступних 

висновків.В процесі соціалізації особистість перебуває в стані постійного 

соціального контакту одразу з декількома колективами. Не виключенням є і 

дитячі творчі колективи, процес формування яких відбувається на базі 

клубних об’єднань, будинків дитячої та юнацької творчості, в приватних 

закладах. До формальних творчих колективів відносяться дитячі колективи, у 

яких творча та дозвіллєва діяльність строго регламентується розкладом і 

здійснюється під керівництвом штатного або позаштатного керівника. Це в 

основному дитячі гурткові об’єднання. До неформальних дитячих колективів 

відносяться такі колективи, діяльність яких не має строгої регламентації й 

будується цілком на ініціативі й творчості дітей. До них слід віднести дитячі 

об’єднання за інтересами. 

Дитячі творчі колективи поділяються, насамперед, за видами і жанрами 

мистецтва. У клубах функціонують драматичні, лялькові, хорові, музичні, 

танцювальні гуртки, гуртки образотворчого й прикладного мистецтва.  

Активно залучаючи дітей до вирішення просоціальних завдань, 

дитячий творчий колектив тим самим забезпечує  різноманітні форми 

спілкування, зумовлює можливості розвитку індивіда як особистості. 

Основне соціально-педагогічне завдання полягає в тому,  щоб в очах дітей  

виховна функція колективу відходила на задній план, а перше місце займала 

б соціально-корисна функція.  

Дитячий творчий колектив є специфічною спільнотою, суб’єкт впливу 

діяльності якого змінюється в залежності від стадії розвитку цього 

колективу, а об’єктом діяльності якого є творча діяльність його вихованців, в 

першу чергу їх творчий розвиток та самовдосконалення. 

Психолого-педагогічною основою комфортного перебування 

особистостями у дитячому творчому колективі є та ситуація, коли різні 



індивідуальні думки й точки зору не пригнічуються механізмами 

наслідування й впливу, а є колективне самовизначення основної діяльності 

цього колективу – творчого розвитку в певній, цікавій для всіх учасників 

колективу, сфері. Таким чином, можемо прийти до висновку, що колективна 

творча діяльність створює реальні передумови для виявлення потенційних  

творчих можливостей особистості, розвиток її соціальної активності, 

цілеспрямованості, всебічного розвитку, який є передумовою успішної 

соціалізації особистості дитини. 

2. Виявивши специфіку соціально-педагогічної діяльності дитячих 

творчих колективів в умовах міста, ми прийшли до наступних 

висновків.Місто становить складне соціально-просторове утворення, до 

якого, крім природного і матеріально-речового компонентів, входять 

населення, виробництво і споживання, тому воно і вивчається багатьма 

науками і є предметом міждисциплінарних досліджень. Місто  володіє рядом 

характеристик, які створюють специфічні умови соціалізації його жителів, 

особливо підростаючих поколінь. Місто як осередок культури, а також 

просоціальних, асоціальних і антисоціальних явищ, міський спосіб життя 

загалом надає кожному своєму мешканцю значну кількість різноманітних 

альтернатив. Це створює потенційні можливості для індивідуального вибору 

в різних сферах життєдіяльності. У дитячому, підлітковому та юнацькому 

віці одним із таких важливих альтернативних агентів соціалізації стають 

різноманітні дитячі творчі колективи, а у випадку їх відсутності неформальні 

об’єднання, які далеко не завжди є просоціальними. 

В цілому роль міста в соціалізації дітей, підлітків, юнаків,  а також їх 

колективів, зокрема і творчих, визначається тим, що  місто як соціокультурне 

середовище їх соціалізації надає кожному жителю міста як окремому 

індивіду та представнику різних колективів, в тому числі і дитячих творчих 

груп, потенційно широкі можливості вибору об’єктів та суб’єктів 

спілкування, систем цінностей, стилів життя, а отже, і можливостей 

самореалізації і самоствердження. 



Організація й проведення соціально-культурної діяльності дитячого 

творчого колективу обумовлює зацікавленість у перспективному 

особистісному зростанні кожного члена, у розвитку навичок соціальної 

взаємодії дітей, а також у їх повноцінній соціалізації. Шляхом постійного 

збагачення життя дитячого колективу соціально значимими справами, 

підвищення вимог до виконання цих доручень керівник може досягти в 

колективі відповідності цих справ моральним принципам і цінностям. 

Особливо ефективними в соціально-педагогічній специфіці діяльності 

дитячих творчих колективів є практика використання колективних творчих 

справ. Основний соціально-педагогічний результат використання 

колективних творчих справ у діяльності дитячих творчих колективів – це 

розвиток громадянської самосвідомості та здібностей до соціальної 

творчості. Таким чином, постійно діючий дитячий творчий колектив виконує 

функції соціального, культурного центру, що генерує необхідні відомості, 

органічно пов’язані з життєдіяльністю, конкретними запитами різних 

соціальних груп населення. Це забезпечує оптимальне функціонування 

особистості в системі дій, у якові вона включена, розбудовує її творчу 

ініціативу, виробляє потреба самореалізації в соціальній діяльності. 

Наступним чином реалізовується безпосередня соціально-педагогічна 

складова у змісті діяльності дитячих творчих колективів.  

3. Дослідивши соціально-педагогічні аспекти в змісті діяльності 

дитячих творчих колективів, ми прийшли до таких висновків.Дослідження 

соціально-педагогічного аспекту в змісті діяльності дитячих творчих 

колективів проводилось з 10 керівниками гурткових об’єднань та 100 

школярами, які відвідують гуртки та ансамблі Коростишівського будинку 

дитячої творчості. Для дослідження нами було відібрано по 10 осіб – членів 

дитячих творчих колективів 10 гуртків різної спрямованості даного закладу 

методом квотної вибірки. Проведене дослідження дозволяє прийти до 

висновків, що основну цільову аудиторію дитячих творчих колективів 

складають підлітки. Соціально-педагогічна складова діяльності дитячих 



творчих колективів виражається між іншим через соціальне визнання 

продуктів їх творчої діяльності позитивно впливає на соціалізацію дітей.  

 Структура обраних дітьми напрямів творчих об’єднань дозволяє 

говорити про традиційність гендерного виховання та розподілу відповідних 

гендерних ролей в сім’ях досліджуваних дітей. Основними мотивами їх 

участі в діяльності таких колективів є цікавість обраного виду творчої 

діяльності та бажання «заповнити» вільний час. Значна самостійність дітей в 

обранні творчих заходів дозволяє говорити не тільки про формування 

навичок самостійності у дітей підлітків, а й про просоціальну направленість, 

через форми самоорганізації та саморегулювання діяльності колективу, їх 

загостреного «почуття дорослості». Факт залучення однолітків до своєї 

творчої діяльності, показує міру особистісної зацікавленості дітей у даному 

виді творчої діяльності та готовність дитини до популяризації просоціальних 

форм активності серед друзів однієї вікової групи, а також розвиває їх 

соціальні навички (в першу чергу в сфері соціальної взаємодії та 

комунікації), що є позитивним чинником їх успішної та повноцінної 

соціалізації. Першочергово важливим для дітей є розвиток тих аспектів їх 

діяльності, які стосуються саме соціально-педагогічної складової їх 

діяльності, тобто тих, які сприяють розширенню їх соціальних контактів, 

згуртування та розвитку колективу, особистісному зростанню та розвитку 

цікавої для них сфери творчої діяльності.Також було виявлено, що тип 

сприйняття дитиною її творчої спільноти як колективу і себе як частини 

цього колективу напряму залежить від домінування індивідуальних чи 

групових форм роботи даного творчого колективу. Це дозволяє узагальнити, 

що саме практикування групових форм роботи є показником соціально-

педагогічного змісту діяльності дитячих творчих об’єднань, оскільки 

дозволяє розвинути у них навички соціальної комунікації, засвоїти соціальні 

норми та навички, необхідні в подальшій професійній діяльності та 

особистісній самореалізації. 



4. Розробивши програму оптимізації соціально-педагогічного змісту 

діяльності дитячих творчих колективів, ми прийшли до таких 

висновків.Нами було розроблено програму розвитку соціально-педагогічного 

змісту діяльності позашкільного закладу як бази діяльності дитячих творчих 

колективів. Мета Програми:удосконалення системи роботи позашкільного 

закладу як бази діяльності дитячих творчих колективів шляхомстворення 

належних соціально-педагогічних умов для забезпечення гармонійного 

розвитку вихованців, реалізації їхніх здібностей у креативно спрямованому 

позашкільному освітньо-виховному просторі. 

У змісті діяльності дитячих творчих колективів виділяються чотири 

взаємопов’язані напрями діяльності: освітня – мотивація пізнання в освоєнні 

світу; творча – мотивація творчої, пошукової, дослідницької діяльності; 

соціально орієнтована – розвиток соціальних навичок, засвоєння ключових 

соціальних норма та традицій; оздоровчо-розвивальна  діяльність – мотивація 

емоційно-ціннісних відносин. 

Реалізація розробленої нами програми розвитку соціально-

педагогічного змісту діяльності позашкільного закладу як бази діяльності 

дитячих творчих колективів, дозволить не тільки сприяти соціалізації дітей, а 

й сприятиме розвитку самого закладу і, відповідно, є комплексом 

різнонаправлених дій по удосконаленню соціально-педагогічної моделі 

закладу, оптимізацію системи методичної роботи та роботи з педагогічними 

кадрами, оптимізацію психолого-педагогічного супроводу, співпрацю із 

суспільними інституціями і т.д.  
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