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собы и методы взаимодействия с ребенком для его лучшего усвоения той 
или иной деятельности, а с другой – будет способствовать правильному 
формированию социально значимых качеств.  

Л. В. Штылева констатирует, что к 2000 г. определились два страте-
гических направления интегрирования гендерного подхода в образова-
ние: одно из них – высшая школа, другое – «все остальное», т. е. общеоб-
разовательная школа, учреждения начального и среднего профессиональ-
ного образования. По мнению социологов, отмечает исследовательница, 
основные препятствия на пути к интеграции гендера в образование выра-
жаются в социокультурных, политических, организационно-финансовых 
и личностных факторах. Наиболее острой является проблема концептуа-
лизации гендерного подхода в педагогике. Л. П. Окулова высказывает 
мнение о том, что гендерный подход необходимо внедрять в целом в сис-
тему «дошкольное образование – школа – вуз – повышение квалифика-
ции» на основе преемственности, т. е. гендерное образование должно 
продолжаться всю жизнь. 

Учет гендерных особенностей в образовании позволит сделать педа-
гогический процесс более эффективным, а также будет способствовать 
становлению личности мальчиков и девочек. 

 
Большакова Ю. 

КЗ «ХГПА» 

КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ОДНА З ПРІОРИТЕТНИХ ЛІНІЙ  
РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА 

За сучасних умов креативна особистість стає досить вагомою для су-
спільства на всіх етапах його розвитку. Зміни в суспільстві, що відбува-
ються досить швидко, потребують від людини якостей, котрі б давали 
змогу творчо й продуктивно підходити до будь-яких змін, адекватно на 
них реагувати. Для цього особистість повинна активізувати свій творчий 
потенціал. 

Різні автори визначають здатність до творчості по-різному, але зага-
льновизнано, що вона ґрунтується на створенні чогось нового, оригіналь-
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ного. Питання креативності вивчали такі дослідники, як Д. Бого-
явленська, Е. Боно, Л. Виготський, В. Давидов, В. Кузін, П. Пономарьов, 
Д. Ельконін та ін. Термін «креативність» у педагогіці та психології набув 
поширення у 60-ті роки XX ст. За сучасних умов його активно викорис-
товують вітчизняні й зарубіжні автори (В. Дружинін, М. Козленко, 
М. Лещенко, А. Маслоу, О. Матюшкін, Е. Торенс, К. Тошина, В. Франкл, 
Е. Фром та ін.) 

Креативність – це творчі здібності індивіда, здатність породжувати 
незвичні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко вирі-
шувати проблемні ситуації. Педагогічна креативність – здатність педаго-
га до творчого виконання своїх професійних обов’язків. Деякі науковці 
співвідносять це поняття з педагогічною творчістю, яку визначають як 
оригінальний і високоефективний підхід педагога до навчально-виховних 
завдань, збагачення теорії та практики виховання й навчання новими не-
звичними ідеями. Перед нами постала проблема визначення способів ро-
звитку креативності в дітей дошкільного віку, адже це питання не втра-
тило актуальності, оскільки ще недостатньо розроблено його теоретичні 
засади, не визначено остаточно структуру, відсутнє діагностування креа-
тивного потенціалу особистості. 

Спираючись на Базову програму розвитку дитини дошкільного віку 
«Я у світі», де вперше в освітньому просторі України запропоновано 
вважати креативність однією з пріоритетних ліній розвитку дошкільника, 
а також базовою якістю особистості дитини дошкільного віку, завданням 
педагога-вихователя є активізація творчої фантазії, яка активізує креати-
вність і розвиває вроджені творчі здібності. Креативній, творчо спрямо-
ваній активності дошкільника притаманні: а) активність у мисленні, ініці-
ативність, наявність певних нахилів, здібностей, інтересів, творчої уяви; 
б) небайдуже ставлення до навколишньої дійсності, здатність помічати, 
переживати, творити нове, сумніватися й шукати шляхи рішень, отриму-
вати задоволення від результату й самого процесу творіння; в) достатній 
рівень життєвої компетентності. 

У сучасній дошкільній освіті позитивними є такі методи і прийоми 
роботи з дітьми: розвивальні ігри та вправи, проблемні запитання, про-
блемно-пошукові ситуації, експериментальні дослідження, систематичні 
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спостереження, логічні задачі тощо. Неординарний, творчий підхід до 
виявлення креативних здібностей у дітей дошкільного віку та створення 
відповідних умов для їх розвитку – одне з пріоритетних завдань роботи 
педагогічних працівників дошкільної галузі, виконання якого є запору-
кою успіху у формуванні творчо спрямованої особистості дошкільника, 
елементів самоорганізації кожної дитини, навичок інтелектуального са-
морозвитку дітей.  

Висновок: креативність є важливою здібністю особистості. Ця якість 
є універсальною для особистості, яка володіє певними знаннями, упевне-
но використовує їх на практиці, прагне до самореалізації та вміє критич-
но мислити.  

 
Вайтеховская Д. 

УО «МГУ им. А. А. Кулешова» 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С НИЗКИМ СОЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ 

Вместе с формированием новой системы образования стала разви-
ваться идея социально-педагогического и психологического сопровожде-
ния развития детей. Она возникла в рамках проблемы оказания эффек-
тивной и квалифицированной психологической и социально-
педагогической помощи. Парадигма сопровождения приобрела особую 
популярность среди моделей социально-педагогической и психологиче-
ской службы в образовании (М. Р. Битянова, Е. И. Казакова, Р. В. Овча-
рова). Термины «сопровождение» (М. Р. Битянова, Н. Л. Коновалова, 
С. Н. Чистякова) и «поддержка» (А. А. Бодалев, О. С. Газман, А. В. Муд-
рик) употребляют в качестве обозначения системы деятельности психо-
лога и социального педагога как особого вида оказания психологической 
и cоциально-педагогической помощи. 

Однако, несмотря на достаточно большое количество публикаций по 
проблеме социально-педагогического сопровождения, недостаточно изу-
чена специфика социально-педагогической сопровождающей работы 


