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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 

викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 

Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 

 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 

 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 

 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 

 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 

 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 

 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 

  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 

 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 

Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 

Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 

Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 

Будьте здоровими та щасливими! 
 

З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ В ДІЯЛЬНОСТІ  
ДИТЯЧИХ ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ В УМОВАХ МІСТА 

 

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. Бодалєва, 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 
соціально-педагогічний зміст діяльності дитячих творчих колективів залишається 
малодослідженим. 

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 [3, с. 93]. 

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 [2, с. 114]. 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 [1, с. 70]. 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. 

Отже, 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. 
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На основі аналізу науково-теоретичних джерел, нами було виділено наступні 
критерії соціально-педагогічного змісту діяльності дитячих творчих колективів: 

• індивідуально-віковий критерій: 
- віковий склад учасників колективу та його основна мотивація до творчої 

діяльності; 
- вікова специфіка конкретних напрямків творчої діяльності; 
- гендерна структура дитячих творчих колективів; 
• мотиваційний критерій: 
- основні мотиви участі в конкретних творчих колективах різних вікових та 

гендерних груп учнів; 
• соціально-комунікативний критерій: 
- форми соціальної взаємодії в рамках колективу дитячих об’єднань; 
- оцінка значимості безпосередньої діяльності колективу для його учасників; 
- наявність проведення та участь учнів у соціально-корисних справах спільно з 

творчим колективом; 
• організаційний критерій: 
- міра самостійності участі дітей в організації заходів; 
- можливість впливу на процес прийняття рішень; 
• критерій особистісного та соціального сприйняття діяльності колективу: 
- факт залучення друзів та однолітків до своєї творчої діяльності; 
- оцінка дітьми ефективності та ключових проблем діяльності дитячих творчих 

об’єднань; 
- шляхи та можливості покращення діяльності своїх дитячих творчих об’єднань 

були запропоновані дітьми. 
На основі виділених критеріїв нами було проведене дослідження соціально-

педагогічних аспектів в змісті діяльності дитячих творчих колективів, яке проводилось 
з 10 керівниками гурткових об’єднань та 100 школярами, які відвідують гуртки та 
ансамблі Коростишівського будинку дитячої творчості. 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, що 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, певну компенсацію 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 
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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. 
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