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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Соціально-економічні та політичні 

процеси, що відбуваються у сучасному українському суспільстві, породжують 

кризи в сім’ї як соціальному інституті, наслідком яких є зростання 

малозабезпечених, неблагополучних, неповних та інших родин, які не 

спроможні повноцінно виконувати свої функції. У «Концепції виховання 

дітей та молоді в національній системі освіти» зазначено, що у виховній 

діяльності система освіти має спиратися саме на сім’ю, підвищувати її 

психолого-педагогічну культуру, активно впливати на взаємини між її 

членами тощо. 

Початкова школа є першою інституцією, що створює фундамент 

співпраці сім’ї та школи. Необхідність гармонізації родинного й суспільного 

виховання потребує внесення змін у процес підготовки майбутнього вчителя 

до роботи з батьками учнів, зокрема з неповних сімей, відповідно до сучасних 

запитів соціально-педагогічної діяльності в Україні. 

Важливість роботи з батьками підкреслюється в українському 

законодавстві, зокрема: Концепції державної сімейної політики (1999 р.), 

Національній програмі «Репродуктивне здоров'я 2001 – 2005» (2001 р.), 

Програмі «Українська родина» (2001 р.), Концепції сімейного виховання в 

системі освіти України «Щаслива родина» (2012 р.), «Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки» (2015 р. 

№ 580/2015). 

У психолого-педагогічних дослідженнях українських (Г. В. Борин, 

Н. А. Бугаєць, А. М. Залізняк, Т. І. Шанскова) та зарубіжних (Т. В. Андрєєва, 

С. І. Голод, І. В. Грібенніков, Е. Г. Ейдеміллер, Л. І. Маленкова, 

Н. Ю. Сінягіна, Н. Д. Шилін, Л. Б. Шнейдер та ін.) учених представлено 

теоретичні положення та практичний досвід, які є підґрунтям для розв’язання 

проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей. 
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Окремі аспекти проблеми розкрито у дослідженнях учених, зокрема: 

особливості неповної сім’ї (І. Ф. Дементьєва, Б. Б. Нусхаєва, Т. І. Петрова, 

В. М. Целуйко); соціально-педагогічна робота з неповними сім'ями 

(Г. Г. Воронцова, Т. Ю. Гущіна, М. О. Докторович, І. В. Солоділова); 

специфіка виховної роботи, підтримки дітей з неповних сімей (М. Анцута, 

Н. М. Дружиніна, О. М. Максимович, Я. Г. Ніколаєва, В. Г. Постовий та ін.). 

Результати досліджень свідчать, що у сучасній вищій школі підготовка 

майбутнього вчителя початкової школи до роботи із сім’ями молодших 

школярів та неповними сім’ями здійснюється лише у контексті вивчення 

окремих тем психолого-педагогічних дисциплін. 

Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури дозволив 

виявити суперечності в підготовці майбутнього вчителя початкових класів до 

роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей між: 

- зростанням очікувань батьків неповних сімей щодо гуманістично-

спрямованої взаємодії педагога з ними та відсутністю готовності майбутнього 

вчителя початкових класів до їх реалізації; 

- утвердженням інноваційно-компетентнісного підходу, з одного боку, та 

інерційністю традиційної практичної підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи на етапі професійного навчання, з іншого; 

- потребою формування готовності майбутнього вчителя початкових 

класів до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей і слабким 

науково-методичним забезпеченням ефективної реалізації такої діяльності. 

Отже, актуальність проблеми та необхідність розв’язання означених 

суперечностей зумовили вибір теми кандидатської дисертації: «Підготовка 

майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане згідно з темою науково-дослідної роботи 

кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича «Теоретико-
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методологічні та методичні інновації у професійно-педагогічній підготовці 

фахівців у контексті вимог входження в міжнародний освітній простір» 

(РК № 0116U007044). Тему дисертації затверджено вченою радою 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(протокол № 2 від 27.02.2014 р.) й узгоджено рішенням бюро Міжвідомчої 

ради з координації наукових досліджень педагогічних і психологічних наук в 

Україні (протокол №4 від 29.04.2014 р.). 

Мета дослідження – обґрунтувати та перевірити педагогічні умови 

вдосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей. 

Для досягнення мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Здійснити аналіз базових понять дослідження. 

2. Визначити компоненти підготовки майбутнього вчителя до роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей. 

3. Виокремити критерії, показники та методики для виявлення стану 

готовності майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками учнів 

із неповних сімей у сучасній вищій школі. 

4. Обґрунтувати педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до 

роботи з батьками молодших школярів із неповних сімей. 

5. Розробити та експериментально перевірити методику підготовки 

майбутнього вчителя до роботи з батьками молодших школярів із неповних 

сімей. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутнього вчителя до 

взаємодії з сім’єю. 

Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей. 

Концептуальна ідея дослідження ґрунтується на філософських, 

психолого-педагогічних положеннях, які уможливлюють визначення 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками 
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молодших школярів з неповних сімей як складний, цілісний 

багатокомпонентний процес оволодіння студентами спеціальними знаннями, 

уміннями, навичками, практичним досвідом щодо роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей. Модернізація системи вищої освіти, 

пошук нових підходів до навчання зумовлюють обґрунтування педагогічних 

умов, які забезпечують підготовку майбутнього вчителя початкової школи до 

роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей. Пріоритетним є не 

процес, а результат підготовки майбутнього вчителя, виражений у 

сформованості готовності вчителя до роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей. 

Гіпотеза дослідження. Підготовка майбутнього вчителя початкової 

школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей буде 

ефективною за таких педагогічних умов: усвідомлення майбутнім учителем 

початкової школи потреби у самопізнанні, аналізі й адекватній оцінці 

учасників освітньої взаємодії; розвитку мотивів і професійних інтересів, 

гуманістичної спрямованості у роботі з батьками молодших школярів з 

неповних сімей; засвоєння студентами теоретичних знань щодо роботи 

вчителя з батьками молодших школярів з неповних сімей; залучення 

майбутнього вчителя початкової школи до активної практичної діяльності з 

батьками молодших школярів з неповних сімей. 

Методологічну основу дослідження становлять філософські 

положення про діалектичний взаємозв’язок теоретичної та практичної 

складових професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи; 

принципи системності, науковості, цілісності, практичної спрямованості. 

Теоретичну основу дослідження становлять концептуальні положення 

теорії сучасної філософії освіти (А. М. Алексюк, В. П. Андрущенко, 

І. А. Зязюн, В. Г. Кремень та ін.); основні положення професійної підготовки 

вчителя початкової школи (Н. М. Бібік, О. А. Дубасенюк, Л. В. Коваль, 

С. М. Мартиненко, О. Я. Савченко, Л. О. Хомич та ін.); теоретичні основи 

підготовки вчителя до роботи з батьками учнів та різними типами сімей 
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(Н. А. Бугаєць, О. А. Буздуган, І. В. Гребенніков, Т. Г. Жаровцева, 

Н. А. Усманова, І. М. Трубавіна, Т. І. Шульга та ін.); особливості соціально-

педагогічної роботи з неповними сім'ями (Г. Г. Воронцова, Т. Ю. Гущіна, 

М. О. Докторович, І. В. Солоділова, Я. Г. Ніколаєва, В. Г. Постовий та ін.). 

Методи дослідження. Для досягнення мети та розв’язання визначених 

завдань на різних етапах наукового пошуку було використано комплекс 

методів дослідження: теоретичні – вивчення й аналіз філософської, 

психологічної та педагогічної літератури, законодавчих актів і освітніх 

нормативно-правових документів, навчально-методичної документації 

(навчальних планів спеціальності, програм навчальних курсів) із проблеми 

дослідження, порівняння й узагальнення теоретичних концепцій, 

пріоритетних ідей науковців щодо проблеми підготовки майбутнього вчителя 

до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей; системно-

структурний аналіз (класифікація, систематизація, узагальнення теоретичних 

й експериментальних даних) – для розкриття сутності та визначення поняття 

«підготовка майбутнього вчителя до роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей»; емпіричні – діагностичні методи (анкетування, тестування, 

опитування, спостереження, аналіз навчальної документації), науково-

педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний) 

для перевірки ефективності визначених педагогічних умов, реалізація яких 

забезпечує вдосконалення підготовки майбутнього вчителя до роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей; статистичні – методи 

математичної статистики й обробки одержаних даних з метою якісної 

інтерпретації результатів експериментального дослідження.  

Організація дослідження. Дослідження здійснювалося в три етапи 

впродовж 2013- 2017 рр.  

На першому етапі (2013 – 2014 рр.) вивчено стан дослідженості 

проблеми у філософській, психологічній, педагогічній науковій літературі; 

проаналізовано навчально-програмну документацію з підготовки фахівців 

вищих навчальних закладів, зокрема навчальні плани, програми, зміст 
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навчальних дисциплін; обґрунтовано об’єкт, предмет, гіпотезу, визначено 

завдання дослідження; здійснено добір і розроблено відповідний 

діагностичний інструментарій для дослідження рівнів сформованості 

готовності студентів до роботи з батьками молодших школярів з неповних 

сімей. 

На другому етапі (2014 – 2015 рр.) здійснено вибірку досліджуваних; 

виділено структурні компоненти підготовки та уточнено критерії, показники 

та рівні сформованості готовності майбутнього вчителя початкової школи до 

роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей; проведено 

констатувальний етап експерименту. 

На третьому етапі (2015 – 2017 рр.) обґрунтовано педагогічні умови та 

розроблено методику вдосконалення підготовки студентів до роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей; проведено формувальний і 

контрольний етапи експерименту, визначено підсумковий рівень 

сформованості готовності студентів до роботи з батьками молодших школярів 

з неповних сімей; проведено порівняльний та статистичний аналіз 

експериментальних даних; сформульовано загальні висновки; визначено 

перспективи подальших наукових пошуків; здійснено літературне 

редагування й оформлення рукопису дисертації. 

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося на 

базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 

Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федоровича, Рівненського державного гуманітарного університету, а також – 

міських та сільських шкіл Волинської, Івано-Франківської, Тернопільської, 

Одеської та Чернівецької областей. На різних етапах дослідження в 

експерименті брали участь 475 студентів, 412 учителів. 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

дослідження полягає у тому, що: 

 вперше: визначено сутність поняття «підготовка майбутнього вчителя 

початкових школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних 
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сімей» та обґрунтовано структурні компоненти (особистісно-мотиваційний, 

когнітивний, практично-діяльнісний) підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних 

сімей; виокремлено педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей 

(усвідомлення майбутнім учителем початкової школи потреби у 

самопізнанні, аналізі й адекватній оцінці учасників освітньої взаємодії; 

розвитку мотивів і професійних інтересів, гуманістичної спрямованості у 

роботі з батьками молодших школярів з неповних сімей; засвоєння 

студентами теоретичних знань щодо роботи вчителя з батьками молодших 

школярів з неповних сімей; залучення майбутнього вчителя початкової 

школи до активної практичної діяльності з батьками молодших школярів з 

неповних сімей); обґрунтовано критерії, показники та рівні (високий, 

достатній, середній, низький) готовності майбутнього вчителя початкової 

школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей; 

 уточнено сутність понять «сім’я», «неповна сім’я», а також типи та 

функції неповних сімей; 

 подальшого розвитку набули форми та методи роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей. 

 Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблено змістовий модуль «Особливості роботи вчителя з батьками 

молодших школярів з неповних сімей», яким доповнено зміст навчальної 

дисципліни «Психолого-педагогічна робота з батьками молодших школярів»; 

підготовлено тренінги («Педагог – суб’єкт взаємодії», «Робота вчителя з 

неповною сім’єю»); оновлено тематику науково-дослідних робіт студентів; 

доповнено завдання програми безперервної педагогічної практики. Матеріали 

дослідження можуть використовуватись у вищих навчальних закладах, у 

системі післядипломної педагогічної освіти. Основні висновки дисертації 

можуть бути рекомендовані для вчителів, студентів, магістрантів при 

написанні курсових, дипломних і магістерських робіт.  
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Результати дисертаційної роботи впроваджено в освітній процес 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (довідка 

№ 17/15-757 від 17.03.2017 р.), Педагогічного коледжу Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федоровича (довідка № 01-20/11 від 

14.03.2017 р.), Рівненського державного гуманітарного університету (довідка 

№ 65 від 20.03.2017 р.), Тернопільського національного педагогічного 

університету імені В. Гнатюка (№ 334-33/03 від 22.03.2017 р.). 

Вірогідність одержаних результатів дослідження забезпечується 

застосуванням методів, адекватних меті й завданням дисертації, поєднанням 

якісного і кількісного аналізу матеріалу, одержаного у процесі емпіричного 

дослідження; використанням комплексу методик, що мають практичну 

спрямованість; репрезентативністю вибірки, емпіричними даними, здобутими 

під час тривалої дослідницької роботи; статистичною достовірністю 

одержаних показників. 

На захист винесено: 

1. педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей: 

усвідомлення майбутнім вчителем початкової школи потреби у самопізнанні, 

аналізі та адекватній оцінці учасників освітньої взаємодії; розвиток мотивів та 

професійних інтересів, гуманістичної спрямованості у роботі з батьками 

молодших школярів з неповних сімей; опанування студентами теоретичних 

знань щодо роботи вчителя з батьками молодших школярів з неповних сімей; 

залучення майбутнього вчителя до активної практичної діяльності з батьками 

молодших школярів з неповних сімей; 

2. методику підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей, що включає 

розроблені тренінгові заняття: «Педагог – суб’єкт взаємодії», «Робота вчителя 

з неповною сім’єю»; доповнений зміст програми навчальної дисципліни 

«Психолого-педагогічна робота з батьками молодших школярів» змістовим 

модулем «Особливості роботи вчителя з батьками молодших школярів з 
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неповних сімей»; оновлену тематику науково-дослідних робіт і доповнені 

завдання програми педагогічної практики студентів до роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження обговорено на міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (Суми, 

2014), «Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: 

тенденції, проблеми, прогнози» (Київ-Чернівці, 2015), «Психологія та 

педагогіка: методика та проблеми практичного застосування» (Львів, 2015), 

«Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія» (Братислава, 2016), 

«Научная весна – 2016» (Київ, 2016), «Педагогіка і психологія: напрямки та 

тенденції розвитку в Україні та світі» (Одеса, 2016), «Сучасна педагогіка: 

теорія, методика, практика» (Полтава, 2016), «Пріоритетні напрямки 

вирішення актуальних проблем виховання і освіти» (Харків, 2016), 

«Актуальные научные исследования в современном мире» (Переяслав-

Хмельницький, 2016), «Научные исследования: ключевые проблемы III 

тысячелетия» (Москва, 2016), «Pedagogika. Nowoczesne badania podstawowe i 

stosowane» (Сопот, 2016); «Лабіринти реальності» (Монреаль – 

Сєвєродонецьк, 2016), «Stav, problemy a perspectivy pedagogickeho studia a 

socialnejprace» (Sladkovicovo, Slovenska republikа, 2016); Personality 

Development Int he Age of Globalization: Collection of scientific papers 

(Краматорськ-Ралі, 2016); та всеукраїнській конференції: «Сучасна педагогіка 

та психологія: від теорії до практики» (Запоріжжя, 2016). 

Публікації. Матеріали дослідження знайшли відображення у 26 

одноосібних працях, з-поміж них: 8 статей у наукових фахових виданнях 

України, 3 статті у зарубіжних періодичних наукових виданнях, 15 публікацій 

у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг роботи – 289 сторінок, із них – 170 сторінок основного тексту. 
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Додатки складають 86 сторінок. Список використаних джерел становить 292 

найменування. Робота містить 18 таблиць на 16 сторінках, 17 рисунків на 12 

сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З 

НЕПОВНИХ СІМЕЙ 

 

1.1. Сутність поняття «неповна сім’я», типи та функції 

 

Проблема сім’ї, а особливо неповної, в усі часи хвилювала суспільство, і 

зокрема освітні інституції. Надзвичайно актуалізувалася ця проблема 

сьогодні, в період соціально-економічних і політичних змін у державі, які 

негативно впливають як на матеріальне становище, так і на психологічний та 

духовний клімат у сім’ї. Для сучасної сім’ї характерним стає нестабільність і 

конфліктність, низька матеріальна забезпеченість, падіння духовних 

цінностей тощо. Зростає і кількість розлучень у молодих сім’ях. Усі ці 

негативні фактори впливають на становлення сім’ї, розвиток і виховання в ній 

дітей, психологічний клімат, взаєморозуміння і повагу членів сім’ї. Особливо 

це відчувають неповні сім’ї. 

Наукові дослідження класиків педагогіки (А. С. Макаренко, 

В. О. Сухомлинський, М. Г. Стельмахович) і сучасників (Т. Ф. Алєксєєнко, 

М. О. Докторович, І. Д. Звєрєва, Б. І. Ковбас, В. І. Костів, В. Г. Постовий, 

І. М. Трубавіна, В. М. Целуйко, Л. Б. Шнейдер та ін.) свідчать, що неповна 

сім’я – потенційно несприятливий фактор соціалізації особистості дитини. 

Окрім згаданих учених, безпосередню увагу неповній сім’ї приділено 

також у дослідженнях А. М. Анцути, Г. Г. Воронцової, М. С. Боровцової, 

С. І. Голоду, Т. Ю. Гущіної, І. Ф. Дементьєвої, Н. М. Дружиніної, 

О. М. Максимович, О. В. Недєліної, О. В. Нєкрасової, Я. Г. Ніколаєвої, 

Б. Б. Нусхаєвої, Т. І. Петрової, Л. В. Повалій, В. Г. Постового, 

І. В. Солоділової та ін. 

Для подальшого розкриття особливостей неповної сім’ї проаналізуємо 

підходи вчених до сутності понять «сім’я», « неповна сім’я». 
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У психолого-педагогічній літературі існує достатня кількість тлумачень 

поняття «сім’я», які звучать тотожно і водночас доповнюють одне одного. 

Аналізуючи різні погляди на сутність визначення поняття «сім’я», нескладно 

помітити, що багато дослідників акцентують свою увагу в основному на таких 

характеристиках: сім’я – це мала соціальна група, об'єднана житлом, 

загальним бюджетом і родинними зв'язками. Однак цих показників 

недостатньо для повноцінного розкриття сутності поняття, тому що навіть за 

наявності цих складових сім’ї як такої може й не бути. 

Сучасна сім’я, – відзначає Т. Астафьєва, – це мала соціальна група, що 

об’єднує батьків і дітей кількох поколінь, і головне, щоб вони почували себе 

членами єдиного організму, щоб між ними існували постійні й міцні 

матеріальні та духовні зв'язки. Усі члени сім’ї повинні розподіляти загальні 

життєві настанови і принципи, відчувати причетність один до одного, 

відповідати за долю кожного, хто входить у сім’ю, бути готовими до 

взаємодопомоги. 

Під сім’єю А. І. Антонов розуміє «спільність людей, яка базується на 

єдиній загальносімейній діяльності і пов'язана узами подружності – 

батьківства – спорідненості, яка здійснює відтворення населення і 

спадкоємність сімейних поколінь, а також соціалізацію дітей і підтримку 

існування членів сім'ї» [13, с. 66]. 

Л. Д. Столяренко зазначає, що «сім’я – це соціальна група людей, 

призначена для оптимального задоволення потреб у самозбереженні й 

самоствердженні, самоповазі кожного її члена [207].  

Дещо ширше визначення «сім’я» подає В. І. Костів: сім’я – динамічна 

мала соціальна група людей, поєднаних спільністю проживання (чи 

тимчасовою відсутністю) і родинними відносинами (шлюбу, кровної 

спорідненості, усиновлення, опіки, свояцтва), спільністю формування й 

задоволення соціально-економічних і біологічних потреб, любов'ю, взаємною 

моральною відповідальністю [107, с. 52-57]. 
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Проте від інших малих соціальних груп сім’ю, як зазначає В. М. Целуйко, 

вирізняють такі ознаки: шлюбні та родинні зв’язки між її членами; спільність 

побуту, особливе морально-психологічні, емоційно-естетичні і правові 

відносини [230].  

Сім’ю як окремий об’єкт соціальної педагогіки розглядає М. І. Трубавіна, 

вважаючи, що «вона є особливою соціальною групою з власними цінностями, 

соціальним інститутом з правами й обов’язками в суспільстві, первинним 

колективом із розподілом влади і відповідальності, соціальною системою з 

особливими зв’язками, які ніде, крім сім’ї, більше не існують – батьківсько-

дитячими, подружніми, братерсько-сестринськими». На благополуччя сім’ї 

впливає її розвиток, який є наслідком успішної соціалізації сім’ї під впливом 

різних факторів [221, с. 5-6]. 

Враховуючи основні риси, які характеризують таке багатоаспектне 

утворення як сім’я, Л. Б. Шнейдер подає таке тлумачення: сім’я – системно-

функціональне об’єднання емоційно-зближених людей на основі подружжя, 

спорідненості та батьківства [245, с. 24].  

У найвужчому значенні сім’я належить до фундаментальної одиниці 

споріднення. У своїй мінімальній або ядерній формі сім’я складається з матері, 

батька й нащадків. У ширшому значенні сім’я – це група людей із близькими 

соціальними або особистими зв'язками, навіть якщо між ними немає ніяких 

кровних зв'язків. 

Сім’я – соціальна система, що має риси соціального інституту й малої 

соціальної групи. Крім того, сім’я має свої особливості: 

- довічна належність до сімейної групи (сім’ю не обирають, у ній 

народжуються); 

- максимально гетерогенний склад групи (вікові, статеві, особистісні, 

соціальні, професійні та інші відмітності членів сім’ї); 

- максимальний рівень неофіційності контактів у сім’ї; 

- підвищена емоційна важливість сімейних подій. 
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Важливою характеристикою сім’ї є її структура, тобто склад, система 

сімейних ролей і взаємовідносин між ними. У структурі сім’ї виділяють такі 

елементи: згуртованість, ієрархія, гнучкість, зовнішні та внутрішні межі 

підсистем, рольова структура. До структури сім'ї входить набір усвідомлених 

і неусвідомлених правил, які визначають взаємодію в сім'ї. Щоб цей механізм 

діяв, необхідна система підтримки, яка складається з двох частин. Перша – це 

ієрархічна система, що ґрунтується на авторитеті батьків, який завжди вище, 

ніж авторитет дітей. Друга – сімейні комплементарні (ті, що доповнюють одна 

одну) ролі: наприклад, якщо один з батьків розсудливіший, а інший – 

емоційніший. Ієрархія і ролі не завжди чітко усвідомлюються, але вони мають 

бути неодмінно взаємопов'язаними, доповнюючими. Якщо цього немає, сім'я 

перестає функціонувати, фактично розпадається [45]. 

Що стосується підсистем сім'ї, то динаміка їх тісно пов'язана з її 

життєвими циклами (наприклад, перша підсистема подружжя утворюється з 

укладенням шлюбу, починається процес адаптації, коли приймаються або 

відкидаються ролі, які подружжя виконуватиме). Виділення підсистем 

дозволяє чіткіше позначити їх внутрішні та зовнішні зв'язки, а ці зв'язки 

характеризують структуру сім'ї з позиції її меж, які регулюють стосунки між 

підсистемами, а водночас і всередині сім’ї [119]. 

Від структури сім’ї безпосередньо залежить і її тип. Учені по-різному 

виділяють типи сімей, керуючись різними критеріями, але можна виділити 

основні.  

За складом виділяють такі сім’ї: «нуклеарна сім'я» (складається з 

чоловіка, жінки та їх дітей); «поповнена сім'я» – (охоплює ще і батьків інших 

поколінь, що живуть разом або в тісній близькості); «змішана сім'я» (шлюб 

розлучених людей, який охоплює нерідних батьків і нерідних дітей); «сім'я 

одинокого батька або матері» (внаслідок розлучення або смерті, або тому, що 

шлюб ніколи і не був підписаний [11, с. 76]. 

У повторних сім'ях (заснованих на повторному, не першому шлюбі) разом 

з подружжям можуть знаходитися діти попереднього шлюбу [13]. 
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А. Є. Личко розробив таку класифікацію сімей: 1) за структурним 

складом: повна сім'я (є мати і батько), неповна сім'я (є лише мати або батько), 

спотворена, або деформована сім'я (наявність вітчима замість батька або 

мачухи замість матері); 2) за функціональними особливостями: гармонійна 

сім'я, дисгармонійна сім'я.  

За критерієм влади А. І. Антонов, А.І. Медков типи сімейних структур 

розділяють на: патріархальні сім'ї, де родину очолює батько; матріархальні, де 

найвищим авторитетом є мати; егалітарні сім'ї, в яких немає чітко виражених 

сімейних керівників і де переважає ситуативний розподіл влади між батьком і 

матір'ю [11, с. 80]. 

Оскільки в типологію закладаються різні критерії, то і вчені по-різному 

висвітлюють питання, пов’язані з виділенням типів сімей, однак робляться 

спроби розв’язання проблеми типологізації сім'ї із загальних підходів.  

Систематизація таких підходів на окремих прикладах дана в навчальному 

посібнику Б. І. Ковбаса і В. І. Костіва [107, с. 24-26]: 

 за кількістю дітей: бездітна (інфертильна), однодітна, малодітна, 

багатодітна сім'я; 

 за складом: велика сім'я, складна (сім'я кількох поколінь); проста, або 

нуклеарна сім'я; 

 за структурою: з однією шлюбною парою з дітьми чи без дітей; з однією 

шлюбною парою з дітьми чи без дітей з одним із батьків чоловіка (дружини), 

іншими родичами тощо; 

 за структурою влади: авторитарні, демократичні та ліберальні сім'ї; 

 за розподілом ролей у сім’і: традиційні (патріархальні чи 

матріархальні) та егалітарні сім'ї; 

 за однорідністю соціального складу: соціально гомогенні (однорідні) та 

гетерогенні (неоднорідні) сім'ї; 

 за стадією становлення сім'ї: молоді (до 9 років), середні (10-19 років), 

зрілі (понад 20 років); 
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 за сімейним стажем: молодята; молода сім'я; сім'я, яка очікує дитину: 

сім'я середнього подружнього віку; старший подружній вік; літні подружні 

пари; 

 за якістю зовнішніх і внутрішніх меж: ретрофлексуючі (тверда 

непроникна спільна межа і водночас прозорі індивідуальні межі) та 

дезорганізовані (надмірно прозорі зовнішні межі) сім'ї: 

 за якістю відносин (атмосфери) у сім'ї: благополучна, стійка, 

педагогічно слабка, нестабільна, дезорганізована; 

 за географічною ознакою: міська, сільська, сім'я, що проживає у 

важкодоступних районах; 

 за типом споживацької поведінки: сім'ї з «фізіологічним чи «наївно-

споживацьким типом (переважно з харчовою спрямованістю); сім'ї з 

«інтелектуальним типом споживання (тобто з високим рівнем витрат на 

придбання книг, журналів, на видовищні заходи тощо), сім'ї з проміжним 

типом споживання; 

 за рівнем виховного потенціалу: виховально-сильні, виховально-стійкі, 

виховально-нестійкі, виховально-слабкі з утратою контакту з дітьми; 

 за особливими умовами сімейного життя: студентська сім'я, 

«дистантна» сім'я. 

Крім того, існує велика кількість класифікацій, у яких виділяються 

різноманітні типи сімей, які унікальні і які поєднують у собі риси як 

традиційних, так уже і нових сімейних укладів. Нас, безумовно, цікавить один 

із особливих типів сім'ї – неповна, яка зумовлена відсутністю одного з батьків, 

що позначається на якості сімейних стосунків і виховних впливів, чому і 

відноситься до категорії неблагополучних сімей.  

Неблагополучні сім'ї, на думку З. М. Шевців, являють собою так звані 

«групи ризику», тому їх називають проблемними. Вони виникають унаслідок 

невиконання сімейних функцій, порушується якість сімейних взаємин, у яких 

наступає криза, чим благополучну сім’ю перетворює на неблагополучну 

[241, с. 125]. 
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До ознак благополучної сім'ї педагог відносить: 

 координація дій у вирішенні всіх питань внутрішньосімейного життя; 

 взаєморозуміння та взаємоповага; 

 спільність інтересів у багатьох сферах духовного життя; 

 узгодження виконання обов'язків із прагненнями та інтересами членів 

сім'ї; 

 раціональне визначення способів розв’язання всіх сімейних проблем; 

 розуміння завдань сімейного виховання. 

Неблагополучна сім'я – це сім'я, яка в силу тих чи інших обставин 

повністю або частково втратили свої виховні можливості, якісні стосунки, 

внаслідок чого складаються несприятливі умови для виховання дитини. 

До неблагополучних сімей належать: 

 сім'ї, де батьки зловживають спиртними напоями, ведуть аморальний 

спосіб життя, вступають у конфлікт з морально-правовими вимогами 

суспільства; 

 сім'ї з низьким морально-культурним рівнем батьків; 

 сім'ї зі стійкими конфліктами у взаєминах між батьками, батьками та 

дітьми; 

 неповні сім'ї; 

 сім'ї, зовні благополучні, які допускають серйозні помилки, 

прорахунки в системі сімейного виховання внаслідок невміння будувати 

взаємини між членами сім'ї, низької педагогічної культури та неосвіченості 

[241, с. 125]. 

Та чи завжди неповна сім’я неблагополучна? Тому розглянемо погляди 

вчених на поняття «неповна сім’я».  

Багатьма вченими акцентується увага на тому, що в Україні 

спостерігається стійка тенденція до зростання кількості неповних сімей. 

Згідно з офіційними даними перепису населення 2001 р., у нашій країні 

нараховується 2,3 млн. неповних сімей (домогосподарств) із загальної 

кількості всіх домогосподарств в Україні 18,2 млн., тобто відсоток неповних 
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сімей становить 12,64 % (Додаток А. 1). Відповідно до даних Державної 

служби статистики України протягом 2009-2015 рр. спостерігається високий 

показник кількості неповних сімей: так у 2011 р. він становить 7,94 % від усіх 

сімей (або 20,95 % від сімей з дітьми); у 2014 р. – відповідно 8,16% (або 

21,54%). Якщо ж аналізувати дані 2015 р. – показник несуттєво зменшується 

(19,62%), оскільки не враховуються дані тимчасово окупованих територій та 

зони проведення антитерористичної операції (Автономної Республіки Крим і 

м. Севастополя, Донецької і Луганської областей). Тобто можна стверджувати, 

що зараз в Україні кожна п’ята сім’я з дітьми – неповна (Додаток А. 2). 

Якщо декілька років тому неповні сім'ї в основному виникали внаслідок 

смерті одного із батьків, то на сучасному етапі ця тенденція змінилася рядом 

інших причин. Тому спробуємо з'ясувати, які інші причини призводять до 

утворення неповних сімей і збільшення їх чисельності. 

На збільшення числа неповних сімей впливають різке погіршення 

матеріального становища людей, їх незабезпеченість житлом, дорожнеча 

життя, невпевненість у завтрашньому дні. Усе це підштовхує неміцні сім'ї до 

розпаду, гальмує утворення молодої сім'ї і веде до зростання позашлюбної 

народжуваності [50, с. 25].  

У працях Л. В. Карцевої, О. П. Ощепкової, М.З. Етштейн аналізуються 

тенденції соціально-демографічного характеру. Соціальні реформи 

спровокували масову відмову від народження більше двох дітей, а найчастіше 

й більше однієї дитини. Відбулася перебудова життєвого циклу сім’ї, пов'язана 

з оцінкою подружжям своїх власних індивідуальних особистісних цілей як 

пріоритетних на тлі інтересів дитини. 

Доречно вести мову про феномен свідомої і, більше того, змушеної 

відмови від народження в цілому бажаних дітей. На цьому тлі з'явилася й 

невідома досі тенденція свідомої бездітності. Повній відмові від народження 

й виховання дітей надавали жінки, що обрали своїм кредо професійну кар'єру 

й здатні конкурувати в ній із чоловіками. Не зважувалися на материнство й ті 
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жінки, які не були впевнені в собі або у своєму партнері й не бачили активних 

дій суспільства з надання соціальної підтримки молодим матерям і сім’ям. 

Зростання кількості розлучень як ще одна соціально-демографічна 

тенденція останніх років пов'язана з рядом причин. Свій негативний вплив на 

сім’ю здійснило соціальне середовище, яке піддалось докорінній модернізації. 

Незадоволеність матеріальних потреб чоловіка й жінки стає чинником, який 

послаблює шлюбні зв’язки і розпад сімей через виникнення на цій основі 

міжособистісної напруженості. Найчастіше цей вплив носив прихований 

характер і проявлявся у зростанні конфліктності, підриві емоційно-

психологічних підвалин шлюбу, послабленні природних інстинктів – 

сексуального, материнського та батьківського. 

За даними Державної служби статистики України щодо кількості 

зареєстрованих шлюбів і розлучень останніх років (2003–2014 рр.), відсоток 

розлучень дуже високий і становить у середньому 50 %, а в 2012-2013рр. ця 

цифра наближається до 60 %. І хоча в 2014 і 2015 роках відсоток дещо 

зменшується, однак саме в цей період статистичні дані не враховують 

окуповані території та зону проведення антитерористичної операції. Крім 

того, в останні роки зменшується кількість укладання шлюбів, а відсоткове 

відношення розлучень у країні залишається досить високим. Унаслідок цього, 

ми стверджуємо, в Україні зростає кількість неповних сімей (Додаток Б). 

Як і будь-яке інше соціально-психологічне явище, розлучення зазвичай 

пов'язане з причинами об'єктивного та суб'єктивного характеру. Деякі 

соціологи вважають, що основними передумовами є: урбанізація способу 

життя, міграція населення, індустріалізація країни, емансипація жінок 

[232, с. 19]. Усі ці фактори знижують рівень соціального контролю, роблячи 

життя людей анонімним, що при деяких обставинах формує відсутність 

відповідальності, стійкої прихильності, взаємної турботи один про одного. 

У таких умовах одночасно можуть існувати і створюватися міцні сім'ї і 

тимчасові (пробні), що розпадаються. Крім зазначених умов, кожне 

розлучення має власні підстави, головні та супутні причини і мотиви. 
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Як свідчать дослідження вчених, головною причиною розлучень є 

психологічна та практична непідготовленість подружжя до сімейного життя 

(42% розлучень). Ця непідготовленість проявляється в грубості шлюбних 

партнерів, взаємних образ і принижень, неуважне ставлення один до одного, 

небажанні допомагати в домашніх справах і вихованні дітей, невмінні 

поступатися один одному [232, с. 23]. 

Зростання неповних сімей пов'язане зі сферою шлюбно-сімейних 

відносин. Зміна моральних норм, поширення дошлюбних зв'язків, зміна 

традиційних сімейних ролей чоловіків і жінок, непідготовленість молоді до 

шлюбу, пияцтво і наркоманія – всі ці фактори впливають на народження 

дитини поза шлюбом. 

Позашлюбна народжуваність є проявом кризи сучасної сім'ї і однією з 

вагомих причин збільшення кількості неповних сімей в Україні. Учені 

відстежують це протягом останніх років. Зростання кількості дітей, 

народжених поза юридично оформленим шлюбом, у більшості країн Європи 

спостерігається приблизно з 80-х років минулого століття. Ця 

загальноєвропейська тенденція прослідковується чітко, однак доволі 

різноманітна картина в країнах, які суттєво відрізняються своєю культурою, 

традиціями, релігією тощо. На початку ХХІ століття у більшості країн 

Південної Європи частка позашлюбних народжень була близькою до 10%: у 

Греції, Італії, Кіпрі, Македонії, Хорватії, Сан–Маріно. Але в той же час в 

окремих країнах (Данії, Великій Британії, Латвії, Словенії, Франції, Фінляндії) 

більше 40% дітей народжується поза шлюбом, а в деяких (Болгарії, Естонії, 

Ісландії, Норвегії, Швеції) – взагалі понад половину. Що стосується соціально-

демографічних даних України, то рівень позашлюбної народжуваності в країні 

стрімко зріс. Кожна п’ята дитина народжується у матері, яка не перебуває в 

офіційно зареєстрованому шлюбі [146, с. 123–127]. 

Однією з причин утворення неповних сімей сьогодні є віддалена 

довготривала робота одного з батьків. З 1994 р. у нашій державі набуло 

поширення заробітчанство за кордоном: протягом 1994–2003рр. кожного року 
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кількість людей, які виїхали за кордон перевищувала близько на 145 тис. осіб 

за кількість людей, які приїхали на територію України, тобто у зазначений 

період із-за кордону не повернулися додому 1,217 млн українців [145]. 

Найбільш поширеним регіоном У відсотках від загальної чисельності 

населення по регіонам, трудові мігранти, швидше за все, походять з західного 

регіону країни: Захід – 4%, Схід – 1,4%, Північ – 0,7%, Південь – 1,7% [142]. 

Трудова міграція сприяла появі так званих дистантних сімей, члени яких 

тривалий час із різних причин проживають на відстані один від одного. 

Офіційно вона вважається повною, а насправді члени родини не отримують 

належного емоційного спілкування один з одним. Між подружжям виникають 

розлади та перепади настрою, закомплексованість, домінування залежності в 

поведінці, імпульсивність, що нерідко проявляється у неналежній поведінці, 

конфліктах. Найвагомішою є проблема дефіциту реального спілкування 

подружжя. І, як наслідок, крім функціонально неповних сімей, ці сім'ї стають 

неповними, бо значна частина з них розлучаються [46, с. 197–198]. 

Протягом останніх двох років в Україні напружена військова ситуація, 

яка вимагає від військовослужбовців відстоювати честь та інтереси нашої 

держави, через що велика кількість молодих сімей втрачає свого батька під час 

воєнних дій. І хоча офіційних даних не оголошують, і навіть точна кількість 

загиблих невідома, ми дуже часто спостерігаємо, що молода сім'я залишилась 

без батька внаслідок втрати під час виконання військового обов'язку. Тому з 

упевненістю стверджуємо, що військові дії на території України призводять 

до збільшення кількості неповних сімей.  

Отже, як бачимо, що основними причинами виникнення неповних сімей 

є:  

 повна сім'я перестає існувати внаслідок смерті одного з батьків; 

 розлучення сімейної пари;  

 позашлюбна народжуваність;  

 феномен дистантної сім'ї; 

 втрата батька-учасника АТО під час воєнних дій. 
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Тенденцію до збільшення кількості неповних сімей чимало дослідників 

вважають негативною, оскільки оптимальні умови для виховання й освіти 

дітей може створити тільки повноцінна сім'я, де кожний з батьків робить свій 

внесок у розвиток особистості дитини. 

З цього приводу слушне твердження американського соціолога 

А. Карлсона, що діти «здоровіші, щасливіші, ліпше вчаться у школі, менше 

схильні до вживання алкоголю, наркотиків і до скоєння злочинів, якщо вони 

живуть з обома батьками, які перебувають у законному шлюбі. Будь-які 

відхилення від цієї повної структури сім'ї ведуть до небажаних наслідків» 

[130, с. 170]. 

Поняття «неповна сім’я» зустрічається як в українських, так і зарубіжних 

дослідженнях. Так уживається термін «single parent family» (Ryan Patricia), що 

в перекладі з англ. означає одинокий, єдиний батько. Як зазначає Laurel Beth 

Hornberger (США), сім'ї з одним батьком є тим типом сім’ї посеред інших, які 

мають справу з безліччю унікальних проблем, які впливають на їх сімейне 

функціонування [285]. 

Французький соціолог Е. Івер-Жалю до категорії монобатьківських сімей 

відносить ті, у яких ніколи не було або в даний час немає чоловіка або 

дружини, які мають та виховують хоча б одну дитину [292]. 

Під поняттям неповна сім'я в соціально-педагогічній літературі 

розуміють сім’ю, в якій усі сімейні функції виконує один із батьків, що 

проживає з неповнолітньою дитиною. 

І хоча не кожна повна сім'я є нормальним середовищем для повноцінного 

розвитку та виховання дитини, все ж таки наявність у сім'ї обох батьків 

допомагає успішніше виконувати багато завдань, пов'язаних зі збереженням її 

психічного здоров'я. Про це неодноразово зазначали і зазначають фахівці, які 

займаються вивченням проблеми неповних сімей. Зокрема, відзначається 

статистичний зв'язок між вихованням дітей у неповній сім'ї та їх подальшим 

невдалим сімейним життям. Імовірність розпаду шлюбу більша у подружжя, 
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які виховувалися в неповній сім'ї. Це пов’язують з тим, що у подружжя 

відсутній приклад шлюбних відносин [229, с. 104]. 

Неповну сім’ю можна визначити як динамічну малу соціальну групу 

людей, шо складається з одного з батьків з однією чи кількома 

неповнолітніми дітьми, які разом проживають, поєднані родинними 

стосунками кровної спорідненості, спільністю формування й задоволення 

соціально-економічних і біологічних потреб, взаємною моральною 

відповідальністю. Виділені в цьому визначенні ознаки характеризують саме 

структурну неповноту сім’ї. 

В. М. Целуйко зазначає, що за наявності у шлюбі двох батьків, професійні 

або інші причини яких залишають їм мало часу для сім'ї, спілкування з дітьми 

зазвичай виявляється можливим тільки у вихідні дні, та й у ці дні обмежується 

кількома годинами. Більше того, деякі батьки взагалі забувають про свої 

виховні функції. Такі сім’ї називають функціонально неповними. 

Прикладом може бути той факт, що останніми роками жінка займається 

своєю кар’єрою, діти в той час позбавлені можливості повсякденного 

спілкування з матір'ю, яка змушена дбати про економічну підтримку сім'ї, 

вони ростуть ніби в неповній сім'ї, не отримуючи нормального батьківського 

виховання. Аналогічна ситуація складається і в сім'ях, де бізнесом зайнятий 

батько. Такі батьки ніби вилучені з сімейної групи, числяться в ній чисто 

номінально, а реальної участі у формуванні особистості своїх дітей не беруть 

[229, с. 105]. 

У нашому дослідженні керуємося основним визначенням поняття 

неповної сім’ї Т. Ю. Гущіної [65, с. 33]: під неповною сім’єю розуміємо малу 

соціальну групу, в якій один із батьків спільно проживає зі своїми дітьми, а 

також, яка утворилася внаслідок розлучення, смерті одного з подружжя, 

народження або усиновлення дитини поза шлюбом, відповідальність у якій за 

виховання та соціалізацію дитини несе один із батьків. 

Неповна сім’я, як і повна, характеризується спільністю формувань і 

задоволення біологічних і соціально-економічних потреб, сукупністю 
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духовно-моральних і психологічних установок, індивідуальними 

внутрішньосімейними відносинами і виконує основні сімейні функції. 

Маючи свої специфічні особливості у структурі неповної сім’ї – тільки 

один із батьків відповідає за життя та виховання дітей, неповна сім’я 

відрізняється умовами життєдіяльності, виховання, соціалізації дітей. А це 

зумовлює зміну у реалізації та співвідношенні тих чи інших функцій, які 

притаманні конкретній сім’ї. 

Будь-яка сім'я створюється з метою задоволення важливих для її членів 

потреб, які із розвитком родинних стосунків доповнюються 

загальнородинними, груповими та суспільними. Тому під функціями сім’ї 

розуміють спосіб прояву активності, життєдіяльності сім’ї та її членів, 

відображення системи взаємодії особистості та сім'ї, сім'ї і суспільства, 

спрямованої на задоволення базових потреб суспільства та індивідів [66].  

Сім'я органічно пов'язана з суспільством, тому ряд функцій 

безпосередньо випливає з вимог самого суспільства. З іншого боку, сім'я – це 

сфера міжособових стосунків, де діють свої закони і свої функції. У зв'язку з 

цим функції сім'ї можна розглядати як соціальні (по відношенню до 

суспільства) та індивідуальні (по відношенню до особи). Функції сім'ї тісно 

пов'язані з потребами суспільства в інституті сім'ї і з потребами особи в 

належності до родинної групи. Крім того, функції сім'ї глибоко історичні, 

тісно пов'язані з соціально-економічними умовами життєдіяльності 

суспільства, тому з часом змінюється характер родинних функцій та їх 

ієрархія. 

Основними функціями, на думку І. В. Гребеннікова, є: 

 репродуктивна (народження дітей, продовження роду); 

 економічна (відновлення витрачених на виробництві сил дорослих 

членів, ведення свого господарства, наявність свого бюджету, організація 

споживчої діяльності); 

 виховна (формування особистості дитини, систематична виховна дія 

родинного колективу на кожного свого члена протягом усього його життя); 
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 комунікативна (посередництво сім'ї в контакті своїх членів із засобами 

масової інформації, літературою і мистецтвом, вплив сім'ї на багатогранні 

зв'язки своїх членів з навколишнім середовищем і на характер його 

сприйняття, організація внутрішньосімейного спілкування, дозвілля та 

відпочинку) [61]. 

М. С. Мацковський основні функції сучасної сім'ї доповнює такими: 

господарсько-побутовою (виконання господарсько-побутових обов’язків, 

догляд за дітьми), соціально-статусною, емоційною (потреба в симпатії, 

визнанні, емоційній підтримці), сексуальною (задоволення сексуальних 

потреб), сферою первинного соціального контролю (виконання соціальних 

норм і правил членами сім’ї), сферою духовного спілкування (задоволення 

потреб у спільному проведені відпочинку, спільному духовному збагаченні) 

[203, с. 40]. 

Між функціями існує тісний зв'язок, взаємозалежність, 

взаємодоповнюваність, тому будь-які порушення в одній з них позначаються і 

на виконанні іншої [124, с. 33]. 

З огляду на те, що вчені по-різному трактують функції сім’ї, для розуміння 

в нашому дослідженні функцій неповної сім’ї ми керуємося типологією, 

виділеною у дослідженнях Т. Ю Гущіної, Т. Г. Жаровцевої, Т. І. Шанскової 

[65; 78; 239], зокрема: репродуктивна, господарсько-економічна, функція 

первісної соціалізації, емоційна, комунікативна, рекреаційна, сексуальна, 

феліцітологічна, виховна (Додаток В). 

Особливості реалізації функцій у неповній сім’ї:  

 Репродуктивна функція, яка полягає у біологічному відтворенні життя, 

продовженні людського роду, задоволенні потреб у дітях. В умовах неповної 

сім’ї реалізація даної функції значно знижується та взагалі унеможливлюється 

[239, с. 39]. 

 Господарсько-економічна функція передбачає участь у суспільному 

виробництві, ведення домашнього господарства, накопичення спільного 

сімейного майна, забезпечення його спадщини, формування сімейного 
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бюджету, організація споживацької діяльності, формування трудових 

навичок, економічних уявлень у дітей [78, с. 96]. Зазвичай неповні сім’ї – 

малозабезпечені, дохід неповної сім’ї набагато нижчий, ніж у повній, тому 

матеріальних коштів не вистачає для повноцінного харчування, на 

забезпечення необхідним одягом і навіть підтримання здоров’я [65, с. 35]. 

 Функція первісної соціалізації має на меті формування у дитини 

первинної соціальної позиції, навичок громадської поведінки, основ 

міжособистісного спілкування. У дитини з неповної сім’ї частіше фіксуються 

випадки відхилень у поведінці, у спілкуванні з ровесниками, контроль за 

поведінкою з боку батьків ускладнюється, тому висуваються і підтримуються 

правові норми та моральні санкції [65, с. 39].  

 Емоційна функція – одержання індивідами психологічного захисту й 

емоційної підтримки в сім’ї [239, с. 40]. Відсутність емоційно-психологічного 

фону в неповній сім’ї, порушення емоційного зв’язку з відсутнім одного з 

батьків, виникнення ситуації емоційного «голоду» або надмірної батьківської 

любові. Часто спостерігається конфліктність, відчуження матері і дітей. У 

дитини формується відчуття невпевненості в собі, агресивності, Порушується 

стан психологічної стабільності, психологічної рівноваги, відбувається 

деформація психологічного здоров’я, труднощі адаптації дитини в соціальній 

групі [65, с. 37–38]. 

 Комунікативна функція сім’ї полягає в організації 

внутрішньосімейного спілкування, посередництві сім’ї в контактах своїх 

членів із засобами масової інформації, літературою, мистецтвом; вплив сім’ї 

на різноманітні зв’язки своїх членів з навколишнім природним середовищем і 

на характер його сприйняття [78, с. 97]. У неповній сім’ї відбувається 

порушення в задоволенні потреби членів сім’ї у спілкуванні та 

взаєморозумінні: звужується коло внутрішньосімейного спілкування і навіть 

спілкування поза сім’єю. Труднощі у формуванні установок на спілкування в 

силу порушення мотиваційно-ціннісного компонента діяльності та 

спілкування [65, с. 38].  
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 Рекреаційна функція, або функція організації сімейного дозвілля – це 

зустрічі з родичами, друзями та знайомими; відвідування театрів, концертних 

залів, кінотеатрів, перегляд телепередач; проведення спільної відпустки; 

туристичні походи, екскурсії, прогулянки на природі; заняття спортом; 

проведення сімейних свят [78, с. 97]. Можливість організації належного 

відпочинку та дозвілля в неповних сім’ях знижується внаслідок нестачі 

матеріальних засобів і зайнятості батьків-одинаків [65, с. 36].  

 Сексуальна функція відповідає за формування моральної сторони 

інтимних відносин членів сім’ї. У дитини з неповної сім’ї відбувається 

порушення формування психологічної статі, труднощі у розвитку культури 

спілкування між статями. Спостерігаються труднощі в процесі ідентифікації 

дітей з батьківським і материнським образом, спотворення стереотипів 

поведінки і поглядів на шлюб і сім’ю [65, с. 38]. 

 Феліцітологічна функція має на меті прагнення до особистісного 

щастя та благополуччя, до злагоди у сімейних стосунках. У неповній сім’ї 

дитина відчуває нестачу власної цінності в сім’ї та любові [65, с. 39]. 

 Виховна функція передбачає передачу дорослими членами сім’ї дітям 

накопиченого соціального досвіду; систематичний виховний вплив сімейного 

колективу на кожного свого члена; постійний вплив дітей на батьків (та інших 

членів сім’ї), які спонукають останніх активно займатися самовихованням 

[78, с. 97]. У неповній сім’ї відбувається порушення соціалізації особистості 

дитини, як наслідок нестачі уваги з боку наявного одного з батьків, який 

орієнтується більше на матеріальні цінності, ніж на духовні. Утрата 

авторитету чоловіка за рахунок переважання материнської влади, порушення 

повноцінного сімейного виховання (батько–мати), дефіцит виховання в 

неповній сім’ї [65, с. 36]. 

Усі перелічені функції взаємопов’язані, і жодну з них не можна назвати 

основною. Як зазначає О. І. Боднарчук, виховна функція залежить не тільки 

від комунікативної, але й від репродуктивної, яка залежить від сексуальної, 

економічної та ін. [32, с. 7]. 
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Становище неповної сім’ї, напружена ситуація при розлученні, 

конфлікти та невміння батьків поводити себе в таких ситуаціях – усе це 

впливає на реалізацію функцій сім’ї, призводить до порушень у розумовому та 

психічному розвитку дитини, зниження її успішності. 

Аналізуючи типологію неповних сімей, ми помітили, що вчені 

переважно розглядають неповну сім’ю як неблагополучну чи сім’ю групи 

ризику, і разом з тим наголошується на тому, що неповна сім’я не завжди 

належить до неблагополучних родин. Саме тому ми погоджуємося з думкою 

М. О. Докторович, яка вважає, що структурний склад сім’ї не є основним 

фактором благополуччя / неблагополуччя. Матеріальне становище частково 

впливає на виховний потенціал сім’ї, однак безпосередньої залежності у цьому 

зв’язку нема, а вирішальну роль відіграє психологічний клімат у родині, який 

сприяє реалізації виховного потенціалу, соціальній адаптації та 

індивідуалізації дитини. Відповідно вчена виділяє неповні сім’ї, в основу 

типології яких покладає критерії благополуччя та матеріальне становище: 

 благополучно-стабільна, яка характеризується сприятливим 

психологічним кліматом і стабільним фінансовим прибутком сім’ї; 

 благополучно-нестабільна – даному типу неповної сім’ї притаманний 

сприятливий психологічний клімат з матеріальною нестабільністю 

родини;  

 неблагополучно-стабільна сім’я з притаманними рисами несприятливого 

психологічного клімату, проте зі стабільним фінансовим прибутком;  

 неблагополучно-нестабільна характеризується як несприятливим 

психологічним кліматом сім’ї, так і нестабільністю матеріального 

становища [73, с. 121]. 

Залежно від наявності батька (матері) розрізняють материнські та 

батьківські неповні сім’ї. Можна виокремити такі різновиди неповних сімей: 

1.  За кількістю поколінь у сім’ї розрізняють: 

  неповну просту: мати (батько) з дитиною чи кількома дітьми; 

  неповну розширену сім’ю: мати (батько) з однією чи кількома дітьми 
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та іншими родичами. 

2.  За способом утворення виділяють такі типи неповних сімей: 

позашлюбна, осиротіла, розлучена, усиновлена [229, с. 5].  

Як згадувалося вище, зростаючий рівень трудової міграції за межами 

України призвів до появи нового типу сім'ї для нашого суспільства – 

дистантної.  

Дистантна сім’я, за дослідженнями вчених, – це мала соціальна група 

людей, поєднаних родинними відносинами (шлюб, кровна спорідненість, 

усиновлення, опіка), спільністю формування й задоволення біологічних і 

соціально-економічних потреб, любов’ю і взаємною моральною 

відповідальністю. Тривале заробітчанство призводить до значного порушення 

функціонування системи сімейних взаємин, неправильних ролей подружжя у 

сім’ї, низької якості виконання сімейних обов’язків членами родини. Між 

подружжям виникають розлади та перепади настрою, закомплексованість, 

домінування залежності у поведінці, імпульсивність, що нерідко проявляється 

у неналежній поведінці, конфліктах. Найвагомішою є проблема дефіциту 

реального спілкування подружжя. Це сім’я, котра офіційно вважається 

повною, а насправді члени родини не отримують належного емоційного 

спілкування один з одним, тобто функціональні особливості даних сімей 

аналогічні до умов неповних сімей [46]. 

Залежно від типу неповної сім’ї, яка буде характеризуватися властивим їй 

умовами виховання, індивідуальними особливостями дитини і 

взаємостосунками між членами сім’ї, буде залежати специфіка і труднощі в 

роботі вчителя з даним типом неповної сім’ї. Розглянемо основні проблеми та 

виховні можливості неповних сімей залежно від причини утворення, тобто 

особливості її функціонування. 

В осиротілій неповній сім'ї, яка утворюється в результаті смерті одного з 

батьків, члени сім’ї переживають утрату рідної людини, здатні об'єднатися і 

підтримати цілісність родини. Турбота про благополуччя близьких набуває 

для дитини характер життєвої цінності, сприяє ранньому формуванню 
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позитивних моральних переконань, власної лінії поведінки, 

цілеспрямованості. У такій соціальній групі родинні зв’язки не руйнуються, 

зазвичай взаємовідносини з родичами підтримуються навіть коли мати 

(батько) вступає в новий шлюб, адже повторний шлюб після вдівства 

сприймається як звичне явище. Основне, щоб новоутворена сім’я зберегла 

позитивну пам'ять про рідного батька (матір): приємні спогади, акцентування 

на хороших рисах з елементами ідеалізації – це відіграє у вихованні дитини 

важливу роль, спонукає бажання бути гідними його, схожими на нього [229, 

с. 39–40]. 

У неповній сім'ї, сформованій у результаті розлучення, основний тягар 

виховання і підтримки дитини лежить на плечах в одного з батьків, 

найчастіше – матері, навіть якщо батько дитини в тій чи іншій формі бере 

участь у вихованні дитини і надає матеріальну підтримку. Наслідки 

розлучення (як емоційні, так і фізичні) можуть бути дуже серйозними для всіх 

сторін [65, с. 44]. 

Важливу роль в адаптації дитини до життя після розлучення відіграє 

підтримання контакту зі своїм батьком – це зміцнює самооцінку дитини, хоча 

в деяких випадках може призвести до загострення відчуття втрати. 

Розлучена жінка найчастіше намагається створити благополучні умови 

життя своєї дитини. Однак для цього вона повинна максимально включитися 

в трудовий процес, у зв'язку з чим часу на ведення господарства і виховання 

дітей у неї залишається набагато менше, ніж це було за умови існування повної 

сім’ї. Необхідно враховувати і той факт, що перевантаження матері-одиначки, 

її самотність і подвійна відповідальність за матеріальне забезпечення та 

соціалізацію дитини створюють небезпеку для її фізичного та психічного 

здоров'я, зменшують можливості її участі в громадському, мистецькому житті 

і задоволенні основних життєвих потреб. Тому матері в розведеній сім’ї 

притаманні прояви як надмірної любові до дитини, так і її нестачі. 

У складній ситуації опиняються хлопчики, позбавлені як материнської 

любові, так і батьківського авторитету. Зазвичай матір перешкоджає зустрічам 
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батька із сином, при тому проявляє до хлопчиків суворість, що розцінюється 

як реакцію на неприйняття в них небажаних рис характеру колишнього 

чоловіка. Тому по відношенню до хлопчиків матері частіше застосовують 

загрози, осуд і фізичні покарання. До дівчат матері ставляться більш дбайливо. 

Проте діти, які залишилися з матір’ю, нерідко відчувають на собі материнські 

зриви емоцій та гніву, відсутність емоційного визнання та розуміння, що 

призводить до наростання психічної напруги у дітей і появи порушень у 

психіці та їх поведінці [229, с. 20–21]. 

Проте зауважимо, що у неповних сім'ях з'являються деякі компенсуючі 

фактори внутрішньосімейного порядку: діти переймаються повагою і 

співчуттям до батьків, стають емоційно ближчими, допомагають вести 

господарство, розуміючи, що матері (батькові) не вистачає на це часу. У 

неповних сім'ях відбувається і більш швидке змужніння дітей, які самим 

способом життя досить рано залучаються до надання допомоги батькам, 

засвоюють вимоги ощадливості, турботи про інших членів сім'ї. 

Позашлюбна сім'я виникає в результаті народження жінкою дитини поза 

шлюбом. У силу різних обставин жінка приймає рішення народити дитину, не 

вступаючи в шлюб, іноді це стається незаплановано. Найбільш питому вагу 

народжень поза шлюбом припадає на вікові групи 15-19 років (внаслідок 

сформованого особистісного ядра, моральних установок і цінностей, а також 

зважаючи на відсутність елементарних знань у галузі біології людини) і 40-49 

років (свідоме відчуття потреби в сім'ї та дітях) [65, с. 46]. 

Проблеми одиноких матерів можуть початися ще з моменту вагітності, 

коли рідні, насамперед майбутні дідусі та бабусі, не сприймають позашлюбну 

дитину, ще навіть ненароджену, тому і допомоги від них мати-одиначка може 

і не чекати. Як наслідок – мати перевантажена роботою і дитині приділяє 

недостатньо уваги. Діти таких матерів можуть бути віддані в установи 

громадського виховання, так і не зазнавши родинного тепла (цілодобові групи 

дитячого садка, інтернати, спеціалізовані училища і т. ін.). Виховання таких 

дітей майже нічим не відрізняється від виховання тих, хто виріс узагалі без 
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батьків і провів перші роки в дитячому будинку. 

У цілому труднощі неповної позашлюбного сім'ї аналогічні проблемам 

розлученої сім'ї, але є і специфічні особливості: в родині утруднено 

ознайомлення дитини з соціальною роллю батька. Одинока мати часто 

виховує дитину за своїм «образом і подобою». Дитина змалечку засвоює 

стандарти її поведінки, і цілком зрозумілий той факт, що половина жінок, які 

виросли в позашлюбній сім'ї, повторюють особисте життя матері – тобто, так 

само народжують поза шлюбом. «Образ чоловіка» у дівчаток з позашлюбного 

сім'ї виявляється збідненим, що призводить згодом до спрощеності в 

особистих відносинах, негативно відбивається на їх підготовці до майбутнього 

сімейного життя. Хлопчики реагують на відсутність батька ще більш болісно: 

відсутній авторитет, який уособлює образ батька, здатного задовольнити їхні 

спортивні, технічні та інші інтереси [231, с.109–110]. 

Неповна сім'я з усиновленими дітьми зустрічається досить рідко. 

Усиновлення вважається більш доцільним, коли воно здійснюється повною 

сім'єю. Однак і самотня людина, особливо жінка, цілком може замінити 

осиротілій або покинутій дитині сім'ю, замінити матір і дати в житті все 

необхідне. Характер труднощів у такій сім'ї визначається особливостями 

дитини і усиновителя: Якщо усиновлена дитина тривалий час жила поза 

сім'єю, то їй нелегко швидко увійти в ритм нового життя, звикнути до її 

порядків і звичаїв. Тому, в разі усиновлення дітей старшого віку (10–16 років), 

прийомному батьку необхідно брати до уваги думку та почуття дитини, дати 

їй час на адаптацію і залишити за нею право прийняття рішення. Якщо 

усиновлюється дитина молодшого віку, то виникає проблема збереження 

таємниці походження дитини, до якої, як правило, прагне самотня мама, що 

породжує згодом безліч труднощів, оскільки дитина стає перед необхідністю 

визначити своє нове ставлення до усиновителя, і реакція на правду про своє 

походження може бути неоднозначною: втрата впевненості у своєму 

становищі; поява бар'єрів у спілкуванні; переживання свого становища як 

нерідної; загострення інтересу до свого минулого; образа на рідних батьків і 
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перенесення її на усиновителя або ж, навпаки, подяку за любов і турботу 

прийомного батька і зближення з ним [65, с. 46–47]. 

Успіх виховання усиновленої дитини в неповній сім'ї залежить від 

загальної атмосфери життя нової сім'ї. Проблеми і труднощі, що виникають у 

вихованні усиновлених дітей, у головних соціальних напрямках ті ж, що 

виникають при вихованні рідних дітей у неповних сім'ях.  

Отже, за відсутності одного з батьків діти страждають найбільше. У них 

відбувається раннє дорослішання, знайомство з тіньовими сторонами життя. 

Становище сім'ї, природно, відбивається на розвитку дитини, її моральної 

вихованості, ціннісних орієнтаціях, особливо на готовність до майбутнього 

сімейного життя. Вихідці з неповних сімей відрізняються заниженими 

пізнавальними потребами. Тому вони частіше за інших дітей відстають у 

навчанні, пасивні, не прагнуть до підвищення свого статусу. Недоліки у 

навчанні та відхилення у поведінці дітей з неповних сімей, як зазначає 

І. П. Підласий, фактично запрограмовані: через незадоволення емоційного 

контакту з рідними людьми, нестачу позитивної оцінки з їхнього боку, 

незадоволеної потреби в любові й ласці, зменшенні можливостей задоволення 

матеріальних потреб [169, с. 216]. 

Класифікацію неповних сімей зробив ще А. С. Макаренко. До неповних 

сімей він відносив і сім'ї з однією дитиною. За словами педагога: єдина дитина 

в сім'ї – це центр надмірної сімейної уваги, гіперопіки з боку батьків; 

помилкова концентрація батьківської любові; знервований прояв 

батьківських почуттів через небезпеку втратити дитину; зосередження 

стурбованості і страху; відсутність досвіду турботи про братів і сестер; 

допомоги, любові, поваги, досвіду гри, копіювання поведінки, поділу 

обов'язків; спільної радості та напруги, досвіду сусідства; необхідність прояву 

в цій сім'ї ненормальною батьківської чутливості та організації спеціального 

товариського оточення дитини. 

Педагогічний досвід А. С. Макаренка переконує, що неповні сім'ї 

найбільш вразливі у виховному плані. Щоб надати їм дієву підтримку, 
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необхідний цілісний підхід у вивченні дітей з неповних сімей, який повинен 

передбачати: 

 виявлення соціального оточення дитини; 

 синтетичного вивчення середовища задля вдосконалення особистості в 

цілому; 

 організацію певних змін для розвитку дитини, поєднуючи при цьому 

вимоги, відповідальність та повагу до неї; 

 залучення дітей у різні види діяльності з метою їх соціалізації 

[169, с. 217–218]. 

Теоретичні дослідження та досвід практиків свідчить, що неповна сім’я є 

досить динамічною соціальною групою, при цьому можливі переходи з 

неповної сім’ї в інші типи, а також існування перехідного типу сім’ї. 

Наприклад, завжди потенційно можливий перехід неповної сім’ї у повну 

змінену (в зарубіжній термінології – нову сім’ю). У такій сім’ї ядро будується 

на стосунках кровної спорідненості, шлюбу (для одного чи обох членів 

подружжя – повторного), а також можливого усиновлення (удочеріння). 

Щодо життєвого циклу неповної сім'ї, то розрізняють такі його етапи: 

 перехідний період, шо призводить до утворення неповної сім’ї; 

 утворення неповної сім’ї; 

 період нестійкості сімейних стосунків; 

 стабілізація сімейних стосунків; 

 дестабілізація сімейних стосунків; 

 руйнування сім’ї та її перехід у новий тип (повну змінену сім'ю тощо). 

Зауважимо, що не обов’язково кожна неповна сім’я переходить через 

зазначені етапи життєдіяльності сім’ї. У деяких випадках окремі етапи 

відсутні або зведені до мінімуму. Кожен із цих етапів у перелічених вище 

типах неповної сім’ї характеризується своєрідністю стосунків, що необхідно 

враховувати з метою забезпечення максимальних можливостей у реалізації її 

виховної функції. 
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Оскільки головним обов’язком батьків усе ж таки залишається виховання 

дітей, то в більшості неповних сімей постає проблема виховання дітей за 

відсутності когось із батьків. А відсутність виховання або неповне виховання 

доволі часто негативно впливає на формування світогляду дитини. Засвоєні 

стереотипи діти можуть у майбутньому перенести на свої сім’ї, що в результаті 

призведе до ускладнення стосунків у сім’ї чи до розпаду їхніх сімей. Адже з 

дитинства у них не було закладено певних чинників до співжиття в сім’ї. До 

таких чинників можна віднести: нерозвиненість батьківських почуттів; 

невміння будувати взаємини у сім’ї, погашати та не допускати конфлікти в 

сім’ї; невиконання обов’язків у сім’ї; відсутність навичок культури 

спілкування з іншим членом сім’ї та ін.  

Крім соціально-психологічних проблем, у неповних сім’ях (це, зазвичай, 

жінка, яка одна виховує дітей) постають і соціально-економічні проблеми. До 

однієї з основних соціальних проблем неповних сімей відносять, у першу 

чергу, малозабезпеченість, оскільки сім’я має лише один заробіток або взагалі 

його не має і живе на допомогу по безробіттю чи на дитячі виплати. І якщо 

врахувати, що, за статистичними даними, заробітки жінок значно нижчі, ніж 

заробітки чоловіків, то зрозуміло, що матеріальні проблеми виступають на 

перший план. Жінка при цьому відчуває провину і бере на себе доволі часто 

непомірне трудове навантаження. У такому випадку вона не може приділити 

дитині достатньо часу та уваги, що рано чи пізно вплине на особистість 

дитини. Щодо неповних сімей, де чоловік один виховує дітей, то їх налічується 

небагато, але проблеми постають майже такі ж самі [12]. 

Виховання дітей у неповних сім’ях може здійснювати вплив на різні 

сторони їхнього життя, на особливості навчання й особистісного розвитку. 

1. Успішність навчальної діяльності дітей із неповних сімей у всіх 

дослідженнях, проведених як у нашій країні, так і за кордоном, ідентична. 

Зокрема, дослідження І. В. Гребеннікова показало: якщо серед тих, хто 

навчається на «відмінно», лише 8 % вихідців із неповних сімей, то серед тих, 

кого відносять до учнів з низьким і середнім показником, майже втроє більше. 
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К. Гюльднер констатує: половина всіх невстигаючих дітей (47,7 %) – із різних 

типів неповних сімей, тоді, коли в групі тих, хто добре навчається, – тільки 

четверта частина дітей із цього середовища (26,1 %) [61]. 

2.  Існує вплив типу сім’ї на творчу діяльність дітей. 

За спостереженнями В. Я. Титаренка, дітей із неповних сімей, які 

займаються творчою діяльністю (технічна творчість, гра на музичних 

інструментах, участь у художніх гуртках тощо), в кілька разів менше, ніж дітей 

із сімей, в яких є обоє батьків. Причинами цього можуть бути особливості 

формування пізнавальних потреб дітей із таких сімей. Відомо, що духовне 

багатство дитини значно залежить від багатства її стосунків у сім’ї, а 

структура сімейної групи багато в чому визначає потенційні можливості 

різноманітності стосунків [65]. 

В умовах неповної сім’ї такі відносини як різноманітність інтересів, 

характерів, справ, стосунків дуже обмежені, тому в деяких випадках це 

призводить до духовного збіднення особистості дитини. 

Учені доводять, що якщо в повній нуклеарній сім’ї утворюється сім видів 

внутрішньосімейних стосунків (сім «Я»), то в умовах неповної сім’ї таких 

спільностей тільки три (три «Я»):  

 Я (батько) і сім’я; 

 Я (дитина) і сім’я; 

 Ми (один із батьків і дитина) [65]. 

3.  У неповній сім’ї може виникнути таке явище, як фемінізація 

(переважання жіночого впливу), і значно рідше – маскулінізація 

(переважання чоловічого впливу). У материнських сім’ях, що складають 

абсолютну більшість неповних сімей, стосовно дітей має місце подвійна 

фемінізація, викликана переважанням жінок у сфері дошкільної та шкільної 

педагогіки. 

4.  Відсутність у сім’ї одного з батьків ускладнює процес ідентифікації 

дітей з батьківським (чоловічим) і материнським (жіночим) прикладом, 

позбавляє їх можливості спостерігати відповідну модель подружніх 
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стосунків. Такий вакуум негативно впливає на підготовку дітей до 

майбутнього сімейного життя. 

Ситуація, що характеризується відсутністю наочного зразка стосунків 

статей, породжує ризик того, що у дітей сформуються викривлені погляди на 

шлюб і сім’ю, що в майбутньому може перешкодити становленню їхньої 

власної сім’ї. Не випадково помічена тенденція: частіше розпадаються сім’ї 

тих, хто виховувався у неповній сім’ї. Для прикладу: чоловіки, позбавлені в 

дитинстві (до 12 років) контактів із батьком, у подружньому житті 

проявляють багато симптомів непристосованості (неврівноваженість, 

втручання у справи, пов’язані з веденням дому, прояв недостатньої статевої 

активності). Уже до підліткового віку проглядається тенденція майбутнього 

неприйняття жінками своїх чоловіків: умови неповної сім’ї перешкоджають 

формувати правильні стосунки хлопчиків і дівчаток у шкільному віці, а в 

майбутньому – збереженню їхньої власної повної сім’ї. 

5.  Результати досліджень стверджують, що в неповній сім’ї часто 

зустрічаються педагогічно занедбані діти, а також діти, схильні до різних 

форм девіантної поведінки. Імовірність протиправної поведінки дітей із 

неповних сімей у 2–3 рази вища, ніж із сімей із нормальною структурою, за 

дослідженням В. Д. Єрмакова. 

6.  Відсутність батька негативно впливає на моральні почуття дитини й 

особливо негативно відображається на моральному розвитку хлопчиків, але 

часта присутність удома батька, який не проявляє до дітей турботливих 

почуттів, гірше впливає на соціальне пристосування дитини, ніж фактична 

його відсутність. Сама по собі неповнота сім’ї не обов’язково призводить до 

відхилень у розвитку особистості. Адже значна частина неповних сімей 

успішно здійснює свою виховну функцію. Імовірність соціальної деформації 

особи підвищується з нагромадженням несприятливих чинників, бо 

практично будь-яка дитина може впоратися з однією чи двома негативними 

обставинами. В умовах неповної сім’ї таких обставин досить багато:  

 тривалий вплив конфліктних ситуацій на дитину;  
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  виникнення напруженої атмосфери у зв’язку з неправильним 

ставленням членів сім’ї до того, що трапилось; 

  невротизація матері, невміння вибрати педагогічно доцільний стиль 

стосунків; 

 матеріально-побутові труднощі; незлагода батьків і родичів у поглядах 

на спілкування та участь у вихованні дитини того з батьків, хто проживає 

окремо [184]. 

Узагальнюючи досвід учених, Я. Г. Ніколаєва [150] виділяє типові 

помилки, що виникають у процесі виховання дітей у неповній сім'ї: 

 Гіперопіка – це той випадок, коли дитина і проблеми, пов'язані з нею, 

висуваються на перше місце. Перебільшені любов і турбота набувають 

надмірних форм і обертаються на практиці психологічними відхиленнями 

і затримкою в інтелектуальному розвитку дітей, формують у них 

занижену самооцінку, пригнічують їх самостійність. 

 Самоусунення матері від власне виховного процесу та надмірна 

орієнтація на матеріальну турботу про дитину («щоб вона виглядала не 

гірше, ніж інші»). А згодом така дитина починає вимагати все більше, але, 

оскільки мати вже не в силах виконувати зростаючі запити, виникають 

конфлікти. 

 Заборона контактів дитини з батьком, аж до наполегливого 

«викорінення» успадкованих від нього якостей. Деякі жінки при цьому 

навіть намагаються виховати у доньок у цілому негативне ставлення до 

чоловіків. 

 Двоїсте ставлення до дитини, що виявляється, то в нападах надмірної 

любові, то у спалахах роздратування, коли на дитині зганяється біль за 

власні біди і розчарування. Такий стиль виховання згодом призведе до 

розвитку дитини неврозу. 

 Прагнення матері зробити дитину «зразковою, незважаючи на те, що 

у неї немає батька». У такій ситуації мати замість ролі захисника й друга 

опиняється в ролі домашнього наглядача. На цьому тлі дитина, піддається 
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надмірному тиску, стає пасивною або починає «бунтувати», нерідко 

переносячи центр життя та інтересів на вулицю. 

 Практичне самоусунення матері від догляду за дитиною та її 

вихованням. Причини такої материнської поведінки різні: починаючи від 

безвідповідальності, надлишку примітивних інтересів, недоброзичливого 

ставлення до дитини, аж до крайніх випадків – алкоголізму, безладності в 

сексуальних відносинах, проституції та інших форм соціальної поведінки 

матері [150, с. 12–13]. 

Більшості названих помилок, як вважають фахівці, можна знайти просте 

і логічне пояснення – важке життя самотньої жінки. Але дитина цього не 

розуміє, вона живе власними почуттями, емоційними потребами, які роками 

систематично не задовольняються, що призводить до психо-емоційних зривів 

і вкрай знижує ефективність виховного процесу в неповній сім'ї. На цьому тлі 

вельми цікаві дослідження зарубіжних авторів з наслідків виховання в 

неповній сім'ї. Діти, які ростуть без батьків, найбільш імовірно: залишать 

школу; потерпатимуть від бідності; рано одружаться та швидко розлучаться; 

матимуть позашлюбних дітей; можливо, стануть правопорушниками; 

матимуть пристрасть до наркотиків і алкоголю [150, с. 13]. 

За результатами своїх досліджень Я. Г. Ніколаєва приходить до такого 

висновку: для нормального розвитку дітей присутність чоловіка в будинку є 

необхідною. Але якщо батьки розлучилися і поруч тільки мати, то завдання 

жінки – спробувати розширити коло чоловічого впливу на свою дитину. І тут 

не будуть зайвими ні зустрічі з батьком; ні тісне спілкування з дідусем; ні 

заняття з тренером-чоловіком, учителем, сусідом і т. ін. 

Цікаві результати порівняльних досліджень повних і неповних сімей, 

проведені В. Г. Постовим і О. М. Максимович [70]. У розлучених сім’ях, як 

стверджують дослідники, ставлення до батька більше негативне, ніж 

позитивне, тоді як до матері – чуйне, турботливе, дбайливе, причому і в 

повній, і неповній сім'ї. У ставленні дитини до інших членів неповної сім'ї 
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проявляється егоїстичність, тривожність, замкненість, що негативно впливає 

на взаємини у сім'ї. 

Узагальнюючи свої дослідження, вчені визначають основні фактори, що 

впливають на виховання дітей з неповної сім'ї:  

 домовленість батьків про розв’язання проблеми, яка виникла раптово і 

вносить зміни у їх спілкування з дитиною; 

 підтримання зв’язку між батьками для позитивного впливу на дитину, а 

також з іншими членами їх родини.  

Серед умов, виокремлених ученими для успішної реалізації виховної 

функції, виділено:  

 створення довірливих взаємин у сім'ї; 

 особистий приклад батьків в організації побуту, залучення дітей до 

справ і турбот сім'ї, почуття взаємодопомоги; 

 розумне співвідношення любові та вимогливості; 

 недопускання грубощів і образ, фізичних покарань; 

 гуманізація стосунків у сім'ї на основі формування уявлення про батька 

як людину зі своїми перевагами та вадами;  

 педагогічний такт батьків.  

Як видно, для створення оптимальних умов виховання дитини в неповній 

сім'ї необхідно встановити оптимальні та гуманні стосунки у сім'ї. А це 

можливе за умов педагогічного такту батьків, засобів заохочення, особистого 

авторитету, запобігання негативних факторів.  

Тому головним завданням учителя початкових класів у роботі з 

неповними сім’ями – віднайти шляхи розв’язання проблем виховання школяра 

в сім’ї, допомогти створити психологічний комфорт у родині, дотримуватися 

принципу взаємоповаги та взаєморозуміння [70, с. 122–126]. 

Якщо учитель, ставши союзником батьків, може допомогти 

максимально реалізувати виховний потенціал неповної сім'ї, то суттєвим 

моментом є принципово зміна ролей вчителя і батьків у процесі взаємодії. 

Провідна роль повинна належати батькам, учителі стають їхніми помічниками 
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у складній справі виховання дітей, спрямованого на створення умов для 

повноцінного розвитку та соціалізації особистості дитини.  

Відповідно, під поняттям «робота вчителя з батьками школярів з 

неповних сімей» розуміємо складний довготривалий і систематичний процес 

взаємовпливу вчителя та батьків, що має на меті координацію виховної 

діяльності та компенсацію дефіциту виховання з такими сім’ями, забезпечення 

повноцінного розвитку й соціалізації особистості. 

Ця робота можлива за умови співпраці сім'ї та школи, яка 

характеризується такими об'єктивними ознаками: 1) наявністю спільної мети 

виховання, здійснення якої передбачає необхідність об’єднання зусиль; 

2) урахування конкретних умов, у яких здійснюється робота з батьками (від 

соціально-економічних умов у суспільстві до індивідуальних умов виховання 

дітей в конкретній неповній сім'ї), які регламентують норми і правила 

співпраці; 3) необхідністю обміну взаємодіючих сторін інформацією, 

діяльністю і нерівномірність обсягу взаємодії в силу більшої активності 

педагога; 4) обов'язковістю диференційованого підходу до батьків на основі 

врахування конкретних особливостей умов життєдіяльності неповної сім'ї; 

5) взаємозумовленістю змін, які відбуваються з кожним із суб'єктів взаємодії; 

6) рефлексивною багатозначністю взаємодії, яка повинна бути проявом 

усвідомлених суб'єктивних намірів з боку вчителя, який враховує, що з боку 

батьків ця взаємодія може бути неусвідомлена або частково усвідомлена; 

7) необхідністю компенсації об’єктивно існуючого дефіциту виховання дітей 

у неповній сім'ї за рахунок посилення уваги і надання дієвої допомоги такій 

сім'ї з боку школи та інших соціальних інститутів, які займаються проблемами 

сім'ї. 

Отже, поширення неповних сімей у сучасному суспільстві зумовлює 

необхідність підготовки майбутнього вчителя до роботи з батьками дітей з 

неповних сімей, зокрема з батьками молодших школярів, що й буде 

розглянено нами в наступних параграфах.  
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1.2. Стан підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей у теорії та практиці 

 

Проблема професійної підготовки вчителя актуальна не тільки на 

сучасному етапі, вона розглядалась ученими в різні епохи розвитку 

суспільства. Так, ученою Л. О. Хомич виділено етапи історії становлення та 

розвитку професійної підготовки вчителя: 1) донауковий (період 

стародавнього світу, коли нагромаджується емпіричний досвід виховання та 

навчання, а в трактатах філософів античного світу – витоки сучасної 

теоретичної педагогічної думки); 2) просвітницький (період Середньовіччя, 

коли зароджується класична педагогіка та формуються теоретичні концепції 

виховання та навчання); 3) науково-методичний (період нового часу: 

зароджується система спеціальної підготовки вчителя початкової школи, 

приділяється увага вдосконаленню науково-методичної підготовки вчителя, 

оволодінню ним психолого-педагогічними знаннями); 4) професійної 

підготовки (період новітньої історії, в кінці якого почали проявлятися обриси 

нової цивілізації; створюються системні концепції діяльності людини, а на їх 

основі – теорії професійно-педагогічної підготовки вчителя) [226, с. 30]. 

Окремі аспекти проблеми підготовки майбутнього вчителя початкових 

класів до роботи з батьками учнів розглядають у своїх дослідженнях 

О. В. Баранова (психологічна готовність до роботи з батьками), М. І. Болдирєв 

(підготовка класного керівника), Н. А. Бугаєць (професійно-педагогічна 

підготовка до роботи з сім’єю), О. А. Буздуган (підготовка до взаємодії з 

батьками), Т. Ю. Гущіна (підготовка класного керівника до роботи з сім’ями), 

С. М. Корнієнко (професійно-педагогічна готовність до роботи з батьками 

молодших школярів), І. М. Трубавіна (соціально-педагогічна робота з сім’єю), 

Т. І. Шанскова (соціально-орієнтована підготовка до роботи з батьками), 

О. Л. Шквир (підготовка до класного керівництва) та інші. 

Для подальшого аналізу проблеми професійної підготовки майбутнього 

вчителя початкових класів до роботи з батьками молодших школярів з 



45 

 

неповних сімей вважаємо за доцільне розкриття поняття «професійна 

підготовка» та проаналізувати стан підготовки до роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей майбутнього вчителя у вищих 

навчальних закладах. 

На важливості якості підготовки педагогічних кадрів для всіх сфер освіти 

та створення ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації 

наголошується у меті галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної 

освіти (наказ № 1176 Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013) 

[144]. 

Для розкриття сутності поняття «професійна підготовка» звернемося 

насамперед до словників і енциклопедій (табл.1.1.). 

Таблиця 1.1 

Порівняльний аналіз визначень понять «професійна підготовка» 

П
Р

О
Ф

Е
С

ІЙ
Н

А
 П

ІД
Г

О
Т

О
В

К
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 система організаційних і 

педагогічних заходів, що забезпечує 

формування в особистості професійної 

спрямованості знань, навичок, умінь і 

професійної готовності до такої діяльності. 

Здійснюється в рамках навчання в 

педагогічних вишах, університетах і на 

факультетах підвищення кваліфікації. 

Важливим компонентом професійної 

підготовки є педагогічна практика. 

Новий словник 

методичних 

термінів і понять 

(Е. Г. Азімов, 

А. М. Щукін)  

 [5, с. 230]. 

 сукупність спеціальних знань, 

умінь і навичок, якостей, трудового досвіду і 

норм поведінки, що забезпечують 

можливість успішної роботи з певної 

професії; процес повідомлення учням 

відповідних знань й умінь. 

Енциклопедія 

професійної 

освіти 

[275, с. 1169]. 
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  система професійного навчання, 

що має на меті прискорене набуття навичок, 

необхідних для виконання певної роботи, 

групи робіт. П.п. не супроводжується 

підвищенням освітнього рівня учня. 

Професійна підготовка може бути отримана в 

освітніх установах навчально-професійної 

освіти та інших освітніх установах, а також в 

освітніх підрозділах організацій, що мають 

відповідні ліцензії, і в порядку 

індивідуальної підготовки фахівців, які 

пройшли атестацію та мають відповідні 

ліцензії. 

Педагогічний 

енциклопедичний 

словник 

(Б. М. Бім-Бад)  

 [162, с. 223]. 

 

 процес оволодіння знаннями, 

уміннями і навичками, що дозволяють 

виконувати роботу в певній галузі 

діяльності» і зокрема, в професійній 

діяльності вчителя «специфіка якої полягає у 

психолого-педагогічному впливові на учнів з 

урахуванням їх вікових й індивідуальних 

особливостей, запитів, інтересів, захоплень, 

духовного світу і разом з тим в 

цілеспрямованому управлінні процесом 

учіння і розвитку особистості 

Велика сучасна 

енциклопедія з 

педагогіки 

(Є. С. Рапацевича) 

[160, с. 481-482]. 

З проаналізованих визначень понять з’ясовуємо, що спільною для них є 

система заходів, які складають основу професійного навчання, що має на меті 

оволодіння спеціальними знаннями, уміннями та навичками, спрямованими на 

забезпечення успішного здійснення професійної діяльності. 

Здійснимо наукову розвідку щодо розкриття зазначеного поняття у 

дослідженнях науковців. Так, проблема дослідження професійної підготовки 
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стала предметом досліджень вчених: Т. М. Байбара, Н. М. Бібік, О. А. Біда, 

М. С. Вашуленко, О. А. Дубасенюк, І. А. Зязюн, С. А. Литвиненко, 

І. І. Осадченко, О. Я. Савченко, Л. О. Хомич та ін.  

Під поняттям «професійна підготовка вчителя початкової школи» до того 

чи іншого виду професійної діяльності розуміють: 

 єдність змісту, структури, цілей навчання та виховання студентів, 

способів реалізації набутих знань, умінь і навичок у роботі з учнями [37, с. 9]; 

 спеціально організований процес професійного розвитку фахівця, 

який забезпечує набуття базових знань, умінь, навичок, практичного досвіду, 

норм поведінки, та успішну реалізацію професійної діяльності; результатом 

такої підготовки є сформована готовність до виконання майбутніх 

професійних завдань [33, с. 297]; 

 діяльність, що спрямована на зміни в мотивах, знаннях, уміннях і 

рефлексивній діяльності суб’єктів педагогічного процесу [54, с. 7]; 

 комплексний багатофункціональний процес, зорієнтований на 

усвідомлення мотивів, потреб оволодіння знаннями, вміннями, навичками у 

процесі навчально-пізнавальної, навчально-практичної та самостійної 

діяльності; формування цінностей, розвиток емоцій, рефлексій; оволодіння 

технологіями організації навчально-виховного процесу [109, с. 9]; 

 процес, спрямований на зміни в професійних мотивах і цінностях, 

спеціальних знаннях і вміннях, рефлексивній поведінці та професійно 

значущих особистісних якостях суб’єктів [167, с. 14]. 

Питання професійної підготовки майбутнього вчителя висвітлено і у 

працях Н. В. Кузьмiної, яка стверджувала, що головним завданням студента у 

процесi теоретичного навчання є оволодіння системою знань у галузі своєї 

спеціальності, щоб умiти легко ними оперувати, логiчно й послідовно 

викладати науковий матерiал. Але у студентiв спостерiгається певне 

протирiччя мiж набутими теоретичними знаннями та застосуванням їх у 

практичнiй дiяльностi. Це свiдчить про вiдсутнiсть особливих умов, певних 

педагогiчних умiнь, початок формування яких закладається саме пiд час 
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навчання майбутнього вчителя у вищому педагогiчному закладi. 

Професiоналiзм у педагогiчнiй дiяльностi проявляється в умiннi розв'язувати 

практичнi педагогiчнi задачi, спираючись на педагогiчну теорію [75, с. 44]. 

Серед сучасних українських досліджень вагомим внеском у розвиток 

педагогічної думки про проблему професійної підготовки вчителя до роботи з 

батьками стали праці Н. А. Бугаєць, О. А. Буздуган, Т. І. Шанскової. 

Усталена підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи 

з батьками учнів, на думку Т. І. Шанскової, не є достатньою у реалізації 

завдань сьогодення, тобто вона не відповідає в повному обсязі запитам 

суспільства щодо соціально-педагогічної діяльності, які визначаються 

відповідно до вимог державних документів щодо, сім’ї, дитинства, підготовки 

майбутнього вчителя та здійснюється без застосування інноваційних, 

педагогічних технологій щодо підвищення ефективності даного виду 

діяльності. Тому вчена подає таке визначення «соціально зорієнтованої 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками», яке 

розуміється як процес формування цілемотиваційної сфери студентів, 

озброєння їх відповідними соціально-педагогічними знаннями, уміннями з 

метою оволодіння ними способами взаємодії та соціального впливу на батьків 

і засобами педагогічної підтримки сімей різних типів, спрямованих на 

підвищення якості сімейного виховання [239, с. 16].  

У дослідженні Н. А Бугаєць професійно-педагогічна підготовка вчителя 

до роботи з сім’єю учня визначається як підсистема професійної підготовки 

вчителя в навчально-виховному процесі вищого педагогічного навчального 

закладу, яка складається із взаємопов'язаних і взаємодіючих компонентів, що 

забезпечують готовність студента до роботи з батьками учнів. Головною 

метою підготовки студента для роботи з сім’єю учня вважається забезпечення 

його готовності до реалізації функцій учителя у взаємодії з сім’єю: виховної, 

розвивальної, мобілізаційної, прогностичної, організаторської, 

комунікативної, профілактичної, контрольної, захисної, корекційної 

(соціально-терапевтичної) [39, с. 163–164]. 
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Розглядаючи такі поняття, як «професійна підготовка педагогів», 

«підготовка майбутнього вчителя початкових класів до педагогічної взаємодії 

з батьками учнів», О. А. Буздуган визначає педагогічні умови підготовки 

майбутнього вчителя у даному напрямку, зокрема це: формування стійкого 

інтересу до обраної професійної діяльності, професійної компетентності 

педагога; розвиток індивідуального стилю професійної діяльності, прагнення 

до самостійного освоєння нових педагогічних теорій і методик, схильності до 

самовдосконалення [40, с. 37]. Під поняттям підготовка майбутнього вчителя 

початкових класів до педагогічної взаємодії з батьками учнів розуміє цілісний 

процес формування позитивної гуманістичної спрямованості професійної 

діяльності, накопичення спеціальних знань, умінь і навичок, а також 

оволодіння практичним досвідом роботи в цьому напрямі. Учена визначає і 

такі педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя початкових класів до 

педагогічної взаємодії з батьками учнів: забезпечення позитивної мотивації 

майбутнього вчителя початкових класів до педагогічної взаємодії з батьками 

учнів; інтегрування навчальних дисциплін у фаховій підготовці майбутнього 

вчителя початкових класів до роботи з батьками учнів; використання 

потенціалу педагогічної практики, навчальної та самостійної роботи студентів 

у педагогічній взаємодії з батьками учнів [40, с. 71–72].  

На основі проведеного аналізу вважаємо, що підготовка майбутнього 

вчителя початкових класів до роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей являє собою цілісний, складний багатокомпонентний процес 

оволодіння студентами спеціальними знаннями, уміннями, навичками, 

практичним досвідом щодо роботи з батьками молодших школярів з неповних 

сімей. 

Відзначаємо, що вченими наголошується важливість перебудови 

професійної підготовки педагога, зокрема підготовка майбутнього вчителя до 

роботи з батьками молодших школярів. Адже сучасна система підготовки 

таких фахівців виявляє певну недостатність у теоретичних знаннях і 

формуванні практичних умінь цього напряму. 
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Становлення майбутнього педагога, формування його педагогічної 

майстерності до того чи іншого напряму діяльності розпочинається, 

безумовно, на етапі професійного навчання, де здійснюється теоретична та 

практична підготовка студентів до практичної діяльності.  

Так, підготовка вчителів початкової школи в Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича сьогодні здійснюється 

відповідно до діючого галузевого стандарту 2012 р. З метою виявлення 

особливостей підготовки майбутніх фахівців до роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей нами проаналізовано навчальні плани та програми 

навчальних дисциплін у контексті проблеми нашого дослідження. 

При цьому нами виявлено, що вже на першому курсі під час вивчення 

ряду дисциплін психолого-педагогічного циклу закладаються основи знань 

про роботу з батьками молодших школярів. Так, «Вступ до спеціальності» 

пробуджує інтерес до педагогічної теорії, формується установка на оволодіння 

професійними знаннями, необхідними для педагогічної діяльності. Такі 

дисципліни: «Загальні основи педагогіки», «Теорія виховання», «Загальна 

психологія», «Вікова психологія» закладають основи знань про педагогіку як 

науку та її основні категорії, виховний процес, який відбувається як у школі, 

так і в сім’ї; відбувається ознайомлення з психічними процесами та віковими 

особливостями особистості, які важливі у роботі вчителя з учнями та їх 

батьками. 

Процес ознайомлення та поглиблення знань з проблеми роботи з 

батьками здійснюється і на 2 курсі при вивченні тем: «Педагогічна діагностика 

у виховному процесі», «Методика роботи вчителя з батьками» у курсі «Теорія 

та методика виховної роботи». Зокрема, студенти вивчають методику 

проведення діагностичних процедур, програму вивчення виховних 

можливостей сім’ї; особливості виховання дітей у сім’ї, форми та методи 

педагогічної пропаганди серед батьків. Під час ознайомлення з темою 

«Психологія особистості вчителя та його взаємодія з соціальним оточенням» 
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(«Педагогічна психологія») розглядається суб’єкт-суб’єктна взаємодія 

вчителя з батьками. 

Вивчення дисципліни «Психологія спілкування», «Організація 

навчально-виховного процесу в групі продовженого дня» на 3 курсі сприяє 

підготовці студентів до спілкуванні з батьками молодших школярів, зокрема у 

процесі вивчення теми «Діяльність вихователя групи продовженого дня як 

багатоваріантна», котра ознайомить студентів з метою, принципами та 

педагогічними умовами взаємодії вихователя групи продовженого дня з 

батьками вихованців та особами, які їх замінюють, до того ж з неповними, та 

особливостями взаємодії вихователя ГПД з батьками дитини з особливими 

потребами. 

Оволодіння знаннями з навчальних дисциплін: «Соціологія», «Основи 

педагогічної майстерності», «Основи психодіагностики», «Етика спілкування 

вчителя» на 4 курсі дає можливість студентам ближче ознайомитися з 

особливостями таких соціальних інститутів як сім’я, специфікою 

професійного спілкування вчителя, і зокрема з сім’єю школяра. Зміст 

навчальної дисципліни «Родинна педагогіка» передбачає оволодіння 

студентами знаннями про шлюб та сім'ю, ознайомлення з основами родинних 

взаємовідносин та педагогічної допомоги сім'ї у контексті таких тем: 

«Характеристика сім'ї, тенденції її розвитку», «Психологічний клімат сім'ї та 

сумісність подружжя», «Проблеми сучасної молодої сім’ї», «Ефективні шляхи 

і способи розв'язання сімейних конфліктів», «Виховний потенціал родини», 

«Педагогічна майстерність батьків», «Шляхи підвищення педагогічної 

культури батьків». 

Актуальне у підготовці майбутнього вчителя вивчення навчальної 

дисципліни «Основи інклюзивної педагогіки», яка передбачуваними темами 

«Робота з батьками дітей з особливими потребами» знайомить студентів з 

проблемами родинного виховання дітей з особливими потребами, роллю 

батьків в організації навчання дітей з особливими потребами, психолого-
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педагогічною допомогою сім’ї, що виховує дитину з особливими потребами, 

принципами та формами співпраці педагогів і батьків в інклюзивному закладі. 

Окрім теоретичної підготовки, вагомою у професійному становленні 

майбутнього вчителя початкової школи відіграє практична підготовка 

фахівців, важливою складовою якої є педагогічна практика. Вона забезпечує 

взаємозв’язок і єдність теоретичної та практичної підготовки студента з 

практичною діяльністю у навчально-виховному закладі, формує творче 

ставлення до педагогічної праці. У процесі педагогічної практики майбутні 

педагоги набувають професійних умінь: визначати мету виховання відповідно 

до рівня розвитку учня, виробляти стратегію навчально-виховного процесу на 

основі педагогічної діагностики та прогнозувати, використовувати 

різноманітні форми та методи організації навчально-виховного процесу, 

аналізувати та коригувати його, вивчати й узагальнювати передовий 

педагогічний досвід, проводити просвітницьку роботу з батьками молодших 

школярів.  

Із першого курсу і впродовж усіх навчальних років студенти проходять 

педагогічну практику, що носить наскрізний та безперервний характер, кожен 

окремий вид якої вирізняється своєю специфікою (змістом, тривалістю 

проходження, складністю завдань тощо).  

Залучення студентів до виконання обов’язків вожатого та вихователя 

загонів пришкільного табору початкової школи з першого року навчання 

передбачено практикою у пришкільних таборах початкової школи. Уже на 

даному етапі студент, окрім виховної роботи зі школярами, спостерігає за 

роботою вихователя з батьками школярів, які відвідують пришкільні табори. 

Під час проведення виховних заходів у початкових класах студенти 

починають спостерігати за роботою вчителя-класовода з сім’єю молодшого 

школяра, зокрема і з неповною. 

Залучення студентів до проведення уроків з усіх навчальних дисциплін 

початкової ланки освіти відбувається під час практики «Пробні уроки та 

заняття». У контексті завдань практики стверджуємо, що на роботі з батьками 
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молодших школярів увага не акцентується, оскільки її першочергове завдання 

полягає у викладанні навчальних дисциплін початкової школи з творчим 

застосуванням на практиці знань з педагогіки, психології та методик 

викладання початкової освіти. 

У порівнянні з попередніми видами практики, такі види практики: «Перші 

дні дитини в школі» (1 тиждень) та «Безперервна педагогічна практика» (3 

тижні), яку проходять студенти четвертого курсу, характеризуються вищим 

рівнем відповідальності та самостійності студента, збільшенням обсягу і 

складності змісту та методики навчально-виховної роботи. Зі змісту завдань 

практики «Перші дні дитини в школі» випливає, що студент має можливість 

спостерігати за роботою вчителя-класовода з батьками учнів уже з перших 

днів навчання першокласника, тоді як безперервна педагогічна практика має 

на меті самостійне проектування і здійснення професійної діяльності в 

початковій школі, вдосконалення професійних умінь та особистісних якостей. 

Отже, дана практика готує студента до виконання всіх функціональних 

обов’язків учителя початкових класів, зокрема і до взаємодії з сім’єю 

молодшого школяра. 

На завершальному етапі практичної підготовки студенти мають володіти 

такими уміннями та навичками: 

 застосовувати різноманітні форми та методи, прийоми та засоби 

навчання, добирати оптимальні способи виконання виховних завдань у 

навчальному процесі; 

 володіння сучасними педагогічними технологіями роботи з різними 

категоріями дітей та їх батьків;  

 педагогічного такту й етикету у взаємодії з учасниками педагогічного 

процесу, зокрема з батьками молодших школярів;  

 професійної рефлексії. 

Аналіз навчальних планів напряму підготовки «Початкова освіта» 

показав, що протягом усього навчання в університеті студенти отримують в 

основному достатню фахову підготовку, однак теоретична та практична 
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підготовка майбутнього вчителя початкової школи недостатня для здійснення 

роботи з батьками школярів з неповних сімей, а спеціальна підготовка 

майбутнього вчителя початкових класів до даного виду діяльності не 

здійснюється взагалі. 

Проведений аналіз теоретичної та практичної підготовки свідчить, що 

окремі питання, які є дотичними до нашої проблеми, розглядаються у циклі 

психолого-педагогічних дисциплін і під час проведення практик, однак 

вважаємо, що таке знайомство дещо недостатнє, що ускладнює в подальшому 

професійну діяльність учителя у роботі з батьками дітей з неповних сімей. 

Тому для з’ясування актуальності даної проблеми на практиці в 

професійній діяльності вчителя та для виявлення реального стану здійснення 

вчителем початкових класів роботи з батьками молодших школярів з неповних 

сімей та труднощів, з якими стикаються вчителі початкової школи при роботі 

з неповною сім’єю школяра, було проведено анкетування, адаптоване і 

розроблене нами на основі анкет О. В. Баранової, Н. А. Бугаєць, 

О. А.Буздуган, Т. Ю. Гущіної, Т. Г. Жаровцевої, С. М. Корнієнко. Розроблена 

анкета містить 17 запитань, які дають можливість отримати нам дані про 

роботу вчителя з батьками школярів, форми взаємодії з сім’єю, особливості 

роботи з неповними сім’ями (Додаток Ґ). Основна мета даного етапу 

дослідження – показати реальний стан розуміння та здійснення вчителем 

роботи з батьками учнів з неповних сімей; виявити труднощі, з якими 

стикаються вчителі початкових класів при роботі з сім’єю школяра. 

При визначенні вибіркової сукупності опитуваних використовуємо таку 

формулу: 

𝑛 =
𝑡2 ∙ 𝑊 ∙ (1 − 𝑊) ∙ 𝑁

∆2 ∙ 𝑁 + 𝑡 ∙ (1 − 𝑊) ∙ 𝑊
 

Для обчислення репрезентативності вибіркової сукупності кількості 

вчителів, нами було проаналізовано кількість початкових класів в Україні: на 

початок 2014/2015 навчального року налічується 41613 міських і 39379 
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сільських початкових класів, відповідно загальна кількість учителів 

початкової школи становить 80992.  

Обсяг вибіркової сукупності розраховувався за формулою: 

Використання формули при граничній помилці в 5% і коефіцієнті 

значимості 1 = 2 (довірча ймовірність – 95%) дає можливість визначити 

шукане значення. 

Підставимо наші дані (N =80992; W(1 – W) = 0,25; t = 2; ∆= 5%), у 

формулу: 

𝑛 =
𝑡2∙𝑊∙(1−𝑊)∙𝑁

∆2∙𝑁+𝑡∙(1−𝑊)∙𝑊
= =  

22∙0,25∙80992

0,052∙80992+2∙0,25
=398 

Отже, як бачимо, для репрезентативності вибірки достатньо опитати 398 

учителів початкових класів.  

В анкетуванні опитано 412 учителів початкових класів як сільських, так і 

міських загальноосвітні шкіл таких областей: Чернівецької (Вижницький, 

Заставнівський, Новоселицький, Сокирянський райони) Тернопільської 

(Бучацький район), Волинської (м. Ковель), Одеської. Наше опитування 

охопило саме західний регіон України, оскільки ми констатували раніше факт 

поширення трудової міграції на цій території країни, що призвело до появи до 

появи дистантних сімей, які по-перше, є функціонально неповними сім’ями, а 

по-друге, є причиною виникнення неповних сімей. 

Освіта, кваліфікаційна категорія та педагогічний стаж роботи опитаних 

учителів охоплює всі ланки:  

1) освіта:  

– вища – 81,25 % опитаних респондентів; 

– середня спеціальна освіта – 18,75 % респондентів; 

2) кваліфікаційна категорія опитаних учителів (у відсотковому 

співвідношенні): 

– спеціаліст вищої категорії – 43,75%; 

– спеціаліст першої категорії – 12,5 %; 

– спеціаліст другої категорії – 22,7 %; 

– спеціаліст – 3,13 %; 
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– не вказали свою кваліфікаційну категорію – 17,97%; 

3) педагогічний стаж опитаних: 

– 0-5 років – 17,23%; 

– 5-10 років – 10,95%; 

– 10-20 – 20,31 %; 

– більше 20 років – 51,6% (Додаток Д. 1). 

Як бачимо, що більшість опитаних нами вчителів – це вчителі вищої 

категорії та з великим досвідом роботи, що свідчить про високу достовірність 

отриманих нами даних. 

Проаналізовані анкети показують, що вчителі використовують форми 

роботи з батьками молодших школярів у різній динаміці (Додаток Д. 1). 

Так, індивідуальні консультації проводять 81,25 % учителів, однак варто 

зауважити, що серед учителів сільських шкіл цей показник нижчий, і 

коливається в межах 66-79%, а у вчителів міських він охоплює межі від 77 до 

100 %. 

Спілкуванню по телефону надають переваги 48,4% опитаних учителів, 

причому як міських шкіл, так і сільських, хоча категорія вчителів зі стажем від 

5 до 20 років сільської місцевості активно використовують цю форму 

спілкування з батьками. Ми вважаємо, що це пов’язано зі швидкістю і плином 

руху, нестачею часу і вимогою від учителя прийняття і зміни рішень у будь-

який момент, що передбачає потребу нагальної розмови чи дозволу в батьків 

з тих чи інших питань. Зазначимо, що як самостійну форму роботи з батьками 

спілкування по телефону не використовує жоден опитаний вчитель.  

Що ж до семінарів для батьків, то тільки 10,2 % опитаних учителів 

проводять їх, і це в основному молоді вчителі і вчителі з досвідом роботи 

більше 20 років міських шкіл.  

Однією з найбільш популярних форм роботи з батьками школярів є 

бесіда, і переважна більшість 79,7 % учителів використовують її. Чіткої 

динаміки використання не простежується, адже цю форму роботи з батьками 

застосовують учителі з різним стажем незалежно від регіону (місцевості). 
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Довідатись про умови проживання та виховання в сім’ї вчитель може, 

відвідуючи сім’ю школяра вдома. Таку форму сьогодні використовує тільки 

чверть опитаних. Чітку динаміку простежити важко, однак помітно, що міські 

вчителі з досвідом більш сміливо відвідують сім’ю школяра.  

З анкет випливає, що частіше використовуються вчителями такі 

традиційні форми роботи з сім’єю школяра як індивідуальні консультації та 

бесіди. 

Одним із важливих чинників підвищення педагогічної культури є 

педагогічна просвіта батьків. Відповідаючи на запитання «Які з наведених 

форм педагогічної просвіти батьків Ви використовуєте: тренінги, дискусії, 

листування; не використовую жодної; ваш варіант», 5,5 % респондентів не 

використовують цей напрям роботи з батьками. Цей показник виявився більше 

серед молодих учителів і учителів сільської місцевості. Тренінги проводяться 

тільки 57,8% учителів, тоді коли дискусії – 62,5 % учителів, листування – лише 

9,4%. Однак 8,6 % опитаних учителів початкових класів, переважно сільських 

шкіл із педагогічним стажем більше 5 років, використовують інші форми 

просвіти батьків, серед них: батьківський всеобуч, педагогічний лекторій, дні 

відкритих дверей, круглий стіл, усний журнал, обговорення педагогічного 

досвіду та літератури. Варто також підкреслити, що вчителями міських шкіл 

форми просвіти батьків школярів використовуються в більшій мірі 

(Додаток Д. 3). 

З’ясувати причину невикористання вчителем форм педагогічної просвіти 

батьків ми намагалися в наступному запитанні анкети. Аналіз результатів 

дозволив з’ясувати, що в 4,7% опитаних бракує часу для реалізації цих форм 

просвіти, у 7 % вчителів виникали труднощі в організації та проведенні цих 

заходів, а навіть 2,3% опитаних узагалі не чули про форми просвіти батьків. 

Зауважуємо, що причину шукали навіть ті вчителі, які вказували, що 

використовують форми просвіти, адже наявна розбіжність: не 

використовували форми просвіти 5,5%, а причину, чому не використовую їх, 

виділяють 14,6 % опитаних. Це свідчить про те, що частина вчителів навіть 
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названі форми просвіти батьків не використовує в повній мірі або реалізовує 

їх формально. 

Для визначення розуміння і важливості вчителями залучення батьків до 

педагогічної взаємодії було запропоновано запитання відкритого типу: «Що, 

на Вашу думку, потрібно робити для того, щоб зацікавити батьків до взаємодії 

зі школою?». Якщо не враховувати, що значна частина опитуваних учителів 

(19,5%) не відповіли на це запитання, не вважаючи його важливим, або просто 

його проігнорували, то більша частина опитаних (21,9%) вважають, що 

потрібно залучати батьків до взаємодії, зацікавлювати їх, доводити 

необхідність і важливість участі їх у виховному процесі. Значну перевагу 

(13,3) надають учителі таким формам і методам зацікавлення батьків до 

взаємодії зі школою як бесіди, спілкування з батьками, ведення діалогу, 

проведення індивідуальних консультацій. Серед інших форм і методів 

зацікавлення батьків до співпраці думки вчителів не збігаються. Одні 

вважають, що потрібно більше співпрацювати, інші – проводити тренінги; 

дехто вказує на важливість проведення спільних заходів, які зближують 

педагога з батьками (відсоток цих відповідей коливається в межах 6-8 %). Інші 

форми підтримують менше 5% опитаних учителів, а саме:  

- прояв поваги до батьків, урахування їх бажань, щирість, відкритість; 

- власне бажання та зацікавленість у взаємодії з батьками молодших 

школярів; 

- організація дискусії для батьків; 

- проведення семінарів;  

- дні відкритих дверей для батьків; 

- демонстрування батькам роботи вчителя та результатів діяльності; 

- використання нетрадиційних форм роботи з батьками; 

- відзначення батьків нагородами та подяками (Додаток Д. 4). 

Ми намагалися з’ясувати, з якими питаннями найчастіше вчитель 

звертається до батьків своїх вихованців. Результати опитування свідчать, що з 

питанням, що стосуються поведінки дитини, до батьків звертаються 55,4%; з 
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питань здоров’я школяра – 52,3%; з питаннями, пов’язаними з навчальними 

досягненнями учня, – 85,2%; з питаннями розвитку дитини – 44,5%. Отже, 

проблема навчальних досягнень школярів вчителів хвилює найбільше, тому і 

звернення до батьків частіше саме з цього приводу. 

У роботі вчителя створюються проблемні ситуації, які вимагають від 

педагога професійного і толерантного вирішення проблеми. Тому ми ставили 

за мету з’ясувати, як сучасний учитель початкової школи загладжує 

конфліктні ситуації. Так, більшість (43%) учителів використовують бесіди, 

тоді як значна частина опитаних (26%) вважають, що взагалі не мають 

конфліктних ситуацій. Серед інших шляхів загладження конфліктів: знаходять 

компроміс (9%), продумують можливі варіанти (7%), діють залежно від 

ситуації (6%), звертаються до психолога (5%), відвідують сім’ю (2%), 

переконання (2%) (Додаток Д. 5). 

Одним із важливих завдань анкети було виявити наявність у класі дітей з 

неповних сімей і чи проводиться учителем відповідна робота з їхніми 

батьками, і чи взагалі надається їм належна допомога. Серед опитаних 

учителів:  

– не мають у класі жодної дитини з неповної сім’ї – 32 %;  

– у класі є хоча б 1-2 дитини з неповної сім’ї – 47,7 %; 

– у класі є 3-5 дітей з неповних сімей – 17,2 %; 

– більше 5 дітей у класі виховується в неповній сім’ї – 7,8 %. 

З наведених даних помітно, що проблема неповних сімей досить 

актуальна, адже тільки в третини опитаних немає в класі жодної дитини з 

неповної сім’ї. Цікаво і те, що класи, де навчаються діти з неповних сімей, 

відносяться як до міських шкіл, які становлять 51,7 %, так і сільських – 48,3 %.  

Виявлено, що 27,5 % учителів – не приділяють особливої уваги неповним 

сім’ям, і серед цих учителів 31% має в класі дітей, що виховуються в неповних 

сім’ях (і не тільки 1-2 дитини, а й 5, в окремому випадку 9, і навіть 12). 

І оскільки ми бачили, що кількість школярів з неповних сімей в різній 

місцевості майже однакова (дещо переважає навіть міська місцевість), то в 
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роботі з неповними сім’ями чітко видно, що саме вчителі сільських шкіл 

(81,25%) не надають важливого значення особливостям сім’ї, в котрій 

виховується їх учень. 

Серед труднощів у роботі з батьками школярів з неповних сімей нами 

виділено такі: незацікавленість у співпраці з боку батьків; небажання 

змінювати погляди на виховання дитини; брак часу в учителів чи батьків.  

Вважають, що не мають труднощі при роботі з неповною сім’єю – 31,25 %; 

незацікавленість у співпраці з боку батьків – 32 %; небажання змінювати 

погляди на виховання – 23,4 %, брак часу в батьків – 24,2 %.  

Щодо запитання «Чи вважаєте, що професійна підготовка достатня для 

реалізації ефективної роботи з батьками школярів з неповних сімей?», то 

отримали такі дані, які свідчать про те, що все ж таки більшість (47,7%) 

вважають, що професійна підготовка недостатня для здійснення роботи з 

батьками школярів з неповних сімей (Додаток Д. 6). 

Наша анкета завершується блоком запитань, які стосуються вмінь 

вчителя: діагностики умов сімейного виховання, спілкування з сім’єю 

школяра з урахуванням індивідуальних особливостей, надання кваліфікованої 

допомоги неповним сім’ям. Тільки 54,7% учителів вважають, що вміють 

діагностувати умови сімейного життя, 3, 9% – частково; а спілкуватись з 

урахуванням індивідуальних особливостей можуть уже 84,4% вчителів, тоді 

як надати кваліфіковану допомогу неповній сім’ї вважають, що можуть 50,8% 

респондентів (Додаток Д. 7). 

Отже, проведене дослідження серед учителів початкової школи щодо 

виявлення стану роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей дає 

змогу зробити такі висновки: 

 у кожних двох із трьох навчальних класів є учні, які виховуються в 

неповних сім’ях, що доводить актуальність нашої проблеми; 

  учителі сільських шкіл не приділяють достатньої уваги неповним 

сім’ям, навіть коли у класі значна частина дітей виховується в таких сім’ях;  
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 перевага педагогами у формах роботи з батьками учнів надається 

індивідуальним консультаціям і бесідам;  

 серед форм педагогічної роботи з батьками перевага надається 

індивідуальним бесідам;  

 учителі початкової школи зазначають про недостатню фахову 

підготовку щодо здійснення роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей. 

Отже, здійснений аналіз теоретичної та практичної підготовки студентів 

до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей свідчить про 

недостатність підготовки до зазначеного виду діяльності, а також проведене 

анкетування серед учителів початкових класів підтверджує актуальність 

проблеми підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей. Тому подальшого розгляду 

потребують структурні компоненти підготовки, які і будуть розглянуті в 

наступному параграфі.  

 

1.3. Структурні компоненти підготовки майбутнього вчителя 

до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей 

 

Наступним нашим завданням було визначення структурних компонентів 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей, які складають основу підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей. 

Вивчаючи досвід учених, ми зіткнулися з різноманіттям структури 

підготовки, і оскільки більшість учених вважають результатом підготовки 

готовність, тому при вивченні проблеми підготовки розглядають як структурні 

компоненти підготовки, так і структурні компоненти готовності. Розглянемо 

компоненти підготовки майбутнього вчителя з позиції різних підходів учених 

(Додаток Е): 
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 у структурі готовності майбутнього спеціаліста до складаних видів 

діяльності М.І.Дьяченко, Л.А.Кандибович виокремлюють мотиваційний 

(усвідомлення своїх потреб, інтересів, вимог суспільства, колективу), 

орієнтаційний (усвідомлення цілей, осмислення й оцінка умов, за яких 

відбуватимуться майбутні дії, актуалізація досвіду), операційний 

(визначення найоптимальніших способів розв’язання завдань), вольовий 

(мобілізація сил щодо завдань та умов праці, самоконтроль, 

самонавіювання), оцінний компоненти (оцінка співвідношення власних 

можливостей, рівня домагань і ступеня досягнення певного результату) 

[77]; 

 К. М. Дурай-Новакова у складі готовності студентів до педагогічної 

діяльності називає такі компоненти: мотиваційний (потреба, інтерес, 

мотиви), орієнтаційно-пізнавально-оцінний (знання змісту професії, 

вимог професійних ролей, способів вирішення професійно-педагогічних 

завдань), емоційно-вольовий (відповідальність, самоконтроль), 

операційно-дієвий (професійні знання, уміння, навички та професійно-

значущих властивостей особистості), установочно-поведінковий 

(сумлінне виконання праці) [76]; 

 готовність майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва 

О.Л. Шквир вивчає через призму її складових: цільовий (стратегічні, 

тактичні та оперативні цілі підготовки), мотиваційний (спонукальні 

чинники, спрямовані на розвиток емоційно-ціннісної сфери особистості 

майбутнього педагога), змістовий (соціально-педагогічні, психолого-

педагогічні та методичні знання щодо класного керівництва у початковій 

школі), діяльнісно-операційний (засоби, форми і методи навчання), 

контрольно-оцінний (самостійність класного керівництва, оцінювання та 

само оцінювання) [243, с. 11];  

 структуру соціально зорієнтованої підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до роботи з батьками Т. І. Шанскова вбачає у 

компонентах готовності до даного виду діяльності, а саме: цільовий 
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(потреба, інтерес), ціннісно-мотиваційний (соціальні, навчально-

пізнавальні та професійні мотиви), змістово-процесуальний (загально-

педагогічні, етнопедагогічні та соціально-педагогічні знання щодо 

роботи з батьками учнів), операційно-діяльнісний (соціально-педагогічні 

уміння щодо роботи з батьками учнів), оцінно-результативний 

(самостійна соціально-педагогічної діяльності вчителя початкової школи 

з батьками та її оцінювання) [239, с. 15]; 

 готовність студентів до роботи з батьками молодших школярів 

С. М. Корнієнко розглядає як комплекс компонентів: мотиваційний 

(мотиви включення в роботу з батьками); змістовий (спеціальні знання, 

гностичні, організаторські, конструктивні, комунікативні та інформаційні 

вміння та навички), процесуально-діяльнісний (практична робота з 

батьками молодших школярів) [112, с. 124 ]; 

 О. А. Буздуган у дослідженні підготовки майбутнього вчителя до 

педагогічної взаємодії з батьками учнів виділяє такі компоненти: 

інтелектуально-когнітивний (уявлення щодо забезпечення готовності до 

взаємодії), ціннісно-мотиваційний (позитивне ставлення, інтерес, 

усвідомлення значення взаємодії), операційно-діяльнісний (професійно-

педагогічні уміння та навички взаємодії вчителя з батьками учнів ) 

[40, с. 171–172 ]; 

 серед компонентів професійно-педагогійної підготовки майбутніх 

учителів до роботи з сім’єю учня Н. А. Бугаєць називає мотиваційний 

(позитивна мотивація до роботи з сім'єю, усвідомлення її мети, позитивне 

ставлення до такої роботи), гностичний (професійно-педагогічні знання 

про роботу з сім'єю), процесуально-діяльнісний (професійно-педагогічні 

уміння роботи із сім'єю учня) [39, с. 162 ]; 

 Т. Г. Жаровцева у структурі підготовки до роботи з неблагополучними 

сім’ями виокремлює когнітивний (система знань), методичний 

(професійні вміння), аксіологічний (ціннісне ставлення до сім’ї та до 
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взаємодії з нею), мотиваційний (мотивація й усвідомлення необхідності 

своєї роботи) компоненти [78, с. 231–233 ]. 

Отже, вчені по-різному називають компоненти підготовки, однак 

помічаємо основну особливість: як би не називався структурний елемент, їх 

зміст зводиться до таких критеріїв:  

 володіння теоретичними знаннями в певній галузі (відображено у 

змістовому, змістово-процесуальному, когнітивному, гностичному або 

теоретичному компоненті); 

 оперування практичним вміннями та навичками професійної 

діяльності (трактується як діяльнісно-операційний, процесуально-

діяльнісний, методичний, практично-діяльнісний компонент); 

 наявність стійкого інтересу, потреби, цінностей особистості 

майбутнього фахівця (ціннісний, мотиваційний, мотиваційно-ціннісний, 

цільовий); 

 здатність особистості до самооцінки та самоконтролю (оціночний, 

контрольно-оцінний, рефлексивний); 

 сформованість емоційно-вольової сфери особистості (емоційний, 

вольовий, емоційно-вольовий компонент). 

У структурі педагогічної підготовки до роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей ми виділяємо три взаємозумовлені компоненти: 

особистісно-мотиваційний (який буде охоплювати ряд сформованих 

особистісних якостей: мотиваційно-ціннісна сфера особистості, особливості 

емоційно-вольової сфери, здатність до рефлексії), когнітивний (сукупність 

спеціальних знань про неповну сім’ю та роботу з нею), практично-діяльнісний 

(практичні вміння та навички здійснення успішної роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей). Підготовка майбутнього вчителя 

початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей 

передбачає сформованість усіх складових її компонентів.  

Розглянемо детальніше складові підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей. 
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1. Особистісно-мотиваційний компонент підготовки до роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей полягає у сформованості таких 

особистісно-психологічних складових: мотиваційно-ціннісної та емоційно-

вольової сфер особистості, рефлексивної здатності майбутнього вчителя 

початкової школи.  

Сформованість мотиваційно-ціннісної сфери майбутнього вчителя до 

роботи з неповною сім'єю школяра зумовлено потребою в осмисленні цілей, 

завдань, змісту педагогічної діяльності в цілому, і відповідальним ставленням 

до різноманіття її конкретних видів, зокрема до роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей.  

Мотиваційно-ціннісна складова особистісно-мотиваційного компонента 

проявляється через: інтерес до роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей; усвідомлення цінності цього виду педагогічної діяльності, 

потреби в здійсненні роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей; 

ставлення до власної діяльності та її суб'єктів; прагнення отримати необхідні 

знання і вміння для роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей; 

потребу займатися науково-дослідницькою та науково-методичною роботою з 

проблеми; бажання домогтися успіху; прийняття творчого характеру даного 

виду діяльності та цінності професійного самовдосконалення. 

Урахування сформованості емоційно-вольової сфери особистості 

майбутнього вчителя зумовлено розумінням ролі та значенням емоційно-

вольового регулювання в будь-якій діяльності, в тому числі педагогічній. 

В емоційних процесах студента своєрідно відображаються умови та 

завдання його діяльності, проявляється його ставлення до них. Емоції 

впливають на перебіг навчальної діяльності. Регулююча роль емоцій у процесі 

навчання зростає в тому випадку, якщо вони не тільки супроводжують 

навчально-пізнавальну діяльність студентів, а й передує їй. Отже, емоції самі 

залежать від діяльності і мають на неї вплив, а вольове зусилля – це те, за 

допомогою чого реалізується будь-яка діяльність, особливо в ускладнених 

умовах. Готовність особистості зустрічати перешкоди свідомою мобілізацією 
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власних вольових зусиль, свідомим спонуканням до перетворюючої 

активності визначає успіх діяльності. Ця сфера визначається інтересом до 

педагогічної діяльності, відповідальністю, в тому числі і за роботу з неповною 

сім'єю молодшого школяра; наполегливістю в організації взаємодії з батьками 

і віри у досягненні успіху, тобто в можливості досягнення бажаних, 

позитивних результатів; а також задоволеністю цим видом педагогічної 

діяльності, розумінням престижності умінь будувати взаємодію з батьками 

(членами сімей) учнів з неповних сімей, прагненням до подолання перешкод 

на шляху до досягнення цілей. 

Рефлексивні процеси пронизують усі сфери професійної діяльності 

вчителя, тому необхідне формування готовності студентів до педагогічної 

рефлексії у процесі навчання у вищій школі. У цьому контексті і зосереджено 

увагу на такому елементі підготовки майбутнього педагога до роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей як рефлексія. 

Готовність до педагогічної рефлексії – це системна, соціально-

психологічна якість особистості вчителя, що виникає як результат 

«накладання» діяльності на структуру особистості і відображає специфіку 

розуміння та виконання вчителем своєї соціально-професійної ролі, ставлення 

до педагогічної праці, а так само процес становлення його особистості. 

Спираючись на виділені О. В. Лушпаєвою види рефлексії, зміст рефлексії 

компонента готовності майбутнього вчителя можна визначити як здатність 

майбутнього вчителя до: 1) саморефлексії (осмислення уявлень про себе) учнів 

з неповних сімей та їх батьків, інших суб'єктів спілкування і діяльності; 

2) взаєморефлексії та міжособистісної рефлексії (конструювання характеру 

внутрішнього світу партнерів у взаємодії); 3) рефлексії ситуацій педагогічної 

взаємодії з батьками учнів з неповних сімей. Завдяки педагогічній рефлексії 

вчитель здатний активно культивувати свою індивідуальність, творчий 

потенціал і професійну майстерність [131]. 

Рефлексія являє собою фактор професійного саморозвитку особистості, і 

припускаємо, що ініціювання у майбутнього вчителя педагогічної рефлексії 
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шляхом аналізу ситуацій взаємодії з неповною сім'єю школяра і, відчуваючи 

при цьому труднощі, актуалізує особистісний сенс здійснюваної діяльності. 

Тому рефлексивний компонент особистісної готовності в загальній структурі 

готовності майбутнього вчителя до взаємодії з неповною сім'єю є 

системоутворюючим. 

2. Зміст когнітивного компонента професійно-педагогічної підготовки 

до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей складають 

сукупність набутих теоретичних знань у процесі професійної підготовки. 

Засвоєння знань (накопичення інформаційного фонду) визначає теоретичну 

підготовку. Знання в галузі сімейної педагогіки, психології сімейних відносин, 

кращих традицій народної педагогіки; технології педагогічного спілкування і 

вирішення конфліктів; технології організації масової, групової та 

індивідуальної роботи вчителя з сім'ями учнів з неповних сімей з урахуванням 

накопиченого в цій галузі педагогічного досвіду є необхідною умовою для 

подальшого вироблення «знань в дії», тобто умінь і навичок – головного 

критерію професійної підготовки, бо від рівня їх сформованості залежить у 

кінцевому підсумку успішність педагогічної діяльності . 

 3. Практично-діяльнісний компонент підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей 

полягає у сформованості умінь і навичок організації діяльності щодо роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей. Така підготовка вимагає 

цілого ряду умінь як загальнопедагогічних (інтегральних): уміння педагогічно 

мислити і діяти (В. О. Сластьонін), вміння виконувати педагогічні завдання 

різного класу, типу і рівня складності, так і конкретних умінь, покликаних 

забезпечити інструментування цього виду діяльності та створити у 

майбутнього вчителя установку не тільки на усвідомлення власного способу 

вирішення проблем роботи з неповною сім'єю молодшого школяра, але і на 

критичне ставлення до нього. Такими уміннями є: 

 гностичні, зміст яких передбачає цілеспрямоване соціально-

педагогічне вивчення неповної сім'ї та системи внутрішньосімейних 
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стосунків; уміння виявляти, аналізувати і використовувати позитивний 

батьківський досвід виховання дітей у неповній сім'ї; 

 прогностичні, які виявляються в умінні прогнозувати позитивні 

тенденції розвитку особистості дитини в неповній сім'ї, моделювати 

виховні ситуації з урахуванням діагностики сім'ї, регулювати педагогічно 

доцільні взаємини в системі сімейних та позасімейних відносин; 

 комунікативні – уміння співпрацювати з батьками і дітьми з неповної 

сім'ї на довірливій основі, бути тактовним і коректним у спілкуванні з 

дорослими і дітьми, спиратися на позитивний досвід сімейного 

виховання; 

 організаторські – уміння виявляти інтереси і потреби неповних сімей у 

різних видах діяльності, використовувати різноманітні позитивні типи 

взаємодії з неповною сім'єю й опосередковані способи впливу на неї; 

залучати фахівців до надання допомоги неповній сім'ї; 

 креативні – уміння використовувати власні особистісно-індивідуальні 

особливості і здібності в процесі творчого вирішення завдань з організації 

взаємодії з неповною сім'єю школяра; 

 рефлексивні – уміння адекватно розуміти і регулювати поведінку всіх 

суб'єктів взаємодії; конструювати і проектувати взаємодію (способи, 

форми) з урахуванням особливостей і можливостей конкретної неповної 

сім'ї; уміння самооцінки та самоаналізу майбутнім педагогом власної 

діяльності і самого себе як її суб'єкта; 

 дослідні – уміння усвідомленого застосування майбутнім педагогом 

отриманих знань про неповну сім'ю в процесі навчальної та дослідницької 

діяльності; організації та проведення наукової роботи з проблем неповної 

сім'ї та взаємодії з нею. 

Отже, відповідно до змісту підготовки нами визначено структурні 

компоненти підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей:  
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 особистісно-мотиваційний: формування професійної потреби, інтересу 

щодо здійснення роботи з батьками молодших школярів з неповних 

сімей; стійкість емоційно-вольової сфери майбутнього педагога; 

здатність до рефлексії; 

 когнітивний: сформовані знання в процесі професійної підготовки про 

особливості неповної сім’ї та роботи з нею; 

 практично-діяльнісний: формування умінь і навичок організації роботи 

з батьками молодших школярів з неповних сімей. 

Для дослідження підготовки майбутнього вчителя до роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей в подальшому результатом такої 

підготовки вважаємо готовність до цього виду діяльності. Тому в наступних 

параграфах визначено сутність «готовності до роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей, і для визначення рівня готовності майбутніх 

учителів початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей нами підібрано методи дослідження, визначено критерії, 

показники та рівні готовності, які описано в наступному розділі. 

 

Висновки до розділу 1 

На основі теоретичного аналізу наукових джерел з проблеми дослідження 

нами уточено поняття «неповна сім’я», яке розуміємо як малу соціальну групу, 

в якій один із батьків спільно проживає зі своїми дітьми, а також що 

утворилась внаслідок розлучення, смерті одного з подружжя, народження або 

усиновлення дитини поза шлюбом, відповідальність у якій за виховання та 

соціалізацію дитини несе один із батьків. 

Від типу неповної сім’ї залежить стратегія виховання та допомоги такій 

сім’ї, тому розглянуто такі типи неповних сімей: осиротіла, розлучена, 

позашлюбна, усиновлена. 

Оскільки тільки один із батьків відповідає за життя та виховання дітей у 

неповній сім’ї, тому вона і відрізняється умовами життєдіяльності, 

виховання, соціалізації дітей. Це зумовлює зміни у реалізації та 
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співвідношенні функцій сім’ї, серед яких виокремлено: репродуктивну, 

господарсько-економічну, функцію первісної соціалізації, емоційну, 

комунікативну, рекреаційну, сексуальну, феліцітологічну, виховну.  

Поширення неповних сімей у сучасному суспільстві потребує 

кваліфікованої допомоги освітян, що і зумовлює необхідність підготовки 

майбутнього вчителя до роботи з батьками молодших школярів з неповних 

сімей. 

Для констатування актуальності проблеми нами було проведене 

опитування вчителів початкових класів, яке показало, що у більшості (2/3) 

навчальних класів є учні, які виховуються в неповних сім’ях, що доводить 

актуальність нашої проблеми, однак учителі сільських шкіл не приділяють 

достатньої уваги неповним сім’ям, а також зазначають недостатність фахової 

підготовки щодо здійснення роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей. 

Під поняттям підготовка майбутнього вчителя початкових класів до 

роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей розуміємо складний, 

цілісний багатокомпонентний процес оволодіння студентами спеціальними 

знаннями, уміннями, навичками, практичним досвідом щодо роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей. 

Змістову структуру підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей складають 

компоненти: особистісно-мотиваційний, когнітивний та практично-

діяльнісний. 

Особистісно-мотиваційний компонент передбачає наявність професійної 

потреби, інтересу щодо здійснення роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей; стійкість емоційно-вольової сфери майбутнього педагога; 

здатність до рефлексії. 

Когнітивний компонент охоплює набуті знання у процесі професійної 

підготовки про особливості неповної сім’ї та роботи з нею. 
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Практично-діяльнісний компонент передбачає володіння вміннями та 

навичками організації роботи з батьками молодших школярів з неповних 

сімей. 

Подальший розвиток дослідження був спрямований на визначення 

критеріїв, показників і відповідних їм рівнів для виявлення стану готовності 

студентів до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей. 

 

Основні теоретичні положення 1-го розділу дисертації викладено в 

одноосібних публікаціях, з яких 2 статті у зарубіжних виданнях, 8 статей у 

фахових виданнях, затверджених ВАК України, 10 тез доповідей у збірниках 

матеріалів науково-практичних конференцій. 
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РОЗДІЛ 2 

ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ  

ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

З НЕПОВНИХ СІМЕЙ 

 

2.1. Критерії, показники та методики діагностики готовності 

майбутнього вчителя до роботи з батьками молодших школярів 

з неповних сімей 

 

Оскільки результатом будь-якої підготовки є готовність, тому керуємося 

положенням, що готовність є показником підготовки майбутнього вчителя до 

роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей. Тому для визначення 

критеріїв, показників та методик готовності розглянемо сутність готовності 

майбутнього вчителя до роботи з батьками молодших школярів з неповних 

сімей. 

Дослідження проблеми готовності до педагогічної діяльності знаходимо 

у працях українських і зарубіжних учених. Зокрема, проблема готовності до 

педагогічної діяльності (А. Г. Ахтарієва, Т. В. Іванова, Л. З. Кондибіна, 

А. Т. Ліненко, О. М. Піддубна, О. С. Тарнавська), питання психологічної 

готовності (В. Й. Бочелюк, А. В. Кірейчев, В. О. Моляко, І. М. Чорна, 

О. М. Хлівна), проблеми професійної готовності педагога (В. П. Бездухов, 

К. М. Дурай-Новакова, Н. С. Казьмірук, Р. М. Мойсеєнко) та ін.  

Проблема формування готовності майбутнього вчителя до професійної 

діяльності широко досліджується в педагогічній науці. 

На сьогодні в науці склалося кілька напрямків у дослідженні різних 

аспектів проблеми формування професійно-педагогічної готовності 

майбутнього вчителя до професійної діяльності. Наголосимо, що цей поділ 

умовний, і розвиток цих підходів взаємопов’язаний, тож розглядати їх як 

окремі елементи неможливо, адже вони доповнюють один одного.  
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Представники першого напряму (О. А. Абдулліна, Є. П. Бєлозєрцев, 

Ф. Н. Гоноболін, І. Ф. Ісаєв, О. І. Піскунов, В. О. Сластьонін, Л. Ф. Спірін, 

Н. Ф. Тализіна, Є. М. Шиянов та ін.) розглядають зміст і показники готовності 

до педагогічної діяльності. Досягнення цього напряму полягають в 

обґрунтуванні професіограми вчителя, в якій визначаються зміст і система 

теоретичних знань учителя, а також перелік педагогічних умінь і навичок, 

необхідних для здійснення навчально-виховних функцій. Визначаючи зміст 

професійно-педагогічної готовності, доречно вести мову про відповідну 

професійну підготовку майбутнього вчителя тільки за наявності певних знань, 

умінь, навичок, сформованості внутрішнього світу особистості вчителя. 

Другий напрямок характеризується дослідженням структури 

професійної готовності майбутнього вчителя до педагогічної діяльності. 

Науковцями виділені такі компоненти роботи вчителя: конструктивний, 

організаторський, комунікативний, гностичний, проектувальний, 

дослідницький. (Н. В. Кузьміна, О. І. Щербаков, В. О. Сластьонін). Автори 

цих досліджень конкретизували зміст компонентів відповідно до завдань 

власних робіт. 

Третій напрям характеризується розробкою змісту, форм і методів 

формування теоретичних знань і практичних умінь з окремих видів 

педагогічної діяльності, зокрема, проблема професійно-педагогічної 

готовності до окремих видів виховної діяльності (В. В. Буткевич, 

Г. А. Кручініна, Д. С. Мазоха, В. І. Овчинникова, В. І. Спіріна, 

Ю. І. Турчанінова, Н. М. Яковлєва та ін.).  

Четвертий напрям об'єднує дослідження з проблеми розв'язання 

суперечності між цілісністю особистості вчителя і функціональним підходом 

до проблеми її формування. (Б. Т. Лихачов, О. І. Міщенко, В. О. Сластьонін, 

Ю. П. Сокольніков та ін.): шляхи погашення суперечностей вчені вбачають у 

професійній підготовці студентів до реалізації цілісного педагогічного 

процесу. 
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Аналізуючи природу феномена готовність до професійної діяльності, 

автори одностайні в тому, що вона суть вираження спрямованості особистості 

на цю діяльність взагалі і на діяльність в межах її різних вузьких аспектів. 

Разом з тим, цей феномен, функціонуючи в кожній із професійних сфер 

діяльності спеціаліста і будучи зумовленим диференціацією професійних 

знань у межах цих сфер, має у кожному випадку конкретний специфічний 

прояв. 

У науковій літературі поряд з поняттям «підготовка», «готовність» 

уживаються такі поняття як «психологічна готовність», «професійна 

готовність», «професійна підготовленість». Для правильного розуміння 

поняття готовності майбутнього вчителя до роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей необхідно розмежувати ці поняття. 

Поняття «готовність до праці» у тлумачному психологічному словнику 

розглядається як потреба в праці, що конкретизується у готовності до певної 

праці, що стала професією, як результат професійного навчання і виховання, 

і підсумок не тільки професійного розвитку, але і соціальної зрілості 

особистості [36, с. 69]. 

Готовність до певного виду діяльності М. І. Дьяченко, Л. А. Кандибович 

розглядають як «цілеспрямований вияв особистісних властивостей людини, 

зокрема і переконань, поглядів, мотивів, почуттів, вольових та 

інтелектуальних якостей, знань, навичок, умінь, установок; така готовність є 

результатом ідейної, морально-політичної, психологічної професійної та 

фізичної підготовки» [77, с. 17]. 

Значимість психологічної готовності до початку діяльності визначається 

перш за все труднощами подолання психологічного бар'єра, за яким стоять 

сумніви і коливання, пов'язані з переживаннями і труднощами у здійсненні 

майбутніх дій, фактор упевненості або невпевненості у своїх силах, у вдалому 

або невдалому виборі часу дії і т. ін. 

Психологічна готовність забезпечує динамічне залучення людини в 

діяльність, як і подальшу надійність і ефективність усієї її стратегії. Суттєве і 
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те, що психологічна готовність є універсальною передумовою ефективності не 

тільки будь-якої діяльності, а й інших характеристик психічної 

життєдіяльності людини – її спілкування і відносин з іншими людьми, 

адекватності її ставлення до самого себе і т. ін. 

Готовність до ефективної дії, має на увазі наявність психологічної 

установки на досягнення очікуваного результату. Проте психологічна 

готовність не зводиться до установки на початку дії, але передбачає здатність 

її успішної реалізації. А психологічна установка повинна бути підкріплена 

відповідною її здатністю до практичної реалізації. Усе це і може розглядатися 

як інтегральна характеристика психологічної готовності до ефективної 

соціальної дії. 

Професійна готовність до педагогічної діяльності, на думку 

Т Ю. Гущіної, може бути інтерпретована на рівні ціннісних орієнтацій, на 

рівні розуміння і на рівні умінь і навичок. Тому функціонально в її складі 

правомірно виділити, з одного боку, психологічну, псіхофізіологічну та 

фізичну готовність, а з іншого – науково-теоретичну та практичну; 

психологічна готовність виражається в мотиваційно-ціннісному ставленні до 

педагогічної діяльності і складає ядро, логічну основу особистості вчителя, що 

визначає його соціальну та професійну позицію; теоретична та практична 

готовність визначаються знаннями і вміннями, які носять свідомий, творчий 

характер; зміст готовності майбутнього вчителя до освітньої діяльності в 

школі складається із загальної готовності до педагогічної діяльності і 

готовності до здійснення конкретних видів виховної роботи [65, с. 29]. 

Професійну готовність, на думку К. К. Платонова, належить розглядати 

як суб'єктивний стан індивіда, який усвідомлює себе підготовленим до 

виконання різних видів професійної діяльності. Професійна готовність є 

результатом професійного навчання, трудового виховання, психологічної 

підготовки, а також інтегральна якість особистості, основа формування якої 

зумовлена знаннями, вміннями і навичками [200]. 
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Тому можна вважати, що важливою складовою готовності є 

психологічна готовність, яку розуміють як комплексне утворення 

функціональних і особистісних компонентів, що забезпечують мотиваційно-

смислову готовність і здатність суб'єкта до здійснення професійної діяльності. 

Стійкість, стабільність і якість професійної діяльності зумовлюється саме 

особливостями психологічної готовності фахівця. Психологічна готовність – 

це сукупність як внутрішніх, так і зовнішніх умов, у першу чергу, це 

особистісні якості фахівця-педагога. Це внутрішня впевненість і рішучість, 

стан мобілізації, що формується в процесі професійного навчання і забезпечує 

успішність діяльності. Одночасно психологічна готовність – це умова 

ефективності професійної діяльності. Професійна готовність є результатом 

професійної підготовки, якістю особистості і так само виступає регулятором 

успішності професійної діяльності. 

Категорія «професійна підготовленість» як результат професійної 

підготовки до педагогічної діяльності розглядається С. Г. Вершловським, 

О. А. Дубасенюк, Л. М. Лєсохіною. Вона охоплює теоретичну та практичну 

підготовленість, що свідчить про рівень володіння професійними знаннями, 

вміннями, навичками. Практична підготовленість виступає як сформованість 

у майбутнього вчителя готовності діяти у педагогічній ситуації, застосовувати 

засоби, методи, способи діяльності [236, с. 83]. 

На основі проведеного аналізу можемо стверджувати, що готовність до 

педагогічної діяльності охоплює психологічну готовність (сукупність 

особистісних якостей педагога, що забезпечують ефективність професійної 

діяльності) та професійну готовність (складне інтегративне утворення 

особистості, що є результатом професійної підготовки). 

Серед досліджень проблеми підготовки педагога до роботи з сім’ями 

вихованців, показником якої є готовність до даного виду діяльності, вагомі 

напрацювання Н. А. Бугаєць (готовність до роботи з сім’єю учня), 

О. А. Буздуган (готовність до взаємодії з батьками учнів). Т. Г. Жаровцевої 
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(формування готовності до роботи з неблагополучними сім’ями), 

С. М. Корнієнко (готовність до роботи з батьками молодших школярів). 

Під готовністю педагога до професійного спілкування з батьками дітей 

Г. В. Алфьорова розуміє якісну характеристику особистості майбутнього 

фахівця, до складу якої входять такі компоненти: система діючих науково-

теоретичних знань, у тому числі спеціальних знань у галузі теорії спілкування 

й сімейної педагогіки; володіння технікою спілкування на оптимальному 

рівні; наявність стійкої потреби у спілкуванні й здатності адекватно 

оцінювати мету, результат і процес діяльності. Серед рівнів даної готовності 

виділяє: низький, достатній, середній, високий [9]. 

Процес формування професійної готовності Т. Г. Жаровцева подає як 

багатошарове утворення, компоненти якого взаємопов’язані, і відсутність хоча 

б одного з них обов'язково призведе до утворення диспропорції у структурі 

особистості фахівця. А готовність майбутнього педагога до роботи з 

неблагополучними сім‘ями розглядає як цілісну систему стійких 

інтегративних компонентів, що володіє індивідуальними для кожного 

випускника ВНЗ ієрархічними особливостями і дає йому змогу забезпечити у 

процесі професійної діяльності педагогічно доцільну взаємодію з дітьми та 

їхніми сім‘ями [78, с. 75]. 

С. М. Корнієнко зазначає, що наявність необхідних і достатніх 

професійних умінь визначають готовність до роботи з батьками молодших 

школярів. До таких умінь відносить:  

1) гностичні: аналізувати спеціальну літературу та вивчати досвід роботи 

вчителів з батьками молодших школярів; вивчати особливості сім’ї та 

складати її психолого-педагогічну характеристику; аналізувати та 

вирішувати конфліктні ситуації з батьками; 

2) організаторські: об’єднувати та скеровувати виховні цілі як школи, так і 

сім’ї, використовувати різноманітні форми роботи з батьками молодших 

школярів (індивідуальні, групові та колективні), надавати допомогу 

батькам у вихованні особистості школяра; 
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3) конструктивні: планувати роботу як з батьками молодших школярів, так 

і з громадськістю, обирати оптимальні форми роботи з батьками; 

виявляти та творчо використовувати свій попередній досвід і досвід 

інших педагогів щодо організації роботи з батьками молодших школярів, 

пропагувати серед батьків кращий сімейний досвід виховання; 

4) комунікативні: дотримуватися доцільного стилю спілкування з батьками 

учня з урахуванням індивідуальних особливостей та в залежності від 

педагогічної ситуації, прогнозувати реакцію батьків на виховний вплив, 

попереджати будь-які конфліктні ситуації як з батьками, так і з учнями, 

розуміти батьків, переконливо та тактовно впливати на батьків з 

негативним ставленням до вчителя та школи; 

5) інформаційні: доцільно та вчасно визначати тематику бесід, консультацій 

та лекцій для батьків молодших школярів; володіти культурою мови та 

вдосконалювати навички лекторської майстерності [112, с. 59–60]. 

На думку О. А. Буздуган, готовність майбутнього вчителя початкових 

класів – це особистісне утворення, в основі якого мотиви, методичні знання та 

практичні уміння здійснення педагогічної взаємодії [40, с. 38]. 

Готовність майбутнього вчителя до роботи з сім'єю учня Н. А. Бугаєць 

розглядає як цілісне, складне особистісне утворення, інтегративну властивість 

особистості, що забезпечує результативність взаємодії з батьками школярів і 

включає професійно-педагогічні погляди і переконання, професійну 

спрямованість психофізіологічної, емоційно-вольової сфер особистості, 

професійні знання, вміння й навички роботи з батьками в сучасних умовах, 

самооцінку, етичну, педагогічну, правову культуру педагога [40, с. 69]. 

Готовність майбутнього вчителя до взаємодії з неповною сім'єю 

школяра Т. Ю. Гущіна розглядає в системі професійно-педагогічної культури 

і визначає її як якісну характеристику професійно-педагогічної культури 

майбутнього учителя, зумовлену взаємовпливом таких компонентів: 

ціннісного, технологічного, емоційно-вольового і рефлексивного. Серед 

критеріїв і показників рівня готовності виділяє: відношення до роботи з сім'єю, 
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практична готовність до даної роботи, досягнення цілей взаємодії, оцінка 

власної діяльності і самого себе як суб'єкта [65, с. 166]. 

На основі проведеного аналізу готовність майбутнього вчителя 

початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей 

розглядаємо як якісну інтегральну характеристику особистості майбутнього 

вчителя, зумовлену теоретичними знаннями та володінням професійними 

практичними уміннями та навичками, розвиненими особистісними якостями, 

що впливають на результативність роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей. 

Спираючись на розроблену цілим рядом авторів систему критеріїв оцінки 

рівня сформованості готовності до професійно-педагогічної діяльності, нами 

визначено показники сформованості готовності майбутнього учителя до 

роботи з батьками школярів з неповних сімей, на основі яких виокремлено 

рівні готовності. 

Особистісно-мотиваційний критерій готовності передбачає: 

усвідомлення цілей та мотивів, цінностей здійснення роботи та спільної 

діяльності з батьками молодших школярів з неповних сімей; прагнення 

досягнення цілей та внутрішню налаштованість на спільну діяльність з 

батьками учня; оцінку власної діяльності і самого себе як її суб’єкта.  

Показниками є: 1) професійна потреба в організації роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей; 2) особистісний зміст педагогічної 

діяльності; 3) задоволеність професійною діяльністю і роботою з батьками під 

час проходження педагогічної практики та при виконанні дослідницьких 

завдань; 4) наполегливість, рішучість і активність у виконанні завдань щодо 

здійснення роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей; 5) 

міцність рефлексій (проявляється у процесі самопізнання та переосмислення 

власних дій, у процесі самооцінки та самоаналізу себе як суб’єкта у взаємодії 

з неповною сім’єю молодшого школяра); 6) адекватність і рівень самооцінки 

(відображається в уміннях співпрацювати з сім’єю, адекватно розуміти і 

цілеспрямовано регулювати думки, почуття і вчинки суб'єктів взаємодії). 
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Когнітивним критерієм передбачено наявність спеціальних знань про: 

 сім’ю, і зокрема неповну сім’ю, як суб’єкта у спільній діяльності з 

учителем;  

 основи сімейного виховання та проблеми у вихованні в неповній сім’ї;  

 особливості роботи з батьками школярів з неповних сімей. 

Показниками цього критерію є: 1) знання студента про сім’ю як 

соціальний інститут, що має свої функціональні особливості, типологію, і 

неповну сім’ю як суб’єкт у роботі вчителя; 2) знання основ сімейної педагогіки 

та проблем сімейного виховання; 3) знання теорії та технології роботи з 

батьками школярів з неповних сімей. 

Практично-діяльнісний критерій готовності майбутнього вчителя 

початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей 

– це наявність у студента умінь і навичок у здійсненні ефективної роботи з 

неповною сім'єю, тобто рівень володіння професійними навичками у 

здійсненні даного напряму роботи. 

Показниками є: 

 уміння планувати професійну діяльність, і зокрема уміння планувати 

роботу з батьками школярів; 

 уміння застосовувати ефективні форми та методи роботи з батьками 

школярів з неповних сімей з урахуванням індивідуальних особливостей 

кожної окремої сім’ї; 

 уміння та навички здійснення ефективної взаємодії з батьками учнів з 

неповних сімей. 

На основі визначених компонентів підготовки, критеріїв і показників 

готовності ми розробили якісну характеристику рівнів (високий, достатній, 

середній, низький) сформованості готовності майбутнього вчителя початкової 

школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей.  

Під поняттям «рівень сформованості готовності студентів до роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей» ми розуміємо якісно-
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кількісну характеристику, яка проявляється у взаємодії виділених критеріїв, 

притаманних для готовності особи до цієї сфери праці. 

Високий рівень (IV) визначався проявом стійкого професійного інтересу 

до проблеми роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей, 

цілеспрямованим і систематичним характером даного виду діяльності. 

У студентів цього рівня наявні спеціальні знання про неповну сім’ю як 

педагогічну систему та роботу вчителя з даними сім’ями, проявляються 

практичні вміння та навички для успішного здійснення взаємодії з неповною 

сім’єю школяра. Робота з батьками сприймається як важливий обов’язок у 

професійній діяльності, що приносить задоволення і характеризується 

творчим підходом до організації спільної роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей. Майбутні педагоги володіють високим рівнем 

рефлексії, що дає змогу об’єктивно та критично оцінювати свою діяльність і 

досягнені результати, усвідомлювати власні помилки та переосмислювати 

набутий досвід. 

Достатній рівень (ІІІ) характеризується зацікавленістю студента до 

проблем сім’ї та сімейного виховання; наявністю професійної потреби в 

організації роботи з неповною сім’єю школяра, позитивним ставленням до 

роботи з батьками учнів, усвідомленістю важливості здійснення взаємодії з 

неповною сім’єю молодшого школяра. Студенти цього рівня володіють 

достатніми знаннями щодо проблем неповної сім’ї та сімейного виховання, 

але практичне застосування знань не носить творчого виконання завдань, з 

труднощами у розв’язанні нестандартних педагогічних ситуацій і 

обмежується використанням традиційних форм і методів роботи з батьками 

учнів. Досить непогано розвинена емоційно-вольова сфера особистості 

студента. 

Середній рівень (ІІ) виявляє «показову», епізодичну або ситуативну 

зацікавленість до проблеми роботи з батьками школярів з неповних сімей, 

тобто налаштованість студента позитивна, але в той же час присутній прояв 

пасивності. Майбутні педагоги володіють «поверховими» знаннями про 
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неповну сім’ю та роботу з даними сім ями, а застосування вмінь та навичок на 

практиці не завжди узгоджується з теоретичними знаннями, тому студенти 

даного рівня зазвичай діють на репродуктивному рівні і вирішують ситуації 

згідно «шаблону». Емоційність не завжди коректно проявляється у стосунках 

з іншим учасниками виховного процесу, тому залагодження конфліктних 

ситуацій ґрунтується на переконанні та відстоюванні власної думки, ніж 

пошук компромісних рішень. Рівень самооцінки проявляється на середньому 

рівні, не завжди розуміються власні помилки, використання робочого часу 

може охоплювати межі допустимих норм.  

Низький рівень притаманний студентам з байдужим, а іноді негативним 

ставленням до взаємодії з батьками школярів з неповних сімей, несприйняття 

та нерозуміння важливості роботи з батьками учнів, виконання даного виду 

діяльності носить формальний характер. Представники цього рівня володіють 

слабкими вольовими якостями з емоційною нестійкістю, тому дуже часто вони 

не рахуються з думкою інших, імпульсивні і нестримані у спілкуванні, не 

вміють організувати свій час і раціонально планувати власні дії. Характерний 

низький теоретичний рівень спеціальних знань з основ сімейного виховання 

та організації роботи з батьками; слабо розвинені уміння та навички щодо 

практичного здійснення роботи в даному напрямку. Здатність до рефлексії, 

самоаналізу непритаманна цьому рівню, і як наслідок, відсутня об’єктивність 

і усвідомленість власних помилок. 

Узагальнені критерії, показники та рівні представлені у табл.2.1. 

Таблиця 2.1. 

Критерії, показники та рівні готовності майбутнього вчителя 

початкової школи до роботи з батьками молодших школярів  

з неповних сімей 
Критерії 

готовності  
Показники 

Рівні 

сформованості 

О
со

б
и

ст
іс

н
о
-

м
о
т
и

в
а
ц

ій
н

и
й

 професійна потреба в організації роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей 

Високий 

особистісний зміст педагогічної діяльності 

Достатній 
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задоволеність професійною діяльністю і 

роботою з батьками 
Середній 

наполегливість, рішучість і активність у виконанні 

завдань  Низький 

потужність рефлексії 

адекватність рефлексії  

К
о

г
н

іт
и

в
н

и
й

 

знання студента про сім’ю як соціальний 

інститут, що має свої функціональні особливості, 

типологію, і неповну сім’ю як суб’єкт у роботі 

вчителя 

Високий  

Достатній 

знання основ сімейної педагогіки та проблем 

сімейного виховання Середній 

Низький 

знання теорії та технології роботи з батьками 

школярів з неповних сімей 

П
р

а
к

т
и

ч
н

о
-д

ія
л

ь
н

іс
н

и
й

 вміння планувати професійну діяльність, і 

зокрема уміння планувати роботу з батьками 

школярів 

Високий 

 

Достатній 

 

Середній уміння застосовувати ефективні форми та 

методи роботи з батьками школярів з неповних 

сімей з урахуванням індивідуальних особливостей 

кожної окремої сім’ї 

 

Низький 

уміння та навички здійснення ефективної 

взаємодії з батьками учнів з неповних сімей 

Для вираження кількісної величини рівня сформованості готовності 

студентів, проведення ефективних розрахунків рівня сформованості кожного 

компонента готовності, порівняння даних, отримання загального показника 

рівня сформованості готовності майбутнього вчителя початкових класів до 

роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей нами введено: 

«загальний коефіцієнт сформованості готовності» (К), «коефіцієнт 

сформованості особистісно-мотиваційного критерію готовності» (Ко), 

«коефіцієнт сформованості когнітивного критерію готовності» (Кк), 

«коефіцієнт сформованості практично-діяльнісного критерію готовності» 

(Кп). 
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Визначення загального коефіцієнта сформованості готовності студентів 

до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей буде 

здійснюватися на основі виведення середнього арифметичного значення всіх 

коефіцієнтів кожного окремого критерію готовності. 

К =
Ко + Кк + Кп

3
 

Кожен критерій готовності відповідно до визначених рівнів 

сформованості буде мати таке кількісне вираження:  

– при високому рівні сформованості готовності (IV – 90-100%) К = 0,9-1; 

– при достатньому рівні сформованості готовності (III – 75-89%) К= 0,75-

0,89; 

– при середньому рівні сформованості готовності (II- 50-74%) К = 0,50-

0,74; 

– при низькому рівні сформованості готовності (I – 0-50%) К = 0- 0,49. 

Обчислення трьох критеріїв готовності студентів до роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей залежало від специфіки кожного 

окремого завдання, тому розрахунок особистісно-мотиваційного, 

когнітивного та практично-діяльнісного критеріїв відбувався по-різному.  

До окреслених рівнів готовності студентів до роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей ми визначили чотири групи студентів. 

І групу становили студенти, які відповідають низькому (І) рівню 

готовності до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей, умовно 

позначаємо її групою «D». До даної групи будуть віднесені студенти, які при 

визначенні загального коефіцієнта сформованості готовності студентів до 

роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей отримають результат 

в межах К= 0-0,49. Ми не можемо стверджувати, що до даної групи будуть 

віднесені студенти з низьким рівнем усіх трьох критеріїв готовності, оскільки 

навіть при прояві двох компонентів на середньому рівні і дуже низькому 

результаті третього критерію можна отримати результат із загальним 

коефіцієнтом не вище низького (І) рівня. Тому тільки за допомогою 

математичних розрахунків усіх трьох критеріїв готовності в кожній окремій 
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ситуації буде свій індивідуальний результат, який може бути віднесений 

тільки до одного відповідного рівня. 

ІІ група – студенти з середнім (ІІ) рівнем готовності до роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей, умовно позначаємо її групою «С». 

Студенти будуть віднесені до даної групи при отримані загального коефіцієнта 

сформованості готовності К= 0,50-0,74. 

ІІІ група охоплює студентів з достатнім (ІІІ) рівнем готовності до роботи 

з батьками з батьками молодших школярів з неповних сімей, що отримала 

умовне позначення – група «В». Загальний коефіцієнт сформованості 

готовності буде рівним К=0,75-0,89. 

До IV групи відносяться студенти з високим (IV) рівнем готовності до 

роботи з батьками з батьками молодших школярів з неповних сімей, яку ми 

умовно позначили групою «А». Загальний коефіцієнт сформованості 

готовності К=0,9-1. 

Отже, розроблені критерії та показники оцінки готовності до роботи з 

батьками школярів з неповних сімей дозволили виділити й описати чотири 

рівні сформованості цього виду готовності, що змістовно відповідають 

чотирьом вищеназваним типологічним групам: високий – група «А»; 

достатній – «В»; середній – «С»; низький – «D» (див. табл. 2.2.). 

Таблиця 2.2. 

Відповідність рівнів готовності до типологічних груп  

 

Рівень готовності 

 

Типологічна 

група 

Загальний коефіцієнт 

сформованості готовності 

ІV – високий «А» К= 0,9-1 

ІІІ – достатній «В» К= 0,75-0,89 

ІІ – середній «С» К= 0,50-0,74 

І- низький «D» К=0-,0,49 

З метою виявлення реального стану рівня готовності майбутнього 

вчителя до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей були 

підібрані такі методи та методики: спостереження, анкетування, метод 



86 

 

проективних питань, тестові різнорівневі завдання, діагностичні методики. 

1. Метод анкетування застосовувався як для студентів – майбутніх 

учителів, так і для працюючих учителів початкових класів різних регіонів з 

різним педагогічним стажем. При створенні анкети використовувалися 

методичні напрацювання О. В. Баранової, Н. А. Бугаєць, О. А. Буздуган, 

Т. Ю. Гущіної, Т. Г. Жаровцевої та ін. 

а) Анкетування вчителів початкових класів передбачало серію запитань 

(як відкритого, так і закритого типу) для виявлення (Додаток Ґ):  

 прогалин і труднощів у роботі з сім’ями молодших школярів;  

 основних форм роботи з батьками, шляхів просвіти батьків учнів;  

 ідей та міркувань щодо залучення батьків до взаємодії з учителем; 

 достатності рівня підготовки вчителів до: здійснення взаємодії з 

неповними сім’ями молодших школярів; діагностування умов сімейного 

виховання; урахування при спілкуванні з батьками школярів індивідуальних 

особливостей сім’ї; надання кваліфікованої допомоги неповним сім’ям.  

б) Анкетування майбутнього вчителя з метою виявлення готовності до 

роботи з батьками школярів з неповних сімей дало можливість визначити: 

ставлення студентів до виховної роботи в педагогічній діяльності; готовність 

до взаємодії з сім’єю школяра, і в тому числі з неповною сім'єю тощо. А це 

дозволило дати попередню оцінку рівня сформованості особистісно-

мотиваційного критерію готовності (Додаток Ж. 1). 

2. Діагностичні завдання, що дають уявлення про рівень розвитку 

практично-діяльнісного критерію готовності до роботи з батьками школярів з 

неповних сімей, при розробці цих завдань використовувалися методичні 

розробки С. Г. Вершловського, Т. Ю. Гущіної, С. Б. Елканова, Г. Є. Залеского, 

І. П. Раченко та ін. Завдання побудовані за методом залучення 

випробовуваних у життєві ситуації. Зміст кожного завдання передбачав 

розв’язання проблем у роботі вчителя в різних виховних ситуаціях під час 

роботи з батьками школярів з неповних сімей. Студент, виконуючи завдання, 

стоїть перед необхідністю пошуку вибору того або іншого способу 
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розв’язання ситуації «без перешкод і в ситуаціях «з перешкодами». Завдання, 

включаючи ситуацію «без перешкод» – це пізнавальні завдання проблемного 

характеру. При їх виконанні студент аналізує ситуацію, оцінює її, визначає 

цілі, обирає відповідні способи і засоби педагогічної дії. Аналіз способів 

виконання цих завдань дозволяє зробити висновки про сформованість 

практичного компонента готовності, але не дає відомостей про особливості 

особистого ставлення студентів до характеру використання наявних у них 

знань і умінь, про особистісний рівень розвитку, що веде до становлення 

переконання в необхідності опиратися на ці знання в ситуаціях вибору. Про 

характер особистісного сенсу, що визначає рівень сформованості 

мотиваційно-ціннісного компонента, судили за результатами розв’язання 

студентами завдань, що включають ситуації «з перешкодами». Особливість 

цих завдань – наявність проблемної ситуації, яка містить конфлікт між різними 

рівнями педагогічної спрямованості студентів, їх знаннями і діями, що 

реалізовуються в ході виконання цих завдань як своєрідна професійна 

цінність. Розв’язання завдань «з перешкодами» (ефект більшості, думка 

референтних осіб, особова упередженість) припускає здійснення ціннісного 

вибору з боку випробовуваного, з тієї або іншої професійної позиції. 

Показником сформованості мотиваційно-ціннісної сфери визначили наявність 

стійкої готовності студентів використовувати при виборі способів дії в цих 

ситуаціях наявні у них науково обґрунтовані педагогічні знання й уміння; 

показниками емоційно-вольової сфери були емоційний настрій при виконанні 

завдань і пропоновані студентами шляхи та способи подолання перешкод до 

досягнення цілей. 

3. Зміст проективних завдань передбачав додаткову інформацію про 

спрямованість, усвідомленість і рівень стійкості системи педагогічних дій, що 

сформувались у студента для розв’язання питань виховання дітей у неповній 

сім’ї; надання кваліфікованої допомоги батькам молодших школярів з 

неповних сімей. 

4. Тестові та різнорівневі завдання, спрямовані на виявлення у студентів 
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спеціальних знань про сім’ю та особливості роботи вчителя з неповною сім’ю; 

на розуміння ними функції цих знань; на встановлення характеру самооцінки 

своєї готовності до їх використання в практичній діяльності. Тестові завдання 

складалися на основі розробок О. А. Буздуган («Сім’я як педагогічна 

система») Л. М. Маценко («Основи сімейного виховання»), Т. Г. Жаровцевої, 

Н. Л. Худякова («Теорія та методика виховання»), Л. Б. Шнейдер 

(«Психологія сімейних відносин») та ін. 

5. Серія спеціальних проективних завдань, спрямованих на 

створення умов для «переосмислення і перебудови майбутнім учителем змісту 

свого досвіду». Зміст завдань представлений ситуаціями, їх вирішення сприяє 

формуванню практичних умінь, дієвого ставлення студентів до власної 

поведінки, спілкування, до здійснюваної діяльності. 

До визначених нами критеріїв готовності майбутнього вчителя 

початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей 

використовувалися відповідні методи і методики, які дали змогу визначити 

рівень сформованості кожного окремого критерію готовності, і на основі 

отриманих показників вивести загальний рівень готовності студентів до 

здійснення даного напряму роботи (див табл.2.3.). 

Таблиця 2.3. 

Діагностична програма для виявлення стану готовності студентів  

до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей 

Критерії 

готовності 

Методи Назва, автор методики 

О
со

б
и

ст
іс

н
о

-

м
о

ти
в
ац

ій
н

и
й

 

Анкетування Авторська анкета для виявлення 

розуміння студентів зазначеної проблеми 

(розроблена на основі О. В. Баранової, 

Н. А. Бугаєць, О. А. Буздуган, 

Т. Ю. Гущіної, Т. Г. Жаровцевої та ін.) 

(Додаток Ж. 1) 

Діагностика Тест на виявлення інтересу та потреби 
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(Тестування) у взаємодії з неповною сім’єю молодшого 

школяра (адаптований тест Т.Ю. Гущіної) 

(Додаток Й) 

Діагностика Методика діагностики емоційно-

вольової сфери студента (адаптована 

методика В.І. Звєрєвої «Діагностика 

особистісних якостей вчителя») (Додаток Ж. 

6) 

Опитування 

 

Опитувальник з виявлення самооцінки 

студентами рівня сформованості вмінь 

педагогічної взаємодії з неповними сім‘ями 

(адаптований опитувальник 

Т. Г. Жаровцевої) (Додаток Ж. 7) 

К
о

гн
іт

и
в
н

и
й

 

Тестування Різнорівневі тестові завдання для 

студентів з метою виявлення спеціальних 

знань про сім’ю та особливості роботи 

вчителя з неповною сім’ю (на основі 

розробок О. А. Буздуган («Сім’я як 

педагогічна система») Л. М. Маценко 

(«Основи сімейного виховання»), 

Т. Г. Жаровцевої, Н. Л. Худякової («Теорія 

та методика виховання»), Л. Б. Шнейдер 

(«Психологія сімейних відносин») та ін.) 

(Додаток Ж. 3) 

П
р
ак

ти
ч

н
о

-

д
ія

л
ьн

іс
н

и
й

 

Діагностичні 

завдання 
Діагностичні картки-завдання, 

проективні завдання (адаптовані методики 

Т. Ю. Гущіної) (Додаток Ж. 4, М) 
Проективні 

завдання 

За допомогою вказаних методів і методик визначили рівень 

сформованості кожного критерію готовності майбутнього вчителя початкової 
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школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей. Розглянемо 

особливості визначення коефіцієнтів кожного із трьох компонентів підготовки 

до означеного виду діяльності. 

Про рівень сформованості особистісно-мотиваційного критерію 

готовності студентів свідчить виконання завдань:  

1) на виявлення інтересу і потреби у взаємодії з неповною сім’єю 

молодшого школяра; 

2) на визначення рівня сформованості емоційно-вольової сфери студента; 

3) на виявлення рівня самооцінки студентами сформованості педагогічної 

взаємодії з неповними сім’ями.  

У тесті на виявлення інтересу та потреби у взаємодії з неповною сім’єю 

молодшого школяра (Додаток Й) студентам пропонувалося визначити частоту 

прояву запропонованих тверджень: З – завжди, Ч – часто, НДЧ – не дуже часто, 

Р – рідко, Н – ніколи. Відповідно дані показники розраховувалися в таких 

балах: З – 5 б.; Ч – 4 б.; НДЧ – 3 б.; Р – 2 б.; Н – 1б. При обробці результатів 

дані підставляли у відповідні формули, де в кожній у дужках указано номер 

запитання, відповідь якого враховується в даній формулі. Якщо сума трьох 

указаних показників буде дорівнювати або ж більша 11 – це означає, що у 

студента домінує даний тип ставлення до проблеми організації взаємодії з 

неповною сім’єю молодшого школяра.  

Обробка результатів відбувалася за такими формулами: 

1. (1) + … (7) + … (13) = ____ ≥ 11 ≥

студент проявляє зацікавленість до проблеми сім′ї та сімейного виховання 

2. … (2) + … (8) + … (14) = ____ ≥ 11 ≥

можна говорити про наявність професійної потреби  

в організації взаємодії з сім′єю 

3. … (3) + … (9) + … (15) = ____ ≥ 11 ≥

байдужість до даної проблеми 

4. … (4) + ⋯ (10) + … (16) = ____ ≥ 11  

показова зацікавленість, або зацікавленість «за необхідності 
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5. … (5) + … (11) +  … (17) = ____ ≥ 11  

у студента проявляється передпрофесійний інтерес до проблеми  

взаємодії з сім′єю 

6. … (6) + … (12) +  … (18) = ____ ≥ 11  

епізодична, ситуативна зацікавленість даною проблемою 

Отже, рівень сформованості мотиваційно-ціннісної сфери студента 

особистісно-мотиваційного критерію (К м-ц) можна вирахувати так: 

– високому рівню (ІV) притаманний прояв 2 типу ставлення, К м-ц=0,9-1; 

– достатньому рівню (ІІІ) відповідає 1,5 тип ставлення, К м-ц= 0,75-0,89; 

– середньому рівню (ІІ) – 4,6 тип ставлення, К м-ц= 0,5=0,74; 

– низькому рівню (І) – 3 показник, К м-ц>0,5. 

Діагностика емоційно-вольової сфери студента передбачала визначення 

студентом прояву наведених у завданні показників (у кількості 24), де 

відповідно «0» балів студент проставляв, якщо показник не проявляється або 

слабо виражений; «1» бал -показник проявляється рідко або недостатньо 

виражений; «2» бали -показник проявляється часто і досить виражений; «3» 

бали – показник проявляється завжди і яскраво виражений. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент при діагностиці: 

Макс = к − сть запитань ∙ макс. бал (в одному запит. ) = 24 ∙ 3 = 72 б 

Для визначення коефіцієнта сформованості емоційно-вольової сфери 

студента (К е-в) необхідно: 

К е − в =
к − сть отриманих балів студентом

максимальну к − сть балів
 

Відповідно студент, який набрав: 

– від 65-72 балів буде відповідати високому (ІV) рівню сформованості 

емоційно-вольової сфери, К е-в= 0,9-1; 

– від 54-64 балів – достатній (ІІІ) рівень сформованості емоційно-

вольової сфери, К е-в=0,75-0,89; 

– від 36-53 балів – середній (ІІ) рівень сформованості емоційно-вольової 

сфери, К е-в=0,5-0,74; 
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– від 0-35 балів – рівень сформованості емоційно-вольової сфери,  

К е-в=0-0,49. 

Опитування для виявлення самооцінки (рефлексії) студентами рівня 

сформованості вмінь педагогічної взаємодії з неповними сім‘ями передбачало 

оцінювання 12 тверджень у відповідності: завжди,- 3 б., не завжди – 2 бали, 

рідко – 1 бал, ніколи – 0. Аналогічно до попереднього завдання вираховуємо 

максимально можливу кількість балів, яку може набрати студент:  

Макс = к − сть запитань ∙ макс. бал (в одному запит. ) = 12 ∙ 3 = 36б 

Коефіцієнт сформованості рефлексивної сфери (Кр) визначаємо за тією ж 

формулою, що і коефіцієнт сформованості емоційно-вольової сфери. Тому при 

отриманні: 32-36 б. у студента буде високий рівень рефлексії, з Кр=0,9-1; 27-

31б – достатній рівень рефлексії, з Кр=0,75-0,89; при 18-26б – середній рівень 

рефлексії, з Кр=0,5-0,74; 0-17б – низький рівень рефлексії, з Кр=0-0,49.  

Для розрахунку коефіцієнта сформованості особистісно-мотиваційного 

критерію готовності необхідно визначити середнє арифметичне всіх 

вищеперерахованих показників (коефіцієнта сформованості мотиваційно-

ціннісної сфери, коефіцієнта сформованості емоційно-вольової сфери, 

коефіцієнт сформованості рефлексії):  

Ко =
Км − ц + Ке − в + Кр

3 
 

Залежно від отриманих даних студент матиме відповідний рівень 

сформованості особистісно-мотиваційного критерію готовності до роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей: 

 високий рівень (IV) сформованості критерію – Ко = 0,9-1; 

 достатній рівень (ІІІ) – Ко= 0,75-0,89; 

 середній рівень (ІІ) – Ко = 0,50-0,74; 

 низький рівень (І) – Ко = 0- 0,49. 

Для визначення сформованості когнітивного критерію готовності 

студентів до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей нами 

були розроблені тестові різнорівневі завдання, які передбачали перевірку 
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наявності спеціальних знань про сім’ю та особливості роботи вчителя з 

неповною сім’єю. Даний тест розроблений на основі тестових напрацювань 

О. А. Буздуган («Сім’я як педагогічна система»), Л. М. Маценко («Основи 

сімейного виховання»), Т. Г. Жаровцевої, Н. Л. Худякової («Теория и 

методика воспитания»), Л. Б. Шнейдер («Психология семейных отношений») 

та ін. Тест містив у собі 20 завдань, серед яких: тестові запитання як 

відкритого, так і закритого типу, завдання на знаходження відповідності 

суджень, термінологічні запитання, визначення з пропущеними термінами.  

Завдання оцінювалися так: два завдання на знаходження відповідності 

суджень та понять оцінювалися при повній відповіді у 2 бали, при частковій – 

1 бал, неправильна відповідь – 0 б; усі інші завдання при правильній відповіді 

оцінювалися – 1б. 

Студент, виконуючи тестове завдання, максимально міг отримати 22 

бали. Виходячи з даної максимально можливої кількості балів, ми розрахували 

коефіцієнт сформованості когнітивного критерію готовності (Кк): 

К к =
к − сть отриманих балів студентом

22 (макс. к − сть балів)
 

Кількісні показники рівнів сформованості когнітивного критерію 

готовності студентів будуть співвідноситися так: 

 0-10 балів (до 50%) – низький рівень сформованості когнітивного 

критерію, Кк=0-0,5; 

 11-15 балів (50-75%) – середній рівень, Кк=0,5-0,74; 

 16-19 балів (75-89%) – достатній рівень, Кк=0,75-0,89; 

 20-22 балів (90-100%) – високий рівень, Кк=0,9-1. 

Рівень сформованості практично-діяльнісного критерію визначався на 

основі розв’язання практичних діагностичних завдань і педагогічних ситуацій. 

Студентам пропонувалися ситуації та завдання, які передбачали виявлення 

розуміння сутності проблеми в тій чи іншій ситуації, прояв уміння вирішувати 

складні виховні ситуації з неповними сім’ями, знаходити правильне рішення 

в конфліктних ситуаціях.  
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 Завдання практичного характеру містило комплекс із шести 

діагностичних і проективних завдання. При оцінюванні даних завдань 

враховувалася правильність, повнота, чіткість і лаконічність відповіді 

студента. Кожне з даних завдань оцінювалося так: 0б.- відсутність відповіді 

або абсолютно неправильна відповідь на завдання; 1б. – частково розкрита 

позиція студента на дану ситуацію; 2б. – поверхнева відповідь 

репродуктивного характеру; 3б – відповідь правильна, але не обґрунтована; 

4б. – чітка, повна й обґрунтована відповідь з власною позицією та творчим 

рішенням завдання. Отже, максимально студент при виконанні 6 практичних 

завдань міг отримати 24 бали. Розподіляємо дані бали відповідно до рівнів 

сформованості практично-діяльнісного критерію готовності майбутнього 

вчителя до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей: 

 високий рівень (90-100%), Кп= 0,9-1 – 21,5-24 бали; 

 достатній рівень (75-89%), Кп= 0,75-0,89- 18-21,5 бали; 

 середній рівень (50-74%), Кп= 0,5 – 0,74 – 12- 17 балів; 

 низький рівень: (0-49%), Кп= 0-0,49 – 0 – 11 балів. 

Отримавши показники останнього коефіцієнта готовності, визначили 

загальний коефіцієнт рівня сформованості готовності майбутнього вчителя 

початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей 

за уже згаданою формулою: 

К =
Ко + Кк + Кп

3
 

Отже, на основі описаних експериментально-дослідних методів та 

методик нами виділено критерії, показники та рівні сформованості готовності 

студентів до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей. 

Отримані дані про загальний коефіцієнт сформованості готовності дали змогу 

співвіднести студентів за групами відповідно до рівнів готовності: група «А» 

(високий рівень), група «В» (достатній рівень), група «С» (середній рівень), 

група «D» (низький рівень). 
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2.2. Виявлення рівня готовності студентів до роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей 

 

На першому етапі дослідницько-експериментальної роботи проводився 

констатувальний експеримент, який передбачав опитування студентів для 

виявлення рівня підготовки до роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей. Експериментальне дослідження мало на меті:  

 установити вихідний рівень готовності майбутнього вчителя початкової 

школи до організації роботи з неповною сім’єю школяра; 

 пошук системи показників оцінки рівня сформованості готовності 

майбутнього вчителя до роботи з неповною сім’єю; 

 виявити сукупність педагогічних умов, що забезпечують формування 

готовності майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей. 

Для визначення репрезентативності вибіркової сукупності кількості 

студентів, які беруть участь у констатувальному експерименті, 

використовували формулу: 

𝑛 =
𝑡2 ∙ 𝑊 ∙ (1 − 𝑊) ∙ 𝑁

∆2 ∙ 𝑁 + 𝑡 ∙ (1 − 𝑊) ∙ 𝑊
 

Для визначення генеральної сукупності ми аналізували кількість 

студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах різних рівнів 

акредитації на початок 2014/2015 навчального року за спеціальністю 

«Початкова освіта». У нашому випадку при суцільному обстеженні довелося 

б охопити 37819 студентів, які становлять генеральну сукупність чисельності 

студентів за напрямом підготовки «Початкова освіта» (Додаток З). 

Використання формули при граничній помилці в 5% і коефіцієнті 

значимості 1 = 2 (довірча ймовірність – 95%) дає можливість визначити 

шукане значення. 

Підставимо наші дані (N =37819; W(1 – W) = 0,25; t = 2; ∆= 5%) у формулу: 

𝑛 =
𝑡2∙𝑊∙(1−𝑊)∙𝑁

∆2∙𝑁+𝑡∙(1−𝑊)∙𝑊
== 

22∙0,25∙37819

0,052∙37819+2∙0,25
=396. 
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Отримуємо n=396. Отже, для констатувального експерименту було б 

достатньо провести анкетування 396 студентів.  

Опитування проводилося серед майбутніх педагогів, які навчаються на 4 

та 5 курсах (денної та заочної форми навчання), зі спеціальності «Початкова 

освіта» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 

педагогічного коледжу (м. Чернівці, м. Рівне), у загальній кількості опитаних – 

475 студентів. 

Як було описано в попередньому параграфі, для виявлення рівня 

сформованості критеріїв готовності (особистісно-мотиваційного, 

когнітивного, практично-діяльнісного) майбутнього вчителя початкової 

школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей нами 

використовувалися такі методи опитування: анкетування, тестування, 

діагностичні та проективні завдання. 

Першу серію завдань для дослідження рівня їх готовності до роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей становило опитування, яке 

складається з 20 питань як закритого, так і відкритого типу. Метою авторської 

анкети (розроблена на основі напрацювань О. В. Баранової, Н. А. Бугаєць, 

О. А. Буздуган, Т. Ю. Гущіної, Т. Г. Жаровцевої та ін.) було виявлення 

проблем, які відчули студенти при роботі з батьками молодших школярів з 

неповних сімей під час проходження педагогічної практики на різних етапах 

навчання. 

Підготовка в університеті відповідає професійним потребам у повній 

мірі – так вважають лише 18,3 % опитаних, достатньою – 35,2%, і така ж 

частина студентів (35,2%) вважає задовільною, 9,9 % опитаних дотримуються 

думки, що професійним потребам підготовка відповідає лише частково, а 

1,4 % – не відповідає взагалі (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Відповідність підготовки майбутніх педагогів професійним 

потребам 

Серед труднощів, з якими зіткнулися студенти, 16,9 % називають 

некомпетентність у роботі з батьками, адаптація до нових умов (52,3%); 

надмірна завантаженість (46,2%); труднощі у порозумінні з учителем-

класоводом (6,2%); проблеми у відносинах зі школярами (10,8%); невміння 

розподілити робочий час (12,3%) (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Труднощі під час проходження педагогічної практики 

 

На запитання «Як співпрацювали з батьками дітей з неповних сімей» (при 

умові, що такі діти були в класі) 26,2 % студентів відповіли, що не проводили 

якоїсь специфічної роботи з батьками (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Співпраця з батьками молодших школярів з неповних сімей 

 

Лише 18,5% студентів вважають, що отримали належні знання та вміння, 

необхідні для організації роботи з батьками учнів з неповних сімей, 46,2% – 

частково, 23,1% – взагалі вважають, що не отримували необхідних знань та 

умінь для здійснення даного виду роботи. Отже, більшість вважають, що 

належні знання не отримують, і в той же час, коли в студентів запитали, чи 

знайомі вони з формами організації педагогічної роботи з батьками школярів 

з неповних сімей, то 58,5 % опитаних упевнені, що знайомі з такими формами, 

і лише 18, 5% – ні, а 23% – частково знайомі.  

Майже всі студенти (95,4%) вважають, що сучасний учитель повинен 

володіти знаннями і вміннями щодо організації педагогічної взаємодії з 

батьками школярів з неповних сімей, і 92,3% наголошують на важливості 

організації роботи вчителя початкових класів з батьками школярів з неповних 

сімей, навіть 64,6% дотримуються думки, що вчитель готовий до роботи з 

неповними сім’ями, тоді як 26,2% частково дотримуються цієї позиції, решта 

ж (9,2%) опитаних не вважають сучасних педагогів готовими до взаємодії з 

неповними сім’ями.  

На важливості надання вчителем допомоги батькам школярів для 

підвищення виховного потенціалу неповної сім’ї наголошують 78,5% 

студентів, 15,4% вважають, що в цьому нема потреби, 6,1% – частково. 

Бажання розширити знання в сфері організації роботи вчителя з батьками 

молодших школярів з неповних сімей виявили 90,8% студентів, інші 9,2% – 

вирішили, що їм не потрібно поглиблювати знання у даному напрямі. 
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Відповідаючи на запитання: «Що сприятиме успішній підготовці 

майбутнього вчителя початкових класів до роботи з батьками школярів з 

неповних сімей?» студенти дотримуються думки (81,5%), що найефективніше 

сприятимуть цьому проведення практичних занять, тренінгів з даної 

проблеми; а на необхідність отримання теоретичних знань під час вивчення 

спецкурсів, спецсемінарів лише 32,3% опитаних, виїзним заняттям надали 

перевагу 20%, і лише 15,4% – участі у методичних семінарах (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Вплив на успішність підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до роботи з батьками школярів з неповних сімей 

 

Наступний блок завдань був спрямований на виявлення інтересу і 

потреби у взаємодії з неповною сім’єю молодшого школяра, за результатами 

цього завдання ми отримали дані про рівень сформованості мотиваційно-

ціннісної сфери студента: низький рівень – 7,4%, середній – 46,9%, достатній 

– 42%, високий – лише у 3,7 % студентів (Додаток И. 1). Професійна потреба 

та інтерес до роботи з неповними сім’ями (високого рівня сформованості 

мотиваційно-ціннісної сфери) виявили студенти-магістранти денної форми на 

студенти 4 курсу скороченого терміну. Простежується також позитивна 

тенденція: майже половина студентів 4-го курсу виявили середній рівень, а 

третина – достатній рівень, тоді коли студенти 5-го курсу навпаки – близько 

третини середнього рівня, а достатнього рівня – половина студентів. Це 

свідчить про те, що студенти 5 курсів більш свідомі та обізнані, проявляють 

професійний інтерес, зокрема і до роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей. Однак цей показник усе-таки недостатній. 
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Уміння володіти емоціями в різних ситуаціях, особливо конфліктних – є 

досить важливою характеристикою вчителя, однак  не варто бути 

мовчазним, а вміти не тільки слухати, але й відстоювати правильну позицію, 

бути рішучим, наполегливим, і досягати поставленої мети. Усі ці якості 

належать до емоційно-вольової сфери особистості, тому наступним нашим 

завданням було визначити рівень її сформованості. 

 Діагностуючи емоційно-вольову сферу студента ми отримала такі дані: 

високий рівень виявили 8,1 % опитаних, достатній рівень – 52,3 %, середній 

рівень – 38,4 %, низький – 1,16%. Спостерігаємо, що коефіцієнт прояву 

сформованості емоційно-вольової сфери майбутніх педагогів високий у 5 

курсів, однак на достатньому рівні він переважає у 4-курсників (табл.2.4). 

Таблиця 2.4. 

Результати сформованості емоційно-вольової сфери студента  

Рівні 

сформованості 

4 курс  5 курс  Всі 

опитані  

ДФН ЗФН ДФН ЗФН  (4,5 курси 

ДФН та 

ЗФН) 

І рівень - 

Низький 
- 2,9 % 1,16% 

- - - 5,5% 

ІІ рівень - 

Середній 
37,3 % 40 % 38,4 % 

44,1 % 23,5 % 35,3 % 44,4% 

ІІІ рівень – 

Достатній 

58,8 % 42,9 % 52,3 % 

50%  76,5 % 47% 38,9% 

ІV рівень – 

Високий 
3,9 % 14,3% 8,1 %  

5,9 % - 17,6 % 11,1 %  

Самооцінка та самоаналіз є здатністю до професійного зростання, адже, 

розуміючи свій внутрішній світ, вміючи бачити та визнавати помилки, 

формується вміння ефективно та творчо реалізовувати себе, забезпечується 

саморозвиток педагога. Для визначення сформованості рефлексії зі 

студентами було запропоновано самооцінювальне завдання, в результаті якого 

ми розподілили студентів за рівнями: І рівень – 1,2%, ІІ рівень – 34,9%, ІІІ 



101 

 

рівень – 57 %, ІV рівень – 7%. Отже, здатність до рефлексії у студентів 

проявляється в переважній більшості на достатньому рівні, що свідчить про 

вміння реалізовувати себе й адекватно оцінювати себе та інших (табл.2.5). 

Таблиця 2.5. 

Прояв здатності майбутніх педагогів до рефлексії  

Рівні 

сформованості 

4 курс  5 курс  Усі 

опитані  

ДФН ЗФН ДФН ЗФН  (4,5 курси 

ДФН та 

ЗФН) 

І рівень - 

Низький 
1,9% - 1,2 % 

2,9 % - - - 

ІІ рівень - 

Середній 
41,2% 25,7% 34,9 % 

41,2 % 41,2 % 29,4% 22,2% 

ІІІ рівень – 

Достатній 
52,9% 62,9% 57% 

50% 58,8% 58,8% 66,7% 

ІV рівень – 

Високий 
3,9% 11,4% 7% 

5,9% - 11,8% 11,1% 

На основі отриманих результатів за проведеними вище діагностиками, 

нами вирахувано коефіцієнт сформованості особистісно-мотиваційного 

критерію готовності майбутнього вчителя початкової школи до роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей (див. табл. 2.6.). 

Таблиця 2.6. 

Рівень сформованості особистісно-мотиваційного критерію 

готовності студентів до роботи з батьками молодших школярів  

з неповних сімей 

Рівні 

сформованості 

4 курс  5 курс  Усі 

опитані  

ДФН ЗФН ДФН ЗФН  (4,5 курси 

ДФН та ЗФН) 

І рівень - 

Низький 

2% - 1,16% 

2,9% - - - 

ІІ рівень - 60,7 % 48,6% 55,8% 



102 

 

Середній 67,7% 47% 41,2% 55,6% 

ІІІ рівень – 

Достатній 
37,3% 51,4% 43,2% 

29,4% 52,9% 58,8% 44,4% 

ІV рівень – 

Високий 

- - - 

- - - - 
Середній 

коефіцієнт 

сформованості 

критерію, Ко 

0,72 0,73 0,76 0,71 0,737 

Низький рівень (І) сформованості критерію, при Ко = 0- 0,49 виявився у 

1,16 % опитаних, середній рівень (ІІ), при Ко = 0,50-0,74 – у 55,8 %, достатній 

рівень (ІІІ) – Ко= 0,75-0,89 – у 43,3 % студентів (Додаток И. 2). 

За допомогою розроблених теоретичних завдань, які дали змогу 

перевірити рівень спеціальних знань студентів про сім’ю як соціальний 

інститут, типологію сімей, особливості та проблеми неповних сімей, форми та 

методи роботи з даним типом сімей, ми визначили рівень сформованості 

когнітивного критерію готовності майбутнього вчителя до роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей. Після обробки результатів отримали 

показники коефіцієнта сформованості рівня когнітивного критерію 

готовності, які свідчать про низький рівень теоретичної підготовки студентів 

до здійснення цього напряму роботу у професійній діяльності. Немає жодного 

студента з високим рівнем сформованості когнітивного критерію. 

Простежується низька динаміка прояву рівня сформованості 

когнітивного критерію готовності до роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей у студентів 4 курсу у порівнянні зі студентами 5 курсу: 

показник 4-го курсу Кк= 0,438 (табл.2.7.) і показник 5-го курсу Кк= 0,653 

(табл.2.8). 
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Таблиця 2.7. 

Рівень сформованості когнітивного критерію готовності  

студентів 4-го курсу до роботи  

з батьками молодших школярів з неповних сімей 

Рівень сформованості 4 курс  

(ДФН) 

4 курс  

(ЗФН) 

Загальний 

показник по 4 

курсу 

Низький  14,7 % 64,7% 31,4 % 

Середній 64,7 % 35,3% 54,9% 

Достатній 20,6% - 13,7% 

Високий  - - - 

Коефіцієнт 

сформованості критерію, 

Кк 

0,507 0,368 0,438 

Значно вищі показники прояву рівня сформованості когнітивного 

критерію готовності у студентів 5 курсів: 40% – на достатньому рівні, 40% – 

на середньому рівні, 20% – на низькому рівні. Середній показник коефіцієнта 

сформованості когнітивного критерію Кк=0,653.Однак тенденція нижчих 

показників у студентів заочної форми навчання зберігається і на 5 курсі. Якщо 

серед студентів ДФН не проявляється низький рівень когнітивного критерію, 

то серед студентів ЗФН – 38,9% з низьким рівнем. 

Таблиця 2.8. 

Рівень сформованості когнітивного критерію готовності студентів 

студентів 5-го курсу до роботи  

з батьками молодших школярів з неповних сімей 

Рівень сформованості 5 курс 

(ДФН)  

5 курс 

(ЗФН) 

Загальний 

показник по 

5 курсу  

Низький  - 38,9% 20% 

Середній 47,1% 33,3% 40% 

Достатній 52,9% 27,8% 40% 

Високий  - - - 

Коефіцієнт сформованості 

критерію, Кк 

0,756 0,555 0,653 

Серед усіх опитаних студентів загальні показники за рівнями 

сформованості когнітивного критерію готовності до роботи з батьками 
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молодших школярів з неповних сімей будуть виглядати так: низький рівень – 

26,7% студентів, середній рівень – 48,8%, достатній рівень – 24,4%, а 

коефіцієнт Кк= 0,546 (рис. 2.5.). 

 

Рис. 2.5. Рівень сформованості когнітивного критерію готовності 

студентів до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей 

Аналіз результатів тестових завдань виявив, що у студентів виникають 

труднощі у розумінні поняття «неповна сім’я», плутаються і не можуть чітко 

розмежувати форми та методи роботи з неповними сім’ями. Це є свідченням 

того, що вони не отримують достатньої теоретичної підготовки щодо 

здійснення роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей. 

Поряд з теоретичною, не менш важливу роль відіграє практична 

підготовка майбутнього вчителя до роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей. Сукупність сформованих умінь і навичок здійснення 

ефективної спільної діяльності з сім’ями учнів веде до успішної реалізації 

цього напряму роботу. Аналізуючи відповіді студентів при розв’язанні 

проблемних ситуацій, помітили, що студенти не завжди вміють оцінити і 

розв’язати проблему, яка постала перед учителем у роботі з неповними 

сім’ями. 

Показники рівнів сформованості практично-діяльнісного критерію серед 

усіх опитаних студентів охоплюють весь діапазон, і показують, що практична 

готовність студентів до здійснення роботи з неповною сім’єю школяра також 

недостатньо сформована для реалізації даного виду професійної діяльності. 

Найнижчий показник виявився у студентів 4 курсу ЗФН: середній коефіцієнт 

сформованості практично-діяльнісного критерію Кп=0,32. Тоді коли студенти 

5 курсу ДФН показали досить високий показник: Кп=0,709 (див. табл.2.9.). 
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Таблиця 2.9. 

Рівень сформованості практично-діяльнісного критерію готовності 

Рівні 

сформованості 

4 курс  5 курс  Усі опитані  

ДФН ЗФН ДФН ЗФН  (4,5 курси ДФН та 

ЗФН) 

І рівень - 

Низький 
25,5% 14,3% 20,9% 

5,9% 64,7% 5,9% 22,2% 

ІІ рівень - 

Середній 
31,4% 40% 34,9% 

32,4% 35,3% 29,4% 50% 

ІІІ рівень – 

Достатній 
43,1% 34,3 37,2% 

61,8% - 41,2% 27,8% 

ІV рівень – 

Високий 

- 11,4% 7% 

  23,5%  

Середній 

коефіцієнт 

сформованості 

критерію, Кп 

0,646 0,321 0,709 0,61 0,572 

Отримані нами дані мають вагому різницю показників серед студентів 

різних форм навчання. Тому особливо хочемо звернути увагу на показники 

студентів-магістрантів. (рис. 2.6.) 

 

Рис. 2.6. Рівень сформованості практично-діяльнісного критерію 

готовності студентів 5 курсу (ОР «Магістр») 
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Щодо результатів отриманих на основі виконаних завдань студентами 5 

курсу (спеціаліст), то зазначимо, що вони набагато нижчі від показників 

студентів-магістрантів (рис. 2.7.). 

 

Рис. 2.7. Рівень сформованості практично-діяльнісного критерію 

готовності студентів 5-го курсу (ОР «Спеціаліст») 

Порівнюючи дані серед студентів 5 курсів, бачимо, що у студентів денної 

форми навчання показники значно вищі, ніж у студентів заочної форми 

навчання: високий рівень показали студенти денної форми навчання – 23,5%, 

тоді коли серед студентів заочної форми таких зовсім немає (рис. 2.8). Це 

свідчить про необхідність посилення роботи зі студентами заочної форми 

навчання, а також активізації їх самостійної роботи. 

 

Рис. 2.8. Порівняльна характеристика показників рівнів 

сформованості практично-діяльнісного критерію готовності  

студентів 5 курсу ДФН і ЗФН 

 

За допомогою проведеного опитування студентів, отримали дані про 

коефіцієнти сформованості трьох критеріїв готовності майбутнього вчителя 

початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей: 

особистісного, теоретичного та практичного. (рис. 2.9.). 
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Рис. 2.9. Коефіцієнти сформованості готовності студентів до роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей 

 

Порівняльний аналіз коефіцієнтів трьох критеріїв свідчить, що найменш 

сформований когнітивний компонент Кк=0,54, і дуже близький показник 

коефіцієнта практично-діяльнісного компонента Кп= 0,57, найвищий показник 

коефіцієнта особистісно-мотиваційного компонента Ко= 0,73  

Загальний коефіцієнт рівня сформованості готовності студентів до роботи 

з батьками молодших школярів з неповних сімей вираховували на основі 

середнього арифметичного коефіцієнтів усіх трьох критеріїв готовності. 

Отримані дані показано в табл.2.10. 

Таблиця 2.10. 

Загальний коефіцієнт рівня сформованості готовності студентів  

до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей 

Рівні 

сформованості 

4 курс  5 курс  Усі 

опитані  
ДФН ЗФН ДФН ЗФН  (4,5 курси 

ДФН та 

ЗФН) 

І рівень - 

Низький 
2% - 1,16% 

 5,9% - - 

ІІ рівень - 

Середній 
80,4% 62,8 73,2% 

76,47% 88,2% 41,2% 83,3% 

ІІІ рівень – 

Достатній 
17,6% 37,1% 25,6% 

23,52% 5,9% 58,8% 16,6% 

ІV рівень – 

Високий 

- - - 

- - - - 

0,01 0,03
0,21

0,56
0,49

0,35
0,43

0,24

0,37

0,05
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Коефіцієнт особистісно-
мотиваційного критерію

Коефіцієнт когнітивного 
критерію

Коефіцієнт практично-
діяльнісного критерію

Низький рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень 
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Середній 

коефіцієнт 

сформованості, 

К 

0,6935 0,59 0,795 0,6495 0,68 

0,64 0,72 

Отже, середній загальний коефіцієнт сформованості готовності студенів 

до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей К= 0,68, що 

належить до середнього рівня сформованості готовності, однак за попередніми 

даними простежувалися досить низькі показники коефіцієнтів практично-

діяльнісного та когнітивного критеріїв, які частково перекрилися вищими 

показниками особистісно-мотиваційного критерію готовності. Однак помітно, 

що значна частина – 73,2% опитаних студентів мають середній рівень 

сформованості готовності, а достатній – тільки 25,6%. 

Графічно коефіцієнт сформованості готовності до роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей серед студентів проілюстровано на Рис. 

2.10. 

 

Рис. 2.10. Рівні сформованості готовності студентів до роботи  

з батьками молодших школярів з неповних сімей 

Середній коефіцієнт готовності студентів до роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей становить К=0,68, а за курсами та формами 

навчання він виявився: К= 0,69 (4 курс, ДФН), К= 0,59 (4 курс, ЗФН), К=0,795 

(5 курс, ДФН), К= 0,65 (5 курс, ЗФН) (рис. 2.11.). Отже, з отриманих даних 

помітно, що коефіцієнт сформованості готовності студентів 4 курсу денної 

Високий рівень 

Достатній рівень

Середній рівень 

Низький рівень
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23,52

5,9

58,8

16,6

76,47

88,2

41,2

83,3
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форми навчання дещо вищий за коефіцієнт студентів 5 курсу заочної форми 

навчання, що доводить, що, навчаючись на стаціонарі, уже на 4 курсі студент 

має вищий рівень готовності, ніж випускник заочної форми навчання. 

 

Рис. 2.11. Коефіцієнт сформованості готовності студентів до роботи 

з батьками молодших школярів з неповних сімей 

Відповідно до рівнів сформованості готовності майбутнього вчителя 

початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей 

нами визначено типологічні групи студентів: «А» (високий рівень), «В» 

(достатній рівень), «С» (середній рівень), «D» (низький рівень). Результати 

розподілу за типологічними групами подано у відповідності до рівнів 

сформованості готовності: 

- групу «А» – жоден студент не показав високий рівень готовності; 

- групу «В» становить 25,6 % студентів; 

- група «С» становить 73,2 студентів; 

- група «D» – 1,16% студентів. (рис. 2.12.). 

 

Рис. 2.12. Розподіл студентів на типологічні групи за рівнем 

готовності до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей 
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Аналіз стану готовності майбутнього вчителя початкової школи до 

роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей дозволив виявити такі 

педагогічні факти: 

 формування готовності до роботи з батьками молодших школярів 

детермінується рівнем теоретичної підготовки студента до педагогічної 

діяльності; 

 поширена позиція студента з середнім рівнем, а іноді й відсутністю 

інтересу та мотивації до роботи з батьками школярів з неповних сімей; 

 спостерігається невідповідність між усвідомленням майбутніми 

учителями необхідності роботи з батьками молодших школярів з неповних 

сімей і реальною позицією студента під час проходження педагогічної 

практики в процесі здійснення співпраці з учителем-класоводом і батьками 

школярів з неповних сімей; 

 проявляється недостатність знань студентів про неповну сім’ю, її 

особливості та роботу вчителя з даним типом сімей;  

 перевага репродуктивного виконання практичних педагогічних завдань 

майбутніми учителями. 

 

Висновки до розділу 2 

Показником професійної підготовки майбутнього учителя є готовність до 

професійної діяльності. Тому під поняттям «готовність майбутнього учителя 

початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей» 

розуміємо якісну інтегральну характеристику особистості майбутнього 

вчителя, зумовлену теоретичними знаннями та володінням професійними 

практичними уміннями й навичками, розвиненими особистісними якостями, 

що впливають на результативність роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей. 

Для виявлення стану готовності до роботи з батьками молодших школярів 

з неповних сімей розроблено критерії (усвідомлення цілей та мотивів, 

цінностей здійснення роботи та спільної діяльності з батьками молодших 
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школярів з неповних сімей; прагнення досягнення цілей та внутрішня 

налаштованість на спільну діяльність з батьками учня; оцінка власної 

діяльності і самого себе як її суб’єкта; наявність спеціальних знань про 

неповну смію та особливості роботи з такими сім’ями; наявність умінь і 

навичок у здійснення ефективної роботи з неповною сім'єю),з відповідними їм 

показниками та рівнями (високий, достатній, середній, низький).  

З метою діагностики стану готовності використано комплекс адаптованих 

методик визначення рівня сформованості критеріїв готовності студентів до 

означеного виду діяльності: тест на виявлення інтересу та потреби у взаємодії 

з неповною сім’єю молодшого школяра (за Т. Ю. Гущіною), адаптована 

методика діагностики емоційно-вольової сфери студента (за В. І. Звєрєвою 

«Діагностика особистісних якостей вчителя»), опитувальник по виявленню 

самооцінки студентами рівня сформованості вмінь педагогічної взаємодії з 

неповними сім‘ями (адаптований опитувальник Т. Г. Жаровцевої), 

різнорівневі тестові завдання для студентів з метою виявлення спеціальних 

знань про сім’ю та особливості роботи вчителя з неповною сім’ю (на основі 

розробок О. А. Буздуган («Сім’я як педагогічна система») Л. М. Маценко 

(«Основи сімейного виховання»), Т. Г. Жаровцевої, Н. Л. Худякової («Теорія 

та методика виховання»), Л. Б. Шнейдер («Психологія сімейних відносин») та 

ін., діагностичні картки-завдання, проективні завдання (адаптовані методики 

Т. Ю. Гущіної) 

Дослідження стану підготовки студентів до роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей показало, що переважають низькі 

показники сформованості когнітивного критерію (низький рівень (26,7 %) та 

середній рівень (48,8%)) виражені у коефіцієнті сформованості критерію Кк= 

0,546, тоді як показники рівня сформованості практично-діяльнісного 

критерію не значно перевищені: низький рівень 20,9%, середній – 34,9%, із 

середнім коефіцієнтом Кп=0,572 Домінують показники коефіцієнта 

сформованості особистісно-мотиваційного критерію (0,737), що свідчить про 

наявність особистісного потенціалу студентів до роботи з батьками молодших 
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школярів з неповних сімей. Відповідно до рівнів сформованості готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей студенти були розподілені на типологічні групи: 

група «D» (низький рівень) – 1,16%, група «С» (середній рівень) 73,2%, група 

«В» (достатній рівень) – 25,6%. Жоден студент не був віднесений до групи 

«А», оскільки не показав високий рівень готовності до означеного виду 

діяльності. 

Узагальнення цих результатів свідчить про недостатній рівень 

готовності студентів до роботи з батьками молодших школярів з неповних 

сімей, що й зумовило обгрунтування педагогічних умов підготовки студентів 

до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей. 

 

Основні теоретичні положення 2-го розділу дисертації викладено в 

одноосібних публікаціях, з яких 3 тези доповідей у збірниках матеріалів 

науково-практичних конференцій. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З НЕПОВНИХ СІМЕЙ 

 

3.1. Педагогічні умови підготовки студентів до роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей 

 

Результати теоретичних та емпіричних досліджень свідчать про 

необхідність удосконалення процесу підготовки до роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей. Реалізація цього завдання можлива за 

обґрунтування педагогічних умов, що й було наступним завданням нашого 

дослідження.  

Поняття «умова» у Тлумачному словнику української мови подається 

як необхідна обставина, що сприяє утворенню, здійсненню чого-небудь, або ж 

особливість реальної дійсності, за якої відбувається що-небудь [ 43, с. 1506]. 

У Філософському енциклопедичному словнику під категорією умова 

розуміють «те, від чого залежить дещо інше (зумовлене); суттєвий компонент 

об’єктів, за необхідної наявності якого існує дане явище». Комплекс цих умов 

у цілому називають достатніми умовами явища. Якщо серед усіх можливих 

варіантів достатніх умов відібрати загальні, отримаємо необхідні, тобто ті, які 

зустрічаються кожного разу, коли має місце зумовлене явище. Повний набір 

необхідних умов, з яких неможливо виключити жодного компонента, не 

порушив зумовленості, і до яких не можна нічого додати, – називаються 

необхідними і достатніми умовами даного явища [223, с. 707]. 

Звертаючись до педагогічних словників, знаходимо таке трактування 

поняття «умова»: 1) обставина, що зумовлює появу чи розвиток того чи іншого 

процесу [152, с. 236]; 2) сукупність змінних природних, соціальних, зовнішніх 

та внутрішніх впливів на фізичний, психічний, моральний розвиток людини, її 

поведінку, виховання, навчання та формування особистості [170, с. 36]. 
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На основі вищевказаних тверджень можемо зробити висновок, що під 

поняттям «умова» розуміють сукупність будь-яких об’єктів, обставин, 

причин, впливів, які впливають на розвиток, навчання та виховання 

особистості, при цьому можуть впливати на динаміку даних процесів і 

кінцевий результат. 

Помічаємо, що при визначенні поняття «умови» зустрічається поділ умов 

на внутрішні та зовнішні. Учені довели, що розвиток людини залежить від 

внутрішніх (фізіологічні і психічні властивості організму) і зовнішніх умов 

(оточення людини, середовище, в якому вона живе і розвивається). 

Взаємодіючи із зовнішнім середовищем, змінюється внутрішній світ людини, 

формуються нові взаємини, що призводить до чергової зміни – і цей процес 

нескінченний. Співвідношення зовнішнього і внутрішнього, об'єктивного і 

суб'єктивного буває різним і у різних формах вияву життєдіяльності 

особистості і на різних щаблях її розвитку [169, с. 46]. 

У педагогічних дослідженням на важливості зовнішніх і внутрішніх умов 

наголошують С. Г. Бугаєв, В. О. Васюк, В. І. Жернов, Л. А. Сподіна, 

Е. Г. Шебельська та інші, зокрема: 

1) умови формування професійно-педагогічної спрямованості особистості 

В. І. Жернов поділяє на зовнішні (державна політика щодо освіти, 

надання професійної освіти на високому рівні, узгодженість взаємодії 

всіх факторів педагогічного процесу) та внутрішні (рівень 

підготовленості та «озброєності» знаннями студентів, характер 

спрямованості особистості, взаємодії з іншими, світоглядні установки) 

[23, с. 16–17]; 

2) на прикладі шкільного середовища С. Г. Бугаєв до зовнішніх умов 

формування цінностей в учнів відносить так зване «шкільне життя», а до 

внутрішніх – школяра як суб’єкта творчої діяльності у розвитку 

ціннісних орієнтацій [38]; 

3) у дослідженні при визначенні педагогічних умов формування 

професійної спрямованості особистості студента Л. А. Сподіна 
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підкреслює наявність зовнішніх (екстраспрямовуючих та 

екстрарегуляючих) умов, які відображають педагогічну сторону даного 

процесу, та внутрішніх (інтраспрямовуючих та інтрарегулюючих) умов, 

які зосереджені на психологічній стороні, в основі чого особистісна 

природа [206, с. 8–9]; 

4) О. В. Васюк наголошує, що внутрішні і зовнішні умови не існують 

окремо. До внутрішніх умов відносить: особливості психічних процесів, 

здібності до професії; наявність мотивації та інтересу до професії; 

врахування емоційно-ціннісних орієнтацій, самооцінки, професійного 

досвіду, внутрішньої готовності до оволодіння професією. До зовнішніх 

умов – орієнтація навчання на майбутню професію; використання 

проблемного навчання, методів активізації навчання; забезпечення 

профорієнтаційної роботи; вивчення досвіду випускників з проявом 

вагомих професійних результатів; забезпечення суб’єктної взаємодії 

викладач-студент [41, с. 19]. 

Аналітичний пошук визначення поняття «педагогічних умов» показав, 

що ця категорія досліджується багатьма вченими, і це зумовлено впливом 

умов на ефективність педагогічного процесу. Тому ми спробували 

систематизувати трактування поняття «педагогічні умови», виділивши такі 

напрями: 

 до першого напряму ми віднесли прихильників позиції, які в основу 

поняття педагогічні умови покладають комплекс певних заходів, що 

впливають на ефективність підготовки майбутніх фахівців і відповідно на 

формування професійної готовності до того чи іншого виду діяльності 

(В. І. Андрєєв, І. Ісаєва, О. С. Костенко, А. Я. Наян, О. І. Соколенко, 

Н. М. Яковлева та ін.); 

 до другого відносимо вчених, які визначають педагогічні умови як 

сукупність обставин, чинників, які впливають на ефективність процесу 

професійної підготовки майбутнього фахівця (К. І. Атаманська, 
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М. М. Боритко, Бугаєць, Н. Буздуган, І. В. Когут, М. А. Короткіх, 

Л. В. Пігалова, Є. М. Хриков); 

 третій напрям – подає поняття педагогічні умови як компонент або ж 

характеристику педагогічної системи (Н. Г. Бондаренко, О. А. Володін, 

М. В. Звєрєва, Н.В. Іпполітова, Н. Стерхова); 

 четвертий напрям визначає педагогічні умови, як можливості змісту, форм 

і методів педагогічного процесу, які спрямовані на досягнення мети та 

вирішення поставлених задач (О. Г. Бражнич, В. І. Жернов, А. Я. Найн).  

Доречно вказує Г. В. Голубова на те, що термін «педагогічні» охоплює 

обставини, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, із 

зовнішнім середовищем, в якому здійснюється навчально-пізнавальна 

діяльність, спрямована на формування певних знань, умінь і навичок тощо. 

Тому, на думку вченої, під поняттям «педагогічні умови» належить розуміти 

«особливості організації навчально-виховного процесу, що детермінують 

результати виховання, освіти та розвитку особистості, об’єктивно 

забезпечують можливість їх досягнення» [59]. 

Аналіз позицій різних дослідників щодо визначення поняття «педагогічні 

умови» дозволяє виділити ряд положень, важливих для розуміння даного 

феномена: 1) педагогічні умови є складовим елементом педагогічної системи 

(у тому числі і цілісного педагогічного процесу); 2) педагогічні умови 

відображають сукупність можливостей освітнього (навчальне та технічне 

обладнання, природно-просторове оточення освітнього закладу і т. ін.) і 

матеріально-просторового середовища, що впливають позитивно чи негативно 

на їхнє функціонування; 3) у структурі педагогічних умов присутні як 

внутрішні (що забезпечують вплив на розвиток особистісної сфери суб'єктів 

освітнього процесу), так і зовнішні (що сприяють формуванню процесуальної 

складової системи) елементи; 4) реалізація правильно обраних педагогічних 

умов забезпечує розвиток і ефективність функціонування педагогічної 

системи. 
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На основі здійсненого аналізу узагальнюємо поняття «педагогічні умови» 

і робимо висновок, що основу цього поняття утворює характерна складова 

педагогічної системи, що відображає у сукупності можливості освітньо-

просторового середовища, які відображаються на її ефективності. 

Тож під педагогічними умовами підготовки студентів до роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей розуміємо характерні складові 

педагогічної системи, що відображаються у сукупності можливостей освітньо-

просторового середовища, в якому відбувається процес підготовки студентів 

до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей, і які одночасно 

вливають на ефективність процесу формування критеріїв (особистісно-

мотиваційного, когнітивного, практично-діяльнісного) готовності майбутніх 

педагогів до здійснення цього виду діяльності. 

Під час проектування педагогічних умов необхідно усвідомлювати, що 

виділення однієї умови не розв’яже проблему дослідження, оскільки 

складність педагогічного процесу, проблематичність поставлених задач 

передують виділенню комплексу педагогічних умов. Випадкові умови не 

сприятимуть результативності педагогічного процесу, тому педагогічні умови 

повинні бути взаємопов’язані та доповнювати одна одну [115, с. 84]. 

Для подальшого визначення педагогічних умов підготовки студентів до 

роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей нами здійснений 

комплексний аналіз педагогічних умов, що стосуються професійної 

підготовки педагогів (Додаток К). У численних дослідженнях 

(Г. М. Алексєєвої, Л. Е. Бєкірової В. І. Бондаренко, Г. В. Борин, 

О. А. Буздуган, Т. Г. Жаровцевої, В. І. Жернова, Ю. О. Костюшко, 

О. С. Маляренко,Е. І. Сахапової, М. Фенчак, І. М. Чорної та ін.) виділено такі 

педагогічні умови: 

 формування інтересу та потреби, усвідомленої педагогічної позиції, 

позитивної мотивації, ціннісних орієнтацій; 

 створення ситуації успіху; 

 розвиток емоційної стійкості особистості; 
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 здатність до рефлексії, стимулювання до пошуків самопізнання, 

самовдосконалення та самовизначення студента; 

 опора на суб’єктивний досвід студента; 

 формування педагогічної культури; 

 свобода вибору в міжособистісному спілкуванні; 

 полілог і діалог учасників педагогічного процесу, навчання у взаємодії 

учасників навчального процесу; 

 створення креативного середовища; 

 активне залучення студентів до практичної, проективної діяльності, 

використання активних методів навчання; 

 використання професійно-педагогічної підготовки у формуванні системи 

знань; 

 формування практичних умінь і навичок; 

 індивідуально-диференційований підхід до навчання, використання 

особистісно зорієнтованих технологій навчання; 

 модульний підхід до організації підготовки фахівців; 

 рівневий підхід до організації підготовки; 

 інтерактивний підхід до навчання; 

 використання потенціалу педагогічної практики, навчальної та самостійної 

роботи студентів задля педагогічної взаємодії з батьками учнів; 

 інтегрування навчальних дисциплін у фаховій підготовці; 

 оптимізація професійної діяльності, високий рівень професіоналізму 

педагогів вищої школи; 

 упровадження інноваційних методів навчання; 

 використання проблемних ситуацій; 

 раціональне поєднання аудиторної і позааудиторної навчальної діяльності; 

 оволодіння діагностичною діяльністю при організації роботи з сім’єю; 

 розробка та реалізація додаткових професійних освітніх програм 

(впровадження спецкурсів), варіативних, різнорівневих робочих програм. 
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Узагальнюючи всі можливі педагогічні умови, констатуємо той факт, що 

майже у більшості досліджень наголошується про важливість таких складових 

підготовки як формування мотиваційної сфери на основі наявних інтересів і 

потреб майбутнього фахівця, та здатність до рефлексії (аналіз та оцінювання 

себе та інших учасників педагогічного процесу). Також значну увагу вчені 

приділяють умовам, які передбачають формування системи теоретичних 

знань, практичних умінь і навичок у процесі професійної підготовки 

майбутніх фахівців. 

Проведений аналіз дає нам вагому основу для подальшого дослідження 

педагогічних умов підготовки студентів до роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей, однак перед тим як перейти до їх визначення, 

наведемо загальні ознаки педагогічних умов. У вивченні проблеми 

педагогічних умов як складових наукових досліджень ряд учених 

(О. В. Адаменко, В. С. Курило, Є. М. Хриков та ін.) виокремлює їх 

властивості: 

 спрямованість на організацію та на підвищення ефективності 

педагогічної діяльності;  

 педагогічні умови не повинні суперечити педагогічним закономірностям, 

принципам та правилам;  

 виокремлення умов передбачає поєднання емпіричних та теоретичних 

процедур наукового дослідження;  

 характер наукової новизни (доречне обґрунтування умов, які 

відповідають вимогам наукової новизни); 

 ймовірний характер забезпечення результативності педагогічної 

діяльності (педагогічні умови можуть підвищити ймовірність досягнення 

певного результату, однак не можуть його гарантувати);  

 локальний характер застосування (умови в порівнянні з педагогічними 

правилами, закономірностями та принципами у структурі педагогічного 

знання мають найбільш вузький локальний характер) [141, с. 78]. 
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Враховуючи перелік педагогічних умов, які обґрунтовуються вченими у 

професійній підготовці педагогів, та їх властивості, ми відштовхувалися від 

структурних компонентів і змісту підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей, та 

виокремили комплекс педагогічних умов, при реалізації яких буде забезпечено 

ефективне формування особистісно-мотиваційного, когнітивного та 

практично-діяльнісного компонентів підготовки до даного виду діяльності. До 

таких умов відносимо: 

1) усвідомлення майбутнім учителем початкової школи потреби у 

самопізнанні, аналізі й адекватній оцінці учасників освітньої взаємодії; 

2) розвиток мотивів і професійних інтересів, гуманістичної спрямованості у 

роботі з батьками молодших школярів з неповних сімей; 

3) засвоєння студентами теоретичних знань про роботу вчителя з батьками 

молодших школярів з неповних сімей; 

4) залучення майбутнього вчителя початкової школи до активної практичної 

діяльності з батьками молодших школярів з неповних сімей (табл.3.1) 

Таблиця 3.1. 

Педагогічні умови формування готовності студентів до роботи  

з батьками молодших школярів з неповних сімей  

 

Критерії 

готовності 

 

Педагогічні умови формування  

Напрям 

реалізації 

педагогічних 

умов 

Особистісно-

мотиваційний 

Усвідомлення майбутнім учителем 

початкової школи потреби у самопізнанні, 

аналізі та адекватній оцінці учасників 

освітньої взаємодії. Розвиток мотивів і 

професійних інтересів, гуманістичної 

спрямованості у роботі з батьками 

молодших школярів з неповних сімей, 

Навчально-

виховний 

процес 

наскрізно має 

бути 

пронизаний 

даними умовами 

протягом усіх 
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зокрема в роботі з батьками молодших 

школярів з неповних сімей;  

років навчання 

студента  

Когнітивний Засвоєння студентами теоретичних знань 

щодо роботи вчителя з батьками 

молодших школярів з неповних сімей; 

У процесі 

вивчення 

психолого-

педагогічних 

дисциплін 

Практично-

діяльнісний 

Залучення майбутнього вчителя 

початкової школи до активної практичної 

діяльності з батьками молодших школярів 

з неповних сімей. 

 

Під час 

семінарських і 

практичних 

занять, 

педагогічних 

тренінгів і в 

процесі 

проходження 

педагогічної 

практики 

Розглянемо детальніше висунуті нами педагогічні умови.  

Усвідомлення майбутніми педагогами потреби у самопізнанні, аналізі та 

адекватній оцінці учасників освітньої взаємодії, що забезпечить успішне 

розв’язання проблем у подальшій педагогічній діяльності, зокрема в роботі з 

батьками молодших школярів з неповних сімей – це наступна педагогічна 

умова формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до 

роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей. 

Самопізнання, аналіз себе та інших – це основа рефлексивних процесів. 

Учені значну увагу приділяють вивченню місця та ролі професійної рефлексії 

педагога, яку розуміють як специфічну форму теоретичної діяльності, 

своєрідну процедуру підведення підсумків освітньо-виховної діяльності. Під 

процесом формування професійної педагогічної рефлексії розуміють розвиток 

рефлексивних здібностей, формування готовності до діяльності, становлення 
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якостей майбутнього педагога. Однак рефлексивні процеси також пов’язані з 

когнітивними уявленнями та позицією педагога і мають безпосередній вплив 

на емоційний стан [27]. 

Рефлексія є однією з умов готовності до діяльності та розвитку 

професіоналізму педагога, орієнтована на розвиток і саморозвиток 

особистості майбутнього педагога. При подоланні труднощів у професійній 

педагогічній діяльності, і зокрема при роботі з батьками молодших школярів 

з неповних сімей, рефлексія відіграє важливу роль, будучи механізмом 

самоаналізу, вона стає інструментом осмислення, самоконтролю, 

відповідальної поведінки, дає можливість простежити причинно-наслідкові 

зв'язки у власному світі [139; 238]. 

Розвиток рефлексії майбутніх педагогів початкової школи повинен бути 

спрямованим на формування рефлексивних умінь студентів. Під рефлексними 

уміннями, як зазначають О. І. Герасимова, О. В. Малихін, належить розуміти 

«складноструктуроване особистісне утворення, синтез усвідомлених дій, 

операцій, самоставлення (як ставлення до себе)», яке реалізується через 

здатність особистості об’єктивно аналізувати індивідуальні властивості, 

діяльність, внутрішнє «Я», поведінку в різних ситуаціях взаємодії з 

оточуючими, а також стимулює до активності та самовизначення [53, с. 139]. 

Оскільки в літературі чітко визначені види рефлексії (В. В. Зарицька, 

С. В. Кондратьєва, Б. П. Ковальов, О. Кравців, Є. В. Лушпаєва, 

С. М. Степанов, І.Н. Семенов, Т. Ф. Ушева, Г. П. Щедровицький), ми 

визначили відповідні їм рефлексивні вміння при роботі з батьками молодших 

школярів з неповних сімей:  

 особистісна (рефлексія себе): уміння аналізувати себе, адекватне 

самосприйняття, вміння визначати і аналізувати причини своєї поведінки, 

допущені помилки, зокрема, при роботі з батьками; порівняння з минулим 

досвідом і прогнозування перспективи розвитку;  

 комунікативна (оцінювання та розуміння суб’єктами міжособистісної 

взаємодії один одного): уміння «ставати на місце іншого», приймати позицію 
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та розуміти причини дій іншого суб'єкта в процесі взаємодії з батьками 

молодших школярів з неповних сімей, аналіз прожитих ситуацій і облік дій 

інших у своїх поведінкових стратегіях; уміння суб’єктом усвідомлювати, як 

його сприймають, оцінюють та ставляться до нього інші, тобто «як я виглядаю 

в очах співрозмовника»; 

 інтелектуальна рефлексія (оцінка дій, які є складовою інтелектуальної 

діяльності) [192]: уміння оцінювати власну позицію, повертатися назад і 

аналізувати правильність обраного плану та стратегії дій, здатність 

прогнозувати подальший перебіг дій, уміння ефективно застосовувати чи 

змінювати форми роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей 

залежно від ситуації та перебігу взаємодії; 

 кооперативна рефлексія: уміння керувати та організовувати групу 

людей, колектив, самовизначатися в робочій ситуації, здійснювати покрокову 

організацію діяльності, узгоджувати взаємні дії суб’єктів педагогічного 

процесу; нести відповідальність за те, що відбувається при організації роботи 

з колективом, батьками молодших школярів, i вміння співвідносити 

результати з метою діяльності [223]. 

Отже, однією з необхідних умов адекватного оцінювання себе та інших є 

рефлексія, яка передбачає адекватну самооцінку, перевірку власних якостей, 

позицій, самооцінок, вміння помічати позитивні і негативні реакції оточуючих 

на свою поведінку та визначати їх причини [105, с. 27]. Майбутній учитель 

також визначає наскільки послідовною, цілеспрямованою та ефективною була 

робота з батьками молодших школярів з неповних сімей, та в якій мірі були 

досягнені попередньо поставлені цілі. 

Другою педагогічною умовою формування готовності майбутнього 

вчителя початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей є розвиток мотивів і професійних інтересів, гуманістичної 

спрямованості у роботі з батьками молодших школярів з неповних сімей. 
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В основу цієї умови покладено психологічні чинники, які впливають на 

мотиваційну сферу особистості, тому для розуміння даної педагогічної умови 

необхідно виокремити такі поняття як інтерес, потреба та мотив.  

У психології значна увага приділяється мотивації, яку розуміють як 

сукупність мотивів, що формуються в процесі життя людини. Тому 

мотиваційну сферу студента щодо забезпечення взаємодії з батьками 

молодших школярів з неповних сімей розуміємо як сукупність мотивів, 

сформованих у процесі професійної підготовки, і які впливають на 

ефективність роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей  

Потреба майбутнього педагога сприймається, переживається як 

прагнення або бажання у професійній діяльності, при усвідомленні студентом 

потреби (що і називають процесом мотивації) у роботі з батьками молодших 

школярів з неповних сімей формується мотив (як необхідне, обґрунтоване 

рішення, що відображається у певній готовність до такого виду діяльності). 

Потреба пробуджує студента до взаємодії з батьками учня, тоді коли мотив – 

спонукає до діяльності, пов’язаної із задоволенням потреби у роботі з 

батьками молодших школярів з неповних сімей [100; 207]. Одним зі 

своєрідних проявів мотивів є інтерес людини, тому в основі професійного 

інтересу до роботи з батьками молодших школярів будуть мотиви, в яких 

відображається спрямованість студента на даний вид професійної діяльності, 

що супроводжується позитивним емоційним забарвленням і активним 

прагненням до здійснення взаємодії з батьками молодших школярів з 

неповних сімей [4; 29] (див. Рис. 3.1.). 

1.  2.   3.  4.  

Потреба у 

роботі з батьками 

молодших 

школярів з 

неповних сімей 
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з батьками 

молодших 

школярів з 

неповних сімей 

(мотивація) 

Мотиви щодо 
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взаємодії з 

батьками 

молодших 

школярів з 

неповних сімей 

Професійний 
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роботи 
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Рис. 3.1. Взаємозв’язок між потребою, мотивами та професійним 

інтересом до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей 
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Головним завданням викладача вищої школи для забезпечення реалізації 

цієї педагогічної умови є мотивування майбутніх педагогів до здійснення 

роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей, тобто створення 

умов, за яких відбувається процес впливу на особистість студента, з метою 

стимулювання до взаємодії з сім’єю школяра за допомогою активізації мотивів 

щодо здійснення даного виду професійної діяльності [132]. 

Тому для розвитку в майбутнього вчителя початкової школи професійної 

мотивації викладачам необхідно: 

 проводити роз’яснювальні роботи, залучати до дискусій та диспутів 

щодо різних аспектів майбутньої професійної діяльності як протягом 

вивчення педагогічних дисциплін, так і при організації годин куратора 

в академічних групах уже з перших днів перебування студента у 

вищому навчальному закладі; 

 надати студентам можливість на практиці знайомитись з педагогічним 

досвідом кращих педагогів, їх передовими технологіями та інноваціями;  

 залучати студентів до виконання цікавих творчих педагогічних завдань, 

до науково-дослідної роботи; 

 стимулювати до участі у науково-практичних конференціях, читаннях, 

до написання наукових публікацій.  

Наступною педагогічною умовою формування готовності майбутнього 

вчителя початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей є засвоєння студентами теоретичних знань щодо роботи 

вчителя з батьками молодших школярів з неповних сімей. 

Згідно з теоретичними положеннями, знання розуміють як «обізнаність у 

чому-небудь, наявність відомостей про кого-, що-небудь» [201, с. 641]; 

результат пізнання дійсності, перевірений практикою, і який адекватно 

відображається у свідомості людини у вигляді уявлень, понять, суджень, 

теорій тощо [47, с. 93]. 

На основі аналізу визначення поняття «знання» погоджуємося з 

висновком Є. В. Яковлева, який наголошує на різноаспектному його значенні, 
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тому «знання» – це: 1) будь-яка пізнавальна інформація; 2) здібності, уміння, 

навички, що базуються на обізнаності, що і як саме робити; 3) особлива 

пізнавальна одиниця, гносеологічна форма відношення до діяльності, існуюча 

у взаємозв’язку з практичним відношенням [278, с. 292]. 

Умовами ефективного засвоєння теоретичних знань є певний спосіб 

подачі навчального матеріалу, спрямований на виділення основних, 

фундаментальних положень, законів, понять; наявність схеми структурної 

організації досліджуваної теорії, яка визначає не тільки склад елементів теорії, 

але і зумовленість, взаємозв'язок елементів основний системоутворюючої ідеї. 

Рівні сформованості системних знань, визначаються засвоєнням змісту і 

структурної організації навчального матеріалу, цілеспрямованим виділенням 

структурних елементів теоретичного знання, характеру їх взаємозв'язку, 

методологічного значення елементів теорії як засобу пізнання [55, с. 166]. 

Засвоєння, актуалізація та інтеграція знань на етапі професійної 

підготовки студентів має забезпечити: 

 професійну компетентність майбутніх педагогів з проблеми роботи 

вчителя з батьками; 

 систему знань: про сім’ю, її особливості, типологію сімей, особливості 

та проблеми неповної сім’ї, пов’язані з вихованням молодших школярів, 

специфіку роботи вчителя з батьками молодших школярів з неповних сімей 

[236, с. 159]. 

Протягом усього навчання у вищому навчальному закладі під час 

вивчення психолого-педагогічних, суспільних, спеціальних та інших 

дисциплін у студентів формується професійна спрямованість, однак 

професійну підготовку майбутніх педагогів початкової школи потрібно 

поглибити спеціальними знаннями для забезпечення особистісного прагнення 

застосовувати набуті знання та отриманий досвід для забезпечення ефективної 

взаємодії з батьками молодших школярів з неповних сімей.  

Сутність останньої, виокремленої нами, педагогічної умови полягає у 

залученні майбутнього вчителя початкової школи до активної практичної 
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діяльності, спрямованої на взаємодію з батьками молодших школярів з 

неповних сімей. 

У процесі підготовки майбутнього вчителя у вищому навчальному 

закладі відзначається одна характерна особливість, що вирізняє специфіку цієї 

підготовки. Ще на етапі навчання у вищому навчальному закладі студент має 

унікальну можливість практично повністю зануритися в обрану професійну 

діяльність. Ми акцентуємо увагу на тому, що студент, по суті тільки майбутній 

учитель, має можливість стати на деякий час учителем чинним. Це 

відбувається під час педагогічної практики студентів педагогічних ВНЗ, 

передбаченої навчальною програмою. 

Кожен з видів практики має свою мету та завдання. І студент не тільки 

знайомиться з цією діяльністю, а й бере на себе функції вчителя, несе повну 

відповідальність за результати своєї праці, має можливість реально оцінити 

важливість, необхідність і своєчасність набутих ним у вищій школі знань, 

умінь і навичок.  

Педагогічна практика є, з одного боку, закономірним, органічним 

продовженням професійної підготовки у вищому навчальному закладі, її 

невід'ємною і необхідною ланкою, що впливає на успішність цієї підготовки в 

цілому, а з іншого боку, вона є принципово новою формою роботи, що вимагає 

особливої ретельної підготовки та всебічного аналізу як результатів, так і 

процесу її проведення [276]. 

Поєднання знань і досвіду, за словами Б. Г. Ананьєва, відноситься до 

важливих умов формування людини як суб’єкта діяльності, постійного 

вдосконалення її майстерності у певній сфері. Про необхідність єдності 

педагогічної теорії та практики, розвитку творчого мислення у підготовці 

майбутнього вчителя стверджував ще і К. Д. Ушинський [40, с. 67]. 

Під час педагогічної практики студенти мають можливість шляхом 

особистого досвіду роботи в школі оволодіти вміннями і навичками взаємодії 

з батьками учнів, навчитися самостійно і творчо застосовувати знання в 

практичній діяльності, здобуті в процесі навчання у вищому педагогічному 
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навчальному закладі, опанувати сучасні методи і форми педагогічної 

взаємодії, нові прогресивні технології навчання і виховання. На зустрічі з 

батьками студенти готували доповіді, повідомлення, виступи, тези з 

наступним обговоренням. Ми розглядали це як самостійну науково-дослідну 

та пошукову роботу студентів, що сприяло виробленню вмінь і навичок 

самостійного отримання знань. 

Отже, можна дійти висновку про те, що використання потенціалу 

педагогічної практики, навчальної та самостійної роботи студентів, висунення 

додаткових задач по роботі з батьками учнів, і зокрема з неповних сімей, у 

процесі проходження педагогічної практики, задля здійснення ефективної 

роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей вносить вирішальний 

позитивний вклад у процес ефективної підготовки майбутніх педагогів до 

означеної діяльності. Це дає можливість подолати розрив між теорією і 

практикою, допоможе оволодіти необхідними знаннями та досвідом, 

дозволить підготуватися до проведення просвітницької роботи серед батьків 

та надання професійно-педагогічної допомоги батькам молодших школярів з 

неповних сімей. 

Отже, під педагогічними умовами підготовки студентів до роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей розуміємо характерні складові 

педагогічної системи, що відображаються у сукупності можливостей освітньо-

просторового середовища, в якому здійснюється процес підготовки студентів 

до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей, і одночасно 

вливають на ефективність процесу формування критеріїв (особистісного-

мотиваційного, когнітивного, практично-діяльнісного) готовності майбутніх 

педагогів до здійснення даного виду роботи. 

Нами визначено комплекс педагогічних умов, при реалізації яких буде 

забезпечено ефективне формування особистісно-мотиваційного, когнітивного 

та практично-діяльнісного компонентів підготовки до даного виду діяльності, 

а саме: 1) усвідомлення майбутнім вчителем початкової школи потреби у 

самопізнанні, аналізі та адекватній оцінці учасників освітньої взаємодії; 
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2) розвиток мотивів та професійних інтересів, гуманістичної спрямованості у 

роботі з батьками молодших школярів з неповних сімей; 3) засвоєння 

студентами теоретичних знань щодо роботи вчителя з батьками молодших 

школярів з неповних сімей; 4) залучення майбутнього вчителя початкової 

школи до активної практичної діяльності з батьками молодших школярів з 

неповних сімей. 

 

3.2. Методика підготовки майбутнього вчителя до роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей 

 

У гіпотезі нашого дослідження ми припускали, що формування 

готовності майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей відбуватиметься ефективніше, якщо 

будуть враховуватися педагогічні умови, описані вище. Тому в цьому 

параграфі ми проаналізуємо методику підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей, 

ефективність якої забезпечуватиметься реалізацією педагогічних умов 

удосконалення підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи 

з батьками молодших школярів неповних сімей. 

Нами проведено експериментальне дослідження, яке здійснювалось на 

базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 2015-

2016 н. р. Для забезпечення надійності отриманих результатів формувального 

експерименту нами визначено експериментальну групу, в якій реалізовувалася 

розроблена методика з формування готовності студентів до роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей, та контрольну групу, в якій навчання 

здійснювалось згідно з програмою підготовки майбутніх фахівців. 

При формуванні вибірки враховано специфіку: кількість респондентів в 

окремій групі (КГ і ЕГ) повинна бути не менша ніж 100 осіб. Оскільки 

методика була пов’язана з навчальною дисципліною «Психолого-педагогічні 

основи роботи з батьками молодших школярів», тому експериментальну групу 
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склали студенти п’ятого курсу (107 осіб), в яких вивчалася ця дисципліна, а до 

контрольної групи ввійшли студенти 5, 6 курсів, у яких дисципліна не 

вивчалася (118 осіб). 

Мета формувального експерименту: вдосконалення процесу підготовки 

студентів до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей. 

Завдання формувального експерименту: 

1. Розробка й апробація методики підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей. 

2. Діагностика якісних і кількісних змін у сформованості 

структурних компонентів досліджуваної готовності після експерименту. 

3. Оцінка ефективності науково-методичного супроводу, 

порівняльний аналіз динаміки сформованості готовності студентів 

експериментальної та контрольної групи. 

Очікувані результати формувального експерименту:  

— позитивне ставлення до роботи з неповними сім’ями;  

— оволодіння теорією та практикою організації роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей; 

— прояв професійних якостей (активність, наполегливість, ініціативність, 

стійкість, терпіння та інших. 

У процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей особливо увагу звертаємо на: 

поєднання традиційних та активних форм навчання; забезпечення суб’єктної 

позиції учасників освітнього процесу; реалізація та відповідність тісного 

взаємозв’язку теорії та практики; створення умов для розвитку творчого 

потенціалу особистості студента в процесі вирішення педагогічних ситуацій 

взаємодії з неповною сім’єю учня. 

 Враховуючи недостатню зорієнтованість процесу професійної 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи на роботу з батьками 

молодших школярів з неповних сімей, методика повинна бути спрямована на: 
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 оволодіння студентами спеціальних знань про неповну сім'ю, її 

особливості, форми та методи роботи з батьками, які виховують школярів 

в умовах неповної сім’ї; 

 формування умінь і навичок взаємодії з батьками молодших школярів з 

неповних сімей;  

 забезпечення розвитку особистісних і професійних якостей, які вагомі при 

співпраці з неповною сім’єю учня; 

  формування адекватної самооцінки при роботі з неповною сім’єю та 

оцінки інших учасників педагогічної взаємодії.  

Варіативна складова навчального плану підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи передбачає дисципліну «Психолого-педагогічні основи 

роботи з батьками молодших школярів», тому при розробці методики 

проаналізована програма цієї навчальної дисципліни. 

Курс читається у студентів 5 курсу напряму підготовки «Початкова 

освіта», спеціалізації «Практична психологія», «Вихователь групи 

продовженого дня» протягом 9 навчального семестру. Навчальним планом 

відводиться на вивчення дисципліни 4 кредити ECTS, всього 120 годин, з них 

передбачено 30год. лекційних, 30год. семінарських занять та 60 годин 

самостійної роботи студента. У пояснювальній записці робочої програми 

розкривається мета та завдання викладання навчальної дисципліни. Мета 

курсу полягає у формуванні уявлень у майбутнього вчителя початкової школи 

про теоретичні та технологічні основи організації педагогічної взаємодії 

вчителя з батьками (Додаток Л). 

Підсумовуючи аналіз програми навчальної дисципліни «Психолого-

педагогічні основи роботи з батьками молодших школярів», вважаємо, що: 

1) вагомим недоліком є введення цього курсу не для всіх спеціалізацій (курс 

не вивчається студентами спеціалізації «Образотворче мистецтво»), тому не 

всі випускники будуть готові до організації роботи з батьками молодших 

школярів; 2) недостатня кількість годин, унаслідок чого не охоплюється 

проблема типології сімей та робота з різними типами сімей; 3) студенти не 
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вивчають особливості неповних сімей та не знайомляться зі специфікою 

роботи з такими сім’ями. 

Подальше дослідження буде спрямоване на розробку методики 

професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей з врахуванням проведеного 

аналізу програми навчального курсу «Психолого-педагогічні основи роботи з 

батьками молодших школярів». 

Методика підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей передбачає: акцентування 

уваги на проблемі та включенні необхідних знань та вмінь у зміст навчальної 

дисципліни «Психолого-педагогічні основи роботи з батьками молодших 

школярів»; поєднання різноманітних форм та методів навчання, взаємозв’язок 

лекційних і семінарських занять, а також самостійної роботи, науково-

дослідної роботи студента та педагогічної практики (табл.3.2.). 

Таблиця 3.2. 

Методика підготовки студентів до роботи  

з батьками молодших школярів з неповних сімей  

Педагогічна умова Елемент упровадження Результат 

Усвідомлення 

майбутнім вчителем 

початкової школи 

потреби у самопізнанні, 

аналізі та адекватній 

оцінці учасників 

освітньої взаємодії. 

Рефлексивні запитання, 

рефлексивні вправи  

сформованість 

рефлексивних умінь; 

 Розвиток мотивів та 

професійних інтересів, 

гуманістичної 

спрямованості роботи з 

батьками молодших 

школярів з неповних 

сімей 

Проблемні ситуації;  

метод роботи в малих 

групах; методи, 

спрямовані на розвиток 

соціальної перцепції 

позитивне ставлення 

до роботи з 

неповними сім’ями; 

прояв професійних 

якостей (активність, 

наполегливість, 

ініціативність, 

стійкість, терпіння та 

інших. 

Засвоєння студентами 

теоретичних знань 
Введення змістового 

модуля «Особливості 

володіння 

теоретичними 
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щодо роботи вчителя з 

батьками молодших 

школярів з неповних 

сімей; 

роботи вчителя з 

батьками молодших 

школярів з неповних 

сімей» (дисципліни 

«Психолого-педагогічні 

основи роботи з 

батьками молодших 

школярів») 

Розширення тематики 

індивідуальних завдань. 

Оновлення тематики 

науково-дослідних 

робіт.  

знаннями щодо 

організації роботи з 

батьками молодших 

школярів з неповних 

сімей 

Залучення майбутнього 

вчителя початкової 

школи до активної 

практичної діяльності, 

спрямованої на 

взаємодію з батьками 

молодших школярів з 

неповних сімей. 

Додаткові завдання до 

програми педагогічної 

практики, виконання 

практичних завдань, 

розв’язання 

педагогічних ситуацій, 

метод групової дискусії, 

метод мозкового 

штурму, метод 

рольових ігор. 

 

Набуті практичні 

вміння та навички 

роботи з батьками 

молодших школярів з 

неповних сімей 

Реалізація педагогічних умов підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей не 

відбувається послідовно один за одним, а комплексно та взаємопов’язано. 

Детальніше опишемо методику підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей. 

Реалізація першої педагогічної умови (усвідомлення майбутнім вчителем 

початкової школи потреби у самопізнанні, аналізі та адекватній оцінці 

учасників освітньої взаємодії) відбувається також комплексно разом з 

реалізацією всіх інших педагогічних умов: у процесі розв’язання проблемних 

ситуацій, під час виконаних вправ у ході тренінгу, під час проходження 

педагогічної практики студентам пропонувалися рефлексивні запитання типу: 

«Які враження від заняття?», Що нового дізналися?», «Які кроки на занятті 

були досить вдалими?» «Що завадило досягти успіху?» «Що не вдалося?», 

«Які помилки намагатиметесь не повторювати?» і т. п.  
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Безпосередньо нами були заплановані та використані в процесі тренінгу 

рефлексивні вправи. Наприклад, Вправа «Хочу – не хочу, але роблю …», 

ставила за мету -оцінити власні можливості, здібності та прогалини у роботі з 

батьками молодших школярів з неповних сімей. Учасникам пропонувалося 

записати три дії (напрями) у роботі з батьками молодших школярів, які вам 

хотілося робити частіше, і три дії, які не робите, або ж хочете припинити 

робити. Після чого студенти обґрунтовували, чому не роблять достатньо 

першого, однак хочуть це робити, і роблять занадто багато другого, але чому 

не хочуть робити це. За підсумками даної вправи відбувалося обговорення 

того, що викликало ускладнення. До рефлексивних вправ відносять «Усе у 

мене в руках!», «Взаємоконтроль», «Груповий обмін враженнями», «Дерево 

настрою», «Закінчіть фразу», «Комплімент», «Лотерея плюс-мінус» і т. п.  

Формування у студентів мотивації до роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей, що було передбачено другою педагогічною 

умовою, потребувало: 

 створення умов для розвитку позитивних мотивів, забезпечення ситуації 

успіху, яка сприяє усвідомленню особистісного зростання та реалізації 

здібностей студента; 

 посилення уваги на змісті теоретичного матеріалу досліджуваної 

проблеми; 

 підтримання прагнень до самоосвіти та саморозвитку в навчально-

пізнавальній діяльності;  

 забезпечення шляхом диференціації та індивідуалізації навчання 

оптимального рівня складності навчально-виховних завдань, що 

визначаються вимогами навчальних дисциплін та рівнем розвитку 

студента; 

 поєднання різноманітних форм організації навчання, використання 

активних методів навчання в процесі професійної підготовки до роботи 

з неповними сім’ями; 
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 використання нестандартної форми подачі навчального матеріалу з 

опорою на наочний матеріал; 

 забезпечення взаємодії викладачів і студентів у навчальному процесі; 

 врахування причин низької мотивації студентів до роботи з батьками 

учнів з неповних сімей. 

Оскільки ці аспекти реалізовувалися в процесі активної діяльності, що 

передбачала формування когнітивного та практично-діяльнісного критеріїв 

готовності студентів, тому і формування мотивації студента і розвиток 

особистісних якостей відбувалося протягом усього формувального 

експерименту. 

Через мотивацію відбувалося узгодження зовнішніх впливів викладача з 

індивідуальним досвідом студентів. Традиційним шляхом формування 

мотивації є демонстрування актуальності навчального матеріалу та способів її 

застосування в професійній діяльності, однак це не завжди реалізований 

напрям роботи. Тому в сучасних дослідженнях, присвячених формуванню 

мотивації студентів, використовують проблемні ситуації.  

Тому для реалізації другої педагогічної умови нами використовувалися 

проблемні ситуації як проблемний метод при вивченні психолого-

педагогічних дисциплін, і зокрема в контексті вивчення дисципліни 

«Психолого-педагогічні основи роботи з батьками молодших школярів» 

розв’язувалися проблемні ситуації що стосуються роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей. 

Створення проблемних ситуацій змінювало мотивацію пізнавальної 

діяльності студентів, пробуджувало інтерес до навчання, виникала внутрішня 

зацікавленість, яка активізує студента в навчальному процесі, тим самим 

впливає на ефективність навчання. Проблемна ситуація є своєрідним проявом 

психічного стану розумової взаємодії студентів з певною проблемою в процесі 

навчальної діяльності під керівництвом викладача. При створенні такої 

ситуації характерним стає наявність психологічного стану інтелектуальних 

труднощів у розв’язанні проблеми, тобто присутнім є недостатність знань про 
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способи виконання завдань. Унаслідок чого у студента породжується мотив, 

що спонукає до логічного мислення.  

Розв’язання проблемної ситуації передував поділ її на окремі частини, які 

утворюють послідовність. Проблема ситуація перетворювалася на проблемну 

задачу завдяки серії проблемних запитань, які викладач залежно від ситуації 

не ставив одразу, щоб шлях до розв’язання проблеми не був таким легким і 

швидким. Завдання викладача в процесі організації проблемних ситуацій 

полягало у підштовхуванні студентів до розв’язання проблеми.  

Залежно від формулювання запитань проблемної задачі визначався і шлях 

розв’язання. Запитання були спрямовані на: 

1) аналіз ситуації (завдання) (запитання: «Поясніть, чому ...?», «Чому 

важливо ...?», «Поясніть, як ...?» і т. п.); 

2) аналіз (висновок) (запитання: «У чому слабкі і сильні сторони (фактів, 

явищ) ...?»); 

3) висування гіпотез (запитання: «Зробіть припущення щодо розвитку 

ситуації...», «Що буде, якщо ...?»); 

4) розгляд різних поглядів студентів («Як, вважають інші?»); 

5) активізацію раніше набутих знань (запитання: « З чим це пов'язано?», 

«Наведіть приклад»,« Як можна застосувати в житті ...?»,« Як можна 

використовувати ...?»); 

6) аргументацію і контраргументацію («Який аргумент можна навести 

«за» і «проти»? «Обґрунтуйте свою думку»,«Висловте аргументи «за» і 

«проти»рішення»); 

7) порівняння – протиставлення («У чому різниця між ... і ...?», 

«Які можуть бути схожі випадки?», «Порівняйте схожі результати»); 

8) пошук альтернативних рішень («Які ще можуть бути рішення?»,« Які 

можуть бути схожі випадки?»); 

9) оцінку та її обґрунтування («Встановіть відповідність ...»). 

Розуміння проблемної ситуації та напрямки пошуку її розв’язання 

полегшували відповідною постановкою питання. Розглянемо приклад 
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проблемної ситуацію у роботі вчителя з батьками молодших школярів з 

неповних сімей. 

Проблемна ситуація. «Дві мами, які виховують доньок без батька 

розмовляють:  

- Мій колишній чоловік бачиться з дитиною кожних вихідних. 

- Для мене це неприпустимо! Я не бажаю, щоб моя дитина була така ж 

як він!» 

Запитання: «Хто із двох співрозмовників правий, і в якій мірі?»  

Приблизний перелік навідних запитань: 

- Ваше бачення ситуації? У яких сім’ях виховуються дівчата? 

- Чому важливо дітям з неповних сімей підтримувати контакт з обома 

батьками?  

- Чи праві мами? В чому не права друга мама? 

- Зробіть припущення щодо розвитку подальшого розвитку ситуації. 

Що буде, якщо друга мама так і продовжуватиме забороняти бачитися 

дитині з рідним батьком?;  

- З чим пов’язані позиції мам? Чим відрізняються діти, які виховуються в 

неповних сім’ях від дітей, що проживають у повних? 

- Висловіть аргументи «за» і «проти» вашого рішення; 

 – У чому різниця висловлених точок зору? Які можете навести приклади 

схожих випадків? 

- Які ще можуть бути рішення даної проблеми? Що ви можете 

порекомендувати мамам? 

Розв’язання ситуації. Незалежно від стосунків між подружжям, яке 

розлучилося, дитина не повинна відчувати нестачу уваги і виховання з боку 

одного з батьків. Дівчатка особливо гостро потребують уваги і підтримки з 

боку батька, якщо ще неможливо (неповна сім’я, яка утворилася внаслідок 

смерті батька, або ж контакт з батьком відсутній), то мама обов’язково 

повинна забезпечити увагу дитині з боку інших представників чоловічої статті 

(це може бути дідусь, це може бути будь-хто з родичів чоловічої статті). Якщо 
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ж мати і далі продовжуватиме забороняти зустрічатися з батьком – наслідком 

цього в дитини може бути сформоване не правильне уявлення про протилежну 

стать, відчуття дискомфорту у присутності чоловіків відчуватиме дівчинка, і 

не вміння спілкуватися та поводитися з чоловіками навіть в підлітковому віці.  

Окрім використаних проблемних ситуацій, для розвитку професійних 

інтересів, мотивів, гуманістичної спрямованості роботи з батьками молодших 

школярів нами розроблений та проведений мотиваційний тренінг «Педагог-

суб’єкт взаємодії» (Додаток Н. 1). 

Відповідно до цілей, тренінг – передача технологій дій, за змістом – це 

певна концепція реальності, а за формою – це інтерактивне навчання, під час 

якого учасники взаємодіють один з одним і тренером. 

На відміну від традиційних методів навчання, тренінг відрізняється 

можливістю: 1) передачі знань і самостійного пошуку способів і оволодіння 

технологіями, алгоритмами розв’язання поставлених завдань; 2) одночасне 

формування та вироблення навичок і вмінь; 3) розвиток різноманітних 

психологічних структур особистості майбутнього педагога, а також 

особистісних і професійних якостей в цілому. 

Під час проведеного тренінгу нами дотримувалися такі принципи: 

 принцип діалогізації взаємодії: тренінг відбувався у постійній 

взаємодії всіх учасників тренінгу між собою і тренером на рівних правах, 

емоційна відкритість, повага до думки іншого, довіра до інших учасників; 

 принцип суб’єкт-суб’єктного підходу у відносинах між викладачем і 

студентами, де домінують партнерські стосунки як вища форма взаємодії; 

 принцип самодіагностики: розвиток рефлексивних здібностей 

студентів відбувався на усіх етапах тренінгу;  

 принцип постійного зворотного зв’язку: тренер повідомляв студентам 

про результати їх діяльності в ході тренінгу, завдяки чому студент міг 

коригувати свою поведінку у кожній ситуації тренінгу, тим самим 

створювався своєрідний цикл: «дію – відчуваю – одержую зворотний зв’язок 

– аналізую»; 
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 принцип доброзичливості атмосфери: формування позитивного 

ставлення до інших учасників тренінгу. 

Тренінг як технологія роботи зі студентами поєднував у собі методи, які 

стимулювали учасників до активної взаємодії один з одним. Під час 

мотиваційного тренінгу нами використовувалися такі тренінгові методи: 

метод роботи в малих групах, методи, спрямовані на розвиток соціальної 

перцепції, медитативні техніки. 

За допомогою методу роботи в малих групах були залучені студенти до 

активної участі, до взаємодії однин з одним, учасники виявляли творчість у 

власних ідеях. У малій групі кожен мав можливість висловитися, поділитися 

поглядами на проблему і розвивав уміння спілкування. Члени такої групи мали 

можливість більше довідатися один про одного і про думки інших з цієї 

проблеми. 

Під час тренінгу використовувалася вправа «Моя позиція», яка мала на 

меті поділ учасників на три групи, кожна з яких повинна відстояти свою 

позицію: І група наголошує на важливості взаємодії вчителя з неповною 

сім’єю, ІІ група – доводить твердження, що робота вчителя з неповною сім’єю 

плідних результатів не принесе ІІІ група – втручання з боку вчителя у неповну 

сім’ю тільки зашкодить. Після того, як кожна з груп виступила, відбувається 

дискусійне обговорення думок усіх учасників. Враховуючи позицію всіх 

учасників, тренер підштовхує до висновку: правильно організована робота 

вчителя з батьками молодших школярів неповних сімей завжди буде мати 

позитивний результат. 

Методи, спрямовані на розвиток соціальної перцепції розвивали вміння 

сприймати, розуміти і оцінювати інших людей, самих себе, свою групу. В ході 

тренінгових занять за допомогою спеціально розроблених вправ учасники 

отримували вербальну і невербальну інформацію про те, як їх сприймають 

інші люди, наскільки точне їх власне самопізнання.  

У розробленому нами мотиваційному тренінгу проведена вправа «Я 

знаю, що ти думаєш» ставила перед учасниками мету зробити спробу 
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здогадатися про думки та позиції учасника щодо проблеми роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей. На картках кожен учасника «вгадує» 

позицію двох учасників (по сусідству), після чого з іншого боку записується 

ім’я того учасника, чия думка вгадувалася. Тренер пропонував власникам 

«думок» розібрати картки. Піднімали руку ті, хто виявив правильну позицію. 

Що й було приводом для обговорення способів такого вгадування: «Що 

підказало «віщуну» правильну відповідь?», «Можливо, в поведінці є щось 

таке, що дозволяє «побачити» його думки?» Якщо навіть припущення 

абсолютно не збігаються, результати обговорюються колективно. 

Також вправа «Герб» ставила за мету визначити власні життєві цінності, 

успіхи, орієнтири. Учасникам було запропоновано намалювати власний герб, 

який буде символізувати професіоналізм у роботі вчителя з сім’єю школяра. 

Акцентувалася увага на тому, що ніхто не буде оцінювати художній рівень 

малюнків. Презентація проводилася у загальному колі, учасники переглядали 

всі герби і обговорювали результати. 

Учасники отримали досвід емпатійтних переживань, вчилися бачити 

світ очима іншого, усвідомлювати його думки, мрії, страхи, аналізували 

поведінку інших, а також вправа задіювала механізм зворотного зв'язку. 

Медитаційна техніка використовувалася з метою навчання фізичної та 

емоційної релаксації, вміння позбуватися від зайвого психічного напруження, 

стресових станів, і в результаті зводилася до розвитку навичок автосугестії 

(самонавіювання) і закріплення способів саморегуляції. Нами була 

використана вправа «Гірська вершина», коли учасники переносилися в гори, 

відчували себе орлом, що вільно кружляє серед гірських вершин. Дана вправа 

крім зняття напруги, зміцнювала віру у власні сили, додавала впевненість у 

собі. 

Вправи мотиваційного тренінгу були спрямовані на розвиток мотивації та 

інтересу до професійної діяльності, і зокрема стимулював до роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей. У процесі виконання вправ 

тренінгового заняття підвищувався інтерес і прагнення до виконання 
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діяльності, стимулювався процес самомотивування студента, розвивалися 

особистісні та професійні якості, актуалізувалися рефлексивні процеси.  

Тренінгові вправи можна рекомендувати до використання під час 

проведення семінарських і практичних занять у контексті вивчення всіх 

дисциплін психолого-педагогічного циклу.  

Безумовно, формування мотивації та розвиток особистісних якостей 

студента відбувається протягом усіх років навчання у вищій школі, але саме 

мотивація та розвиток професійних якостей майбутніх педагогів початкової 

школи, що забезпечують гуманістичну спрямованість у роботі з батьками 

молодших школярів з неповних сімей відбувався в процесі розв’язання 

проблемних ситуацій, та під час мотиваційного тренінгу (метод роботи в 

малих групах, методи, направлені на розвиток соціальної перцепції, 

медитаційні техніки). Тому нами були розроблені методичні рекомендації для 

викладачів з підвищення мотивації майбутнього вчителя до професійної 

діяльності (Додаток П), зокрема до роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей, а саме: 

 обґрунтоване мотивування викладачем: студенту не можемо просто 

сказати, що ця проблема важлива, необхідно довести чи обґрунтувати 

важливість здійснення роботи з батьками молодших школярів з неповних 

сімей;  

 стимулювання на результат, а не на оцінку: студента необхідно 

зацікавити не тільки предметом, а й відкрити для нього можливості 

практичного використання знань, акцентувати увагу формування 

компетенцій, а не на отриману оцінку;  

 взаємодія «викладач-студент»: від активного зв'язку між студентом і 

викладачем залежить ефективність навчання та зацікавленість студента до 

проблеми; 

 прояв поваги до студентів: повага та довіра до студентів зміцнює сили 

студентів, пробуджує інтерес до проблеми, а також бажання співпрацювати з 

викладачем; 
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 зацікавлення студентів: необхідно створити такі ситуації на заняттях, у 

яких студенти могли б відстоювати свою думку, брати участь в обговореннях, 

знаходити кілька варіантів можливого вирішення поставленого завдання, 

вирішувати їх шляхом комплексного застосування відомих ним способів 

рішення і т. п.; 

 мотивація особистим прикладом: викладач, який демонструє 

відповідальність до виконання своїх обов’язків цінуються студентами. 

 дотримання обіцянок: обов’язково провести цікавий тест, змагання або 

подивитися фільм, якщо вони заплановані і обіцяні студентам;  

 формування позитивного ставлення до професії: акцентувати увагу на 

важливих професійних компетенціях; 

  надання максимальної свободи вибору студентам: розширення 

свободи для студента завжди підвищує мотивацію; 

 схвалення успіхів студентів, демонстрування їх досягнення: публічна 

похвала підвищу внутрішню мотивацію і бажання знову досягати 

аналогічного результату; 

 зацікавлення особистим досвідом студентів у професійній діяльності та 

їхньою особистою думкою: завдання викладача при розв’язання ситуацій 

полягає в опорі та зв’язку з власним досвідом студента.  

Реалізацією третьої педагогічної умови було передбачено посилення 

теоретичної бази студентів щодо організації роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей. 

З урахуванням того, що в процесі вивчення навчальної дисципліни 

«Психолого-педагогічні основи роботи з батьками молодших школярів» 

студенти знайомляться з особливостями організації роботи з батьками 

молодших школярів (напрями роботи, форми та методи роботи з сім’єю), тому 

подальше наше дослідження було спрямоване на: доповнення названого курсу 

теоретичним матеріалом, практичними завдання, самостійною роботою 

студента; та розробку тренінгу з метою поглиблення та закріплення знань 

студентів щодо роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей.  
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Тому основне наше завдання полягало в розвитку проблеми організації 

роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей школяра шляхом: 

– введення змістового модуля, який включає як лекційні, так і семінарські 

заняття, що стосуються даної проблеми; 

– зміщення акценту виокремлених тем на проблеми неповної сім'ї та 

організації роботи з нею;  

– виконання системи додаткового розроблених індивідуальних науково-

дослідних завдань та завдань для самостійної роботи студентів, що 

стосуються вивчення досліджуваною проблеми; 

– написання та захист курсових робіт на теми, пов’язані з роботою з 

неповними сім’ями. 

Оскільки у курсі «Психолого-педагогічні основи роботи з батьками 

молодших школярів» розглядаються теми «Формування партнерської 

співпраці школи та сім’ї», «Психолого-педагогічна робота учителя з 

проблемними сім'ями», «Взаємодія учителів з батьками молодших школярів з 

особливими освітніми потребами», однак ми вважаємо, що актуальність 

проблеми роботи вчителя з неповною сім’єю не менш важлива. При вивченні 

теми, яка висвітлює роботу вчителя з проблемними сім’ями та 

неблагополучними сім’ями, неповні сім’ї фактично тільки згадуються як один 

з підтипів неблагополучних, однак неповні сім’ї не можна розглядати з позиції 

неблагополуччя, конфліктності, аморальності, адже робота з такими сім’ями 

носить інший характер.  

За рахунок ущільнення програми нами було введено змістовий модуль 

«Особливості роботи вчителя з батьками молодших школярів з неповних 

сімей» (Додаток С), який включав в себе 2 лекційних заняття, 2 семінарських 

заняття (табл.3.3).  
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Таблиця 3.3. 

Структура змістового модуля «Особливості роботи вчителя  

з батьками молодших школярів з неповних сімей» 

Тематика заняття Форма К-ть 

годин 

Неповна сім’я – об’єкт і суб’єкт у роботі 

вчителя  

Лекція 2 

Психолого-педагогічні особливості 

розвитку і виховання дітей з неповних 

сімей 

Семінарське заняття  2 

Зміст, форми та методи взаємодії з 

батьками молодших школярів з 

неповних сімей  

Лекція 2 

Психолого-педагогічна просвіта батьків 

молодших школярів з неповних сімей. 

Практичне заняття 2 

Всього: 8 год. Лекційних –  

Практичних –  

4 год. 

4год. 

 Основною метою лекційного заняття «Неповна сім’я – об’єкт і суб’єкт у 

роботі вчителя» було надати студентам уявлення про неповну сім’ю, 

типологію неповних сімей, акцентувалася увага на залученні членів неповної 

сім’ї до співпраці та на важливості організації роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей.  

Логічним продовженням закріплення набутих знань у процесі лекційного 

заняття та під час виконання самостійної роботи студента було проведення 

семінарського заняття «Психолого-педагогічні особливості розвитку і 

виховання дітей з неповних сімей», під час якого розглядався виховний 

потенціал неповної сім’ї залежно від її типу. 

Поряд зі знанням проблем неповної сім’ї, для надання допомоги у 

виховних питаннях студент повинен володіти знаннями про форми та методи 

роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей, що і мало на меті 

лекційне заняття на тему: «Зміст, форми та методи взаємодії з батьками 

молодших школярів з неповних сімей». Після якого майбутні вчителі показали 

рівень засвоєних знань на лекції та поглиблених під час виконання 

самостійних завдань і творчих індивідуальних завдань на семінарському 
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занятті «Психолого-педагогічна просвіта батьків молодших школярів з 

неповних сімей». 

Поряд з аудиторними заняттями, під час яких відбувалося формування 

уявлень та понять щодо проблеми роботи з неповною сім’єю школяра, 

передбачалося створення умов для саморозвитку та самореалізації особистості 

студентів, активізації самостійної роботи студента, для цього було 

запропоновано виконання різних індивідуальних науково-дослідних завдань, 

реферативних повідомлень з проблем виховання дітей у неповній сім’ї та 

організації роботи вчителя з нею; проведено індивідуальні консультації зі 

студентами з даної проблеми. 

Щоб майбутній педагог не відчував труднощів у процесі виконання 

самостійних завдань і для забезпечення принципу посильності навчання 

студента з досліджуваної проблеми, студентам на вибір було запропонована 

тематика індивідуальних завдань (репродуктивного, творчого, творчо-

пошукового характеру). Це дало змогу врахувати індивідуальні особливості 

студента, що в подальшому забезпечувало виконання на якісному рівні 

поставлених завдань і створювало ситуацію успіху, яка формувала у студента 

свідоме ставлення до навчального процесу, активізувало студента до 

діяльності та стимулювало саморозвиток.  

Наведемо приклад різнорівневих індивідуальних завдань, серед яких 

студент міг обрати відповідне собі завдання: 1) проаналізувати педагогічну 

статтю, в якій висвітлено проблеми неповної сім’ї; 2) створити презентацію на 

тему «Особливості неповної сім’ї»; 3) підготуйте есе на тему: «Можливості 

взаємодії розлучених батьків у процесі виховання дитини». Завдання 

пропонувалися не тільки під час вивчення тем, що стосуються проблем сім’ї, 

але і в процесі вивчення всього курсу, завдання доповнювалися в контексті 

проблеми неповної сім’ї. Для прикладу: під час вивчення теми «Педагогічна 

культура батьків як основа поліпшення взаємодії сім'ї та школи» було 

запропоновано підготувати реферативне повідомлення «Розвиток 

педагогічної культури батьків школярів з неповних сімей». 



146 

 

Отже, частково реалізація третьої педагогічної умови здійснювалася під 

час вивчення психолого-педагогічних дисциплін протягом усіх років 

навчання, але безпосередньо вона реалізовувалася у процесі вивчення 

додатково введеного змістового модуля у дисципліні «Психолого-педагогічні 

основи роботи з батьками молодших школярів» та під час виконання 

індивідуальних завдань, самостійної роботи та написання курсових робіт 

(Додаток Р). 

Здобуття ґрунтовних знань з проблеми особливостей неповної сім’ї та 

організації роботи з нею сприяють розвитку професійних умінь здійснення 

взаємодії з батьками молодших школярів з неповних сімей. Тому логічним 

продовженням формування підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей є 

вироблення вмінь і навичок організації роботи з батьками молодших школярів 

з неповних сімей, що сприяло реалізації четвертої педагогічної умови. 

Формування практичних навичок професійної діяльності педагога 

найбільш повно здійснюється під час проходження студентами педагогічної 

практики в школі, а також шляхом виконання практичних завдань, вирішення 

педагогічних ситуацій. Тому відповідно до мети формування підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей перед студентами були поставлені такі цілі:  

 спостерігати й аналізувати проблеми виховання учнів з неповних 

сімей; 

 спостерігати за роботою вчителя при роботі з батьками, зокрема з 

неповними сім’ями;  

 допомагати вчителю-класоводу в організації роботи з членами 

неповних сімей; брати участь у проведенні батьківських зборів;  

 проводити індивідуальні консультації з батьками школярів з неповних 

сімей.  

Для реалізації поставлених цілей студенту необхідні знання з проблем 

виховання в неповних сім’ях і з надання допомоги батькам у вихованні 
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молодших школярів в умовах неповної сім’ї, тому студентам була 

запропонована орієнтовна програма вивчення неповної сім’ї, подано список 

рекомендованої літератури та питання для самоконтролю з цієї проблеми, за 

яким вони могли самостійно опрацювати і визначити основні положення: що 

собою являє неповна сім’я, які виховні можливості неповної сім’ї, типи 

неповних сімей, надання допомоги батькам у вихованні молодших школярів з 

неповних сімей. 

Програму безперервної педагогічної практики було доповнено такими 

завданнями: 

 скласти психолого-педагогічну характеристику школяра, який 

виховується в неповній сім’ї; 

 розробити методичні рекомендації для батьків у вихованні школяра в 

умовах неповної сім’ї. 

Наступним елементом формування практичних умінь був аналіз 

педагогічних ситуацій, у процесі якого студент демонстрував своє розуміння 

природи такого соціального явища, як неповна сім'я і характеру відносини в 

ній, послідовно приймав позицію кожного учасника взаємодії, які часто були 

протилежні одна одній. У студента складалося наочне уявлення про різні 

позиції: те, що здається прийнятним з одного боку, виступає незадовільним з 

іншого. 

Аналіз педагогічної ситуації виконувався поетапно: 1) виявлялася 

проблема в ситуації (опис вчинку; пояснення вчинку і його причин; 

педагогічна оцінка вчинку); 2) усвідомлювалася проблема (встановлення 

причин виникнення проблеми, помилок батьків); 3) висувалася гіпотеза, 

способи досягнення мети, прогнозувалися наслідки варіантів розв’язання 

задач; 4) розроблялися рекомендації щодо попередження та усунення 

проблеми, помилок батьків. 

У таких ситуаціях також акцентували увагу на формуванні рефлексії, що 

можливе за рахунок усвідомленого та критичного ставлення до своїх власних 

способів мислення та дій, й осмислення дій інших учасників.  
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Окрім педагогічної практики та розв’язання педагогічних ситуацій, 

потужним арсеналом для формування вмінь і вироблення навичок роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей був тренінг. Тому нами 

розроблено та проведено тренінгове заняття «Робота вчителя з неповною 

сім’єю» (Додаток Н. 2), яке проводилося після вивчення змістового модуля 

«Особливості роботи вчителя з батьками молодших школярів з неповних 

сімей, тобто після здобуття студентами знань щодо цієї проблеми. Окрім 

проаналізованих раніше методів (роботи в малих групах, медитативні техніки, 

методи, направлені на розвиток соціальної перцепції) на цьому тренінгу також 

використовувалися такі методи: метод групової дискусії, метод мозкового 

штурму, метод рольових ігор. 

Під час використання методу групової дискусії відбувалося обговорення 

проблеми неповної сім’ї, що дозволило прояснити (і навіть, змінити) думки, 

позиції та установки учасників групи у процесі безпосереднього спілкування. 

У тренінгу групова дискусія була використана як в цілях надання можливості 

учасникам побачити проблему з різних сторін, так і в якості способу групової 

рефлексії через аналіз індивідуальних переживань (це підсилювало 

згуртованість групи й одночасно полегшувало самореалізацію кожного члена 

групи). Ефективність дискусії залежала від рівня ознайомлення та володіння 

знаннями з теми, тому дискусія пробуджувала інтерес, сприяла активній 

роботі учасників. 

Ключовими моментами у проведенні групової дискусії були:  

-  починав дискусію тренер, спонукав до участі в обговоренні, учасники 

вже самі продовжували дискусію; 

- тренер втручався тільки у разі необхідності і стежив, щоб дискусія не 

відхилялася від теми; 

- враховувалася думка кожного учасника і забезпечувалася позитивна 

вербальна підтримка (наприклад: «слушна думка»); 

- намагання звести до мінімуму суперечку між учасниками;  
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-  залучалася вся група до дискусії, однак не допускалося домінування 

жодного учасника; 

- тренер завершував дискусію підведенням підсумків основних ідей.  

Під час тренінгу нами запропонована тема для групової дискусії 

«Неповна сім’я – це проблема?», яка передбачала розгляд позицій учасників 

на дану проблему. Учасники добровільно залучалися до обговорення, однак 

стимулювали до участі всіх присутніх, вислухавши всі думки, підведено 

підсумки. Як навідні запитання використовувалися питання типу: «Чи завжди 

в неповній сім’ї є проблеми?», «З чим можуть бути пов’язані проблеми 

неповної сім’ї?», «Чи однакові проблеми в різних типах неповних сімей?» 

Для пошуку нових ідей та генералізації отриманої інформації був 

використаний метод мозкового штурму. Після повідомлення теми проблеми, 

учасники «атакували свій мозок», щоб згадати все, що їм відомо з даної теми. 

Мета мозкової атаки – викликати щонайбільше думок, ідей на задану тему. 

Проводили у два етапи: на першому етапі в швидкому темпі формулювали ідеї, 

на другому – їх оцінювали. Нами використовувалася велика шкільна дошка, 

де один з учасників записував ідеї так, щоб усі могли їх бачити. Це 

стимулювало мислення й одночасно слугувало перегляду всіх ідей у ході 

оцінювання на другому етапі. Приклад методу мозкового штурму: проблема 

«Основні акценти у роботі вчителя з неповною сім’єю». Учасники за короткий 

час по черзі записували на дошці власні ідеї щодо проблеми. Після завершення 

відведеного часу учасники долучалися до обговорення всіх записаних ідей, 

визначаючи провідні і досить важливі ідеї, що стосуються роботи вчителя з 

батьками молодших школярів з неповних сімей.  

Використання ігрових методів було інструментом діагностики і 

самодіагностики, найкращим способом подолання скутості учасників, а також 

стали стимулом для саморозкриття, виявлення творчих потенціалів, для 

прояву щирості і відкритості, оскільки утворювали психологічний зв'язок 

людини з її дитинством.  
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Під час тренінгу, який був спрямований на розвиток умінь і формування 

навичок роботи з батьками молодших школярів неповних сімей, нами 

використовувався метод рольових ігор.  

Рольова гра розширювала досвід учасників шляхом розгляду ситуації, в 

якій їм пропонувалося прийняти певну позицію (роль) і розробити спосіб, який 

дозволить довести запропоновану ситуацію до позитивного завершення. 

Основна мета рольової гри полягала у визначенні ставленні до конкретної 

життєвої ситуації, а також набуття практичного досвід. Під час тренінгу 

намагалися наближувати умовність до реальності. Рольові ігри давали 

можливість: дослідити власну звичну поведінку; вийти за межі звичних 

поведінкових шаблонів; засвоїти дії, необхідні в життєвих ситуаціях.  

При їх використанні ми намагалися уникнути ситуації простого 

накопичення студентами емпіричного досвіду, і шляхом проб і помилок 

вироблялися вміння та засвоювалися дії по роботі з батьками учнів з неповних 

сімей.  

Рольові ігри за своїми потенційними можливостями в ще більшій мірі 

дозволяли формувати у майбутнього вчителя мотивацію, гуманістичні якості, 

вміння застосовувати набуті знання, та рефлексивне ставлення як до власних 

дій, так і дій інших.  

Для прикладу: нами була запропонована ситуація, коли мама приходить 

до завуча з проблемою, що її колишній чоловік постійно потурає її за 

неправильне виховання, оскільки вчителька завжди інформує про проблеми 

хлопчика саме батька. Учасникам тренінгу було поставлено завдання: 

студенти ділилися на групи і розігрували різні варіанти ситуації (1- взаємодія 

завуча, мами і вчителя-класовода, 2 – взаємодія вчителя-класовода з батьком 

та матір’ю, 3 – взаємодія завуча та мами). Після розподілу ролей відбувалося 

входження в гру та програвалися ситуації. Обов’язковим був аналіз 

результатів за допомогою постановки рефлексивних запитань («Які цілі 

ставили перед собою до гри?», «Які були Вами реалізовані?», « Участь у 

рольовій грі дала мені …»). 
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У процесі реалізації методики студенти ознайомлювалися з основними 

особливостями роботи з неповними сім’ями. Вихідною установкою при 

організації роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей виступає 

пошук опосередкованих засобів впливу на сім’ю (тобто уникнення втручання 

в сім’ю), які створюють умови для успішного виконання сім'єю її функцій. 

Тому у роботі з неповними сім’ями необхідно керуватися такими принципами: 

1) принцип позитивного підходу, який передбачає активізацію прихованих 

можливостей, ресурсів, які допоможуть компенсувати відсутність одного з 

батьків; демонстрацію позитивного потенціалу сімейної ситуації та ін.; 2) 

принцип комплексності полягає у залученні всіх наявних ресурсів (соціальних 

інститутів, родичів, батьків та інших) для компенсації дефіциту виховання в 

сім'ї одного з батьків; 3) принцип поетапності: важливо показати, що кожна 

сім’я, і не тільки неповна, проходить через певні етапи; 4) принцип «Не 

нашкодь!» передбачає забезпечення емоційної безпеки дитини і батьків; 

адекватність педагогічних впливів виховної ситуації в кожній неповної сім'ї,-

делікатность і тактовність вчителя; 5) принцип відкритості: відкритість сім’ї 

для постійних зовнішніх соціокультурних контактів, що полегшить 

вирішення багатьох проблем неповної сім'ї; 6) принцип партнерства: зусилля 

кожної зі сторін спрямовані на те, щоб процес виховання і соціалізації школяра 

йшов успішно, учитель і батько (чи матір) узгодять свої позиції, усвідомлюють 

завдання школи і сім'ї, підтримують постійний зв'язок один з одним. 

Майбутнього вчителя початкової школи ознайомлювали з найбільш 

доцільними формами роботи з неповною сім’єю молодшого школяра, а саме: 

індивідуальними формами роботи та груповими зустрічами з неповними 

сім'ями. Оскільки зміст і форми роботи залежать від конкретних соціальних 

умов і особливостей неповної сім'ї, громадських установок і прагнень батьків, 

їх культурного і освітнього рівня, тому при проведенні педагогічних 

консультацій необхідно використовували відомості, отримані в процесі 

вивчення стилю сімейного виховання та особливостей окремої сім'ї. Однією з 

ефективних форм роботи є групові зустрічі, мета яких – підвищення 
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педагогічної інформованості батьків з питань специфіки виховання дітей у 

неповній сім'ї, педагогічна корекція дитячо-батьківських відносин, обмін 

досвідом виховання дітей, збагачення можливостей самотнього батька чи 

матері, пошук додаткових ресурсів виховання дітей в сім'ї одного з батьків. 

Студентам наголошувалося, що при роботі з батьками молодших 

школярів з неповних сімей неодмінними умовами благополучного розвитку та 

виховання школярів з неповних сімей є: систематична робота педагога з 

вивчення особливостей виховання дитини в сім'ї, вплив учителя, спрямований 

на зміцнення почуття безпеки дитини; емоційна підтримка дитини, допомога 

батькам в організації статевого виховання хлопчиків та дівчаток; турбота про 

організацію вільного часу дітей, формування адекватної самооцінки дитини, 

розвиток комунікативних здібностей, допомога дитині у встановленні дружніх 

відносин з однолітками, -психолого педагогічна просвіта батьків з питань 

виховання дітей в неповній сім'ї та допомога у формуванні гармонійних 

відносин з дитиною. 

Отже, на основі обґрунтованих педагогічних умов розроблена методика 

підготовки, яка була спрямована на вдосконалення професійної підготовки та 

покращення показників сформованості критеріїв готовності, що й 

підтверджують результати формувального експерименту, відображені в 

наступному параграфі. 

 

3.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 

 

З метою виявлення динаміки рівня сформованості готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей після впровадження методики було проведено 

повторне діагностування студентів контрольної й експериментальної груп. 

Оскільки показники контрольної групи по завершенні формувального 

експерименту не змінилися від результатів констатувального експерименту, 

тому в даному параграфі будуть проаналізовані результати отриманих даних 
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експериментальної (ЕГ) і контрольної (КГ) груп. 

Нагадаємо, що для визначення рівня сформованості особистісно-

мотиваційного критерію готовності студента до роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей нам необхідно визначити середнє арифметичне 

показників сформованості мотиваційної сфери, емоційно-вольової сфери та 

здатності до рефлексії. 

Як уже описано в параграфі 3.1., для визначення рівня сформованості 

мотиваційно-ціннісної сфери майбутнього вчителя початкової школи 

застосовувався метод тестування (адаптований тест Т. Ю. Гущіної на 

виявлення інтересу та потреби у взаємодії з неповною сім’єю молодшого 

школяра (Додаток Й)), детальний опис обробки результатів цього тесту на с. 

87, у результаті чого отримали Км-ц. 

Дослідження мотивації до роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей в контрольній та експериментальній групах показало, що 

студенти контрольної групи майже не змінили свого ставлення до роботи з 

батьками молодших школярів. Тоді як в експериментальній групі зафіксовано 

посилення мотивів і професійних інтересів, що мають на меті гуманістичну 

спрямованість роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей 

(кількість студентів з розвиненою мотиваційною сферою на достатньому рівні 

збільшилась на +8,9%, і на високому +2,2%). 

Для визначення коефіцієнта сформованості емоційно-вольової сфери 

майбутнього вчителя початкової школи Ке-в використано методику 

діагностики (адаптована методика В.І. Звєрєвої «Діагностика особистісних 

якостей вчителя» (Додаток Ж. 6)), яка передбачала визначення студентом 

прояву наведених у завданні показників емоційних та вольових якостей.  

Здійснивши діагностику емоційно-вольової сфери студента отримали такі 

показники приросту в експериментальній групі, на відмінну від контрольної: 

+3,3% високого рівня, +14,3% – достатнього.  

З метою виявлення самооцінки студентами рівня сформованості вмінь 

педагогічної взаємодії з неповними сім‘ями було проведене опитування 
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(адаптований опитувальник Т. Г. Жаровцевої (Додаток Ж. 7)), під час якого 

студенти здійснили самооцінку відповідно до вказаних тверджень, на основі 

яких вираховувся коефіцієнт сформованості рефлексивної сфери майбутнього 

вчителя початкової школи, К р. 

Після проведених вправ на розвиток рефлексії помічаємо, що в 

експериментальній групі студентів, які належать до групи «А» (високий 

рівень), збільшилось на 3,6%, а студентів групи «В» (достатній рівень) 

розвинених рефлексивних здібностей збільшилося на 9,5% (табл.3.4). 

Таблиця 3.4. 

Результати сформованості мотиваційної, емоційно-вольової сфери 

студента і здатності до рефлексії  

Р
ів

н
і 

Сформованість 

мотиваційної сфери 

Сформованість 

емоційно-вольової 

сфери 

Сформованість 

здатності до 

рефлексії 

КГ  ЕГ Показники 

змін 
КГ  ЕГ Показники 

змін 
КГ  ЕГ Показники 

змін 

І 

(«D») 

6,5% - -6,5% 1,1% - -1,1% 1,1% - -1,1% 

ІІ 

(«С») 

45,6% 41,1% -4,5% 38% 23,4% -14,6% 37% 24,3% -12,7% 

ІІІ 

(«В») 

43,4% 52,3% +8,9% 53% 67,3% +14,3% 55% 64,5% +9,5% 

ІV 

(«А») 

4,3% 6,5% +2,2% 7,6% 10,9% +3,3% 7,6% 11,2% +3,6% 

Відповідно до отриманих результатів нами вирахувано коефіцієнт 

сформованості особистісно-мотиваційного критерію готовності майбутнього 

вчителя початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей: 

Ко =
Км − ц + Ке − в + Кр

3 
 

 Отже, після впровадження методики низький рівень (І) сформованості 

критерію, при Ко = 0- 0,49, виявився у 2,1 % опитаних КГ, середній рівень (ІІ) 
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сформованості критерію, при Ко = 0,50-0,74,- у 52,1 % КГ та у 32,7% ЕГ, 

достатній рівень (ІІІ) сформованості критерію – Ко= 0,75-0,89 – у 45,6 % 

студентів КГ, 59,8% студентів ЕГ, високий рівень сформованості при Ко= 0,9-

1 у 7,4 % студентів ЕГ. Відповідно у типологічних студентських групах: «В» 

відбувся приріст показників на 14,2%, «А» – на 7,4%. Середній коефіцієнт 

сформованості особистісно-мотиваційного критерію готовності в КГ Ко = 0,73, 

тоді як в ЕГ Ко = 0,81, що показує приріст коефіцієнта на 0,08 9 (Рис. 3.2.). 

  

Рис. 3.2. Рівень сформованості особистісно-мотиваційного критерію 

готовності студентів до роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей 

Для порівняння емпіричних розподілів рівня сформованості 

особистісно-мотиваційного критерію готовності в контрольних та 

експериментальних групах був застосований критерій Пірсона 
2 , який 

використовують для: 1) зіставлення емпіричного розподілу ознак з 

теоретичним; 2) порівняння двох, трьох і більше емпіричних розподілів 

однієї і тієї ж ознаки. Чим більші відмітності між розподілами, тим більше 

емпіричне значення 
2 . Наша вибірка становила 219 осіб, що відповідає 

основній вимозі при застосуванні даного критерію, а саме: вибірка повинна 

бути понад 30 осіб. Також дотримані інші вимоги щодо обмеження 

використання критерію Пірсона.  
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Оскільки кількість студентів у контрольних і експериментальних групах 

різна, потрібно вирахувати їх частку із загальної кількості досліджуваних. 

Для контрольної групи dк, та експериментальної групи dе вони 

обчислювалися за формулами: 

 
N

N
d к
к  = 

107

219
 = 0,46, de N

Nе
 =

118

219
=0,54 

де Nк – кількість студентів в контрольній групі, Nк – кількість студентів 

в експериментальній групі, N – загальна кількість студентів, які взяли участь 

в експерименті. Отже, частка контрольної групи від загальної кількості 

опитаних становить dк = 0,46, а експериментальної – dе=0,54. 

Обчислення показника критерію 
2  відбувається за формулою 

 
 







k

j т

тje

f

ff

1

2

2 , 

де jef  – емпірична частота по j-тому розряду ознаки; 

тf  – теоретична частота; 

j – порядковий номер розряду; 

k – кількість розрядів ознаки. 

Теоретична частота розраховується як добуток частки даної групи (d) та 

суми спостережень даної ознаки. 

Щоб установити критичне значення 
2 , потрібно визначити число 

ступенів свободи ν. Число ступенів свободи при порівнянні двох емпіричних 

розподілів визначається за формулою: 

    11  ck   

де с – кількість розподілів, що порівнюються, а k – кількість розрядів 

ознаки. У нашому випадку наявні два розподіли (контрольна та 
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експериментальна групи), то с = 2, а k=4 (кількість виділених рівнів: низький, 

середній, достатній, високий). Тому, v=(4 – 1) (2 – 1)= 3. 

Зі статистичних таблиць (Додаток У) знаходимо критичне значення 
2  

для ν = 3, при ймовірності відхилення правильної гіпотези р≤0,05, р≤0,01: 

 
 
 









01,0345,11

05,0815,7
2




кр   

Поетапно вираховуємо коефіцієнт Пірсона: 1) записуємо кількість 

студентів відповідно до рівнів готовності в першу колонку КГ, у другу – ЕГ; 

2) сумуємо кількість студентів по рівням КГ і ЕГ (наприклад, в КГ студентів, 

які виявили низький рівень особистісно-мотиваційного компонента готовності 

2, а в ЕГ – 0.Тому із загальної кількості опитаних 2 студентів – низького рівня 

сформованості особистісно-мотиваційного компонента готовності); 

3) визначаємо теоретичні частоти для кожного показника КГ і ЕГ(А – Ж). Для 

прикладу: ƒт А= (А+Б)· dк =2·0,46=0,92; 4) знаходимо різницю теоретичних і 

емпіричних частот (Для показника А: ƒе А – ƒт А: 0,92- 2= – 1,08); 5) 

вираховуємо квадрат різниці теоретичних та емпіричних частот (ƒе -ƒт)
2= (-

1,08)2=1,17; 6) отриманий показник (квадрат різниці теоретичних та 

емпіричних частот) ділимо на теоретичні частоти: для показника А (ƒе -ƒт)
2/ 

ƒт=1,17/0,92=1,27; 7) знаходимо суму всіх отриманих на попередньому етапі 

показників (табл. 3.5) 

Таблиця 3.5 

Розрахунок критерію 
2 порівняння сформованості  

особистісно-мотиваційного критерію КГ і ЕГ 

Рівень Емпіричні 

частоти, ƒе 

Сума Теоретичні 

частоти, ƒт 

 ƒе -ƒт  (ƒе -ƒт)
2 (ƒе -ƒт)

2/ ƒт 

КГ ЕГ КГ ЕГ     

Низький 2 А 0 Б 2 0,92 1,08 А 1,08 1,17 1,27 

Б -1,08 1,17 1,57 

Середній 48 В 35 Г 83 38,18 44,82 В 9,82 96,4 2,52 

Г -9,82 96,4 2,15 

Достатній 42 Д 64 Е 106 48,76 57,24 Д -6,76 45,7 0,94 

Е 6,76 45,7 0,79 
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Високий  0 Є 8 Ж 8 3,68 4,32 Є -3,86 13,5 3,67 

Ж 3,86 13,5 3,13 
2          16,04 

 

Отже, отриманий критерій 
2 е=16,04 порівнюємо з 

2 кр: 
2 е≥

2 кр=16,04≥7,815 

(при р≤0,05), і навіть при р≤0,01 16,04≥11,345. Тобто, показник
2 е за своїм 

числовим значенням більший від наведеного критичного значення, тому 

представлені розподіли рівнів в контрольних та експериментальних групах 

мають суттєві відмітності, що і підтверджують позитивну динаміку рівня 

сформованості особистісно-мотиваційного критерію готовності майбутнього 

вчителя початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей. 

Для визначення рівня сформованості знань студентів про неповну сім’ю 

та особливості роботи з нею використано тестування (20 різнорівневих 

завдань, розроблених на основі напрацювань О. А. Буздуган, Л. М. Маценко, 

Т. Г. Жаровцевої, Н. Л. Худякової, Л. Б. Шнейдер та ін. (Додаток Ж. 3)). 

Оцінивши результати, отримали такі дані щодо коефіцієнта сформованості 

когнітивного критерію готовності майбутнього вчителя до роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей (Кк) в експериментальній та 

контрольній групах: студентів достатнього рівня 31,7% ЕГ в порівнянні з 13% 

КГ (відбувся приріст показників на 18,7%), у КГ жоден студент не показав 

високих результатів, тоді як в ЕГ 6,5% студентів, які показали високий рівень 

знань (табл. 3.6). У процесі діагностики студентів рівня сформованості 

когнітивного критерію спостерігаємо, що більшість студентів ЕГ чітко 

розуміють, що таке неповна сім’я, виділяють їх типи, орієнтуються в формах 

та методах роботи з батьками молодших школярів. Тоді як студенти КГ 

проявляють труднощі в точності визначення неповної сім’ї, не кажучи про 

знання особливостей роботи з такими сім’ями. Ефективність проведеної 

роботи доводять отримані показники сформованості когнітивного критерію 

готовності до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей. 
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Таблиця 3.6 

Рівень сформованості когнітивного критерію готовності студентів 

до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей 

Рівні КГ ЕГ Показники змін 

І (низький) 32,6% 15,8% -16,8 

ІІ (середній) 54,3% 43,9% -10,4 

ІІІ (достатній) 13% 31,7% +18,7 

ІV (високий) - 6,5% +6,5 

Кк 0,55 0,69 +0,14 

Для достовірності отриманих показників рівнів сформованості 

когнітивного критерію ми також використали критерій Пірсона 
2 , 

аналогічно проводимо розрахунки (детальний опис алгоритму розрахунку 

вище – визначення критерію 
2  за показниками рівнів сформованості 

особистісно-мотиваційного критерію). Отримуємо критерій 
2 е= 19,26 

(Додаток Т) порівнюємо з 
2 кр: 19,26≥7,815 (при р≤0,05), і 19,26≥11,345 (при 

р≤0,01) Тобто показник
2 е суттєво більший за критичне значення, що 

доводить ефективність формування теоретичних знань студентів із даної 

проблеми методики підготовки до роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей. 

Рівень сформованості практично-діяльнісного критерію (Кп )виявляли за 

допомогою розв’язання практичних діагностичних завдань і педагогічних 

ситуацій (Додаток Ж. 4, М), у ході чого студенти проявляли уміння та навички 

організації роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей. 

Порівняння кількісних показників рівнів сформованості практично-

діяльнісного критерію контрольної та експериментальний груп показують, що 

в ЕГ показники збільшилися на 10,5% (достатній рівень) і 5,4% (високий 

рівень), а коефіцієнт сформованості практично-діяльнісного критерію Кп в 

експериментальній групі збільшився на 0,17 (див.табл.3.7.). Після завершення 

впровадження методики підготовки студенти ЕГ, на відмінну від студентів КГ, 
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виявили вміння застосовувати форми та методи у роботі з батьками молодших 

школярів з неповних сімей залежно від типу неповної сім’ї та виховної 

ситуації, долати труднощі у роботі з неповними сім’ями. 

Таблиця 3.7.  

Рівень сформованості практично-діяльнісного критерію готовності 

студентів до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей 

Рівні КГ ЕГ Показники змін 

І (низький) 19,6% 8,4% -11,2 

ІІ (середній) 34,7% 29,9% -4,8 

ІІІ (достатній) 38% 48,5% +10,5 

ІV (високий) 7,7% 13,1% +5,4 

Кп 0,57 0,74 +0,17 

Застосовуючи критерій Пірсона, знаходимо 
2 е= 15,49, і порівнюємо 

його з 
2 кр: 15,49≥7,815 (при р≤0,05), і 15,49≥11,345 (при р≤0,01). Оскільки 

емпіричний показник в будь-якому випадку відхилення ймовірності гіпотези 

більший за критичне значення. Це доводить, що отримані результати 

достовірні. 

Проведений аналіз дає змогу порівняти рівні сформованості всіх трьох 

критеріїв готовності студентів до роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей у КГ і ЕГ (див. Рис. 3.3.). Оскільки особистісний критерій 

готовності студентів до роботи з батьками молодших школярів з неповних 

сімей ще на етапі констатувального експерименту був найбільш сформований 

(у порівнянні з когнітивним і практичним), тому і динаміка змін показників 

саме цього критерію після формувального експерименту показала найменший 

приріст, однак достовірність отриманих даних доведено. 
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Рис. 3.3. Рівні сформованості готовності студентів до роботи  

з батьками молодших школярів з неповних сімей 

На основі отриманих даних нами вирахувано коефіцієнт сформованості 

трьох критеріїв у кожного студента, в результаті чого визначено загальний 

коефіцієнт сформованості готовності майбутнього вчителя початкової школи 

до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей та здійснено 

розподіл за типологічними групами. Найбільший приріст у студентів ЕГ 

спостерігаємо на коефіцієнті сформованості практично-діяльнісного критерію 

(+0,17), а також суттєво збільшився коефіцієнт сформованості когнітивного 

критерію (+0,15). Загальний коефіцієнт сформованості готовності студентів до 

роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей в КГ К=0,69, тоді як 

в ЕГ К=0,78, тому загальний коефіцієнт в студентів ЕГ збільшився на 0,09 

(див. Рис. 3.4.).
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Рис. 3.4. Коефіцієнт сформованості критеріїв готовності студентів до 

роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей в КГ і ЕГ 

Узагальнюючи результати, щодо рівнів сформованості готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей студенти контрольних і експериментальних груп 

були співвіднесені з типологічними групами. Так, в ЕГ збільшилася кількість 

студентів групи «В» на 18,8%, і з’явилися студенти групи «А» (5,6%). 

Оскільки нами на етапі розробки експериментального дослідження висунена 

гіпотеза, що для підтвердження ефективності підготовки студентів до роботи 

з батьками молодших школярів з неповних сімей студенти повинні мати 

рівень сформованості готовності не нижчий від достатнього, тобто більшість 

студентів повинна бути розподілена по групах «А» і «В». Після проведеного 

експериментального дослідження студенти груп «А» і «В» становили 50,4 %, 

що і доводить твердження, що після впровадження методики студенти 

достатньо готові до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей.  
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Рис. 3.5.Розподіл студентів КГ і ЕГ за типологічними групами 

відповідно до рівнів готовності до роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей 

Достовірність узагальнених результатів перевіряли за допомогою 

критерію Пірсона для формувального експерименту: 
2

емп = 15,62, значення 

якого перевищує критичне значення, що підтверджує гіпотезу дослідження. 

Ефективність впровадженої методики вдосконалення підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей доведено 

2

емп = 15,62 ≥ 
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Отже, в контрольній групі зміни практично не відбулися, тоді як в 

експериментальній групі після впровадження методики підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей більшість студентів виявили достатній рівень 

готовності до роботи з неповними сім’ями. Отже, у традиційних умовах 

професійної підготовки студентів без упровадження програми вдосконалення 

підготовки майбутнього вчителя до роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей та дотримання відповідних педагогічних умов змін практично 

не відбувається. Отримані результати підтверджують 

припущення дослідження. 
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За результатами дослідження сформульовано поради щодо формування 

готовності студентів до роботи з батьками молодших школярів з неповних 

сімей у навчально-виховному процесі вищих педагогічних навчальних 

закладів, зокрема: 

 створювати ситуацію успіху, яка сприятиме стійкому позитивному 

ставленню та гуманістичній спрямованості до роботи з неповними 

сім’ями школяра; 

 спрямовувати майбутнього вчителя на усвідомлення себе як суб’єкта у 

взаємодії з батьками молодших школярів з неповних сімей;  

 ознайомлювати студентів з досвідом роботи вчителів щодо взаємодії з 

батьками молодших школярів з неповних сімей, і спонукати студентів до 

ініціативи та самостійності у науково-дослідній роботі, та в контексті 

виконання завдань педагогічної практики;  

 використовувати проблемні ситуації, які стимулюють студента на 

оволодіння новими знаннями та мотивують до професійної діяльності, 

зокрема до роботи з неповними сім’ями. 

 

Висновки до розділу 3 

На основі використання теоретичних наукових досліджень і власного 

досвіду визначено, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

комплекс педагогічних умов, при реалізації яких буде забезпечено ефективне 

формування особистісно-мотиваційного, когнітивного та практично-

діяльнісного критеріїв готовності до даного виду діяльності, а саме: 

1) розвиток мотивів і професійних інтересів, гуманістичної спрямованості 

роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей; 2) усвідомлення 

майбутніми педагогами потреби у самопізнанні, аналізі й адекватній оцінці 

учасників освітньої взаємодії, що забезпечить успішне розв’язання проблем у 

подальшій педагогічній діяльності, зокрема в роботі з батьками молодших 

школярів з неповних сімей; 3) залучення до активної навчально-пізнавальної 

діяльності, з метою оволодіння теоретичними знаннями щодо роботи вчителя 
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з батьками молодших школярів з неповних сімей; 4)залучення майбутнього 

вчителя початкової школи до активної практичної діяльності, спрямованої на 

взаємодію з батьками молодших школярів з неповних сімей. 

Апробація програми вдосконалення підготовки студентів до роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей була спрямована на: 

оволодіння студентами спеціальних знань про неповну сім'ю, її особливості, 

форми та методи роботи з батьками, які виховують школярів в умовах 

неповної сім’ї; формування умінь та навичок взаємодії з батьками молодших 

школярів з неповних сімей; забезпечення розвитку особистісних та 

професійних якостей, які вагомі при співпраці з неповною сім’єю учня; 

формування адекватної самооцінки при роботі з неповною сім’єю й оцінки 

інших учасників педагогічної взаємодії. 

Реалізація методики формування готовності студентів до роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей показала значну динаміку 

змін показників рівня сформованості готовності студентів 

експериментальних груп. Найбільший приріст у студентів ЕГ спостерігаємо 

на коефіцієнті сформованості практично-діяльнісного компонента (+0,17), а 

також суттєво збільшився коефіцієнт сформованості когнітивного 

компонента (+0,15). Загальний коефіцієнт сформованості готовності 

студентів до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей у КГ 

К=0,69, тоді як в ЕГ К=0,78, тому загальний коефіцієнт у студентів ЕГ 

збільшився на 0,09. Узагальнені результати: в ЕГ кількість студентів групи 

«В» збільшилася на 18,8%, і з’явилися студенти групи «А» (5,6%). Після 

проведеного експериментального дослідження студенти груп «А» і «В» 

становили 50,4 %, що і доводить твердження, що після впровадження 

методики студенти достатньо готові до роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей. 

 

Основні теоретичні положення 3-го розділу дисертації викладено в 

одноосібних публікаціях, з яких 1 стаття у зарубіжному виданні та 2 тези 
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доповідей у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. 
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ВИСНОВКИ 

Теоретичний аналіз проблеми та проведений експеримент підтвердили 

гіпотезу, засвідчили досягнення мети, що дозволило сформулювати висновки 

відповідно до поставлених завдань: 

1. Здійснено аналіз наукових джерел та уточнено сутність поняття 

«неповна сім’я», яке розглядаємо як малу соціальну групу, в якій один із 

батьків спільно проживає зі своїми дітьми, а також, яка утворилась внаслідок 

розлучення, смерті одного з подружжя, народження або усиновлення дитини 

поза шлюбом, відповідальність у якій за виховання та соціалізацію дитини 

несе один із батьків. Узагальнено типи (осиротіла, розлучена, позашлюбна, 

усиновлена) та функції (репродуктивну, господарсько-економічну, функцію 

первісної соціалізації, емоційну, комунікативну, рекреаційну, сексуальну, 

феліцітологічну, виховну) неповних сімей. 

Зростання кількості неповних сімей у сучасному українському 

суспільстві (кожна п’ята сім’я з дітьми в Україні є неповною) зумовлює 

необхідність підготовки майбутнього вчителя до роботи з батьками дітей з 

неповних сімей, зокрема з батьками молодших школярів. 

2. Підготовку майбутнього вчителя до роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей розглядаємо як цілісний, складний 

багатокомпонентний процес оволодіння студентами спеціальними знаннями, 

уміннями, навичками, практичним досвідом щодо роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей, структурними компонентами якої є: 

особистісно-мотиваційний (вияв професійної потреби, інтересу щодо 

здійснення роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей; стійкість 

емоційно-вольової сфери майбутнього педагога; здатність до рефлексії), 

когнітивний (володіння знаннями про особливості неповної сім’ї та роботи з 

нею) та практично-діяльнісний (наявність умінь і навичок організації роботи з 

батьками молодших школярів з неповних сімей). 

3. З метою дослідження стану готовності майбутнього вчителя початкової 

школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей визначено 
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критерії (усвідомлення цілей та мотивів, цінностей здійснення роботи та 

спільної діяльності з батьками молодших школярів з неповних сімей; 

прагнення досягнення цілей та внутрішня налаштованість на спільну 

діяльність з батьками учня; оцінка власної діяльності та самого себе як її 

суб’єкта; наявність спеціальних знань про неповну смію й особливості роботи 

з такими сім’ями; наявність умінь та навичок для здійснення ефективної 

роботи з неповною сім'єю) та показники, що дозволило на основі підібраних 

методик виявити рівні сформованості структурних компонентів та готовності 

в цілому (низький, середній, достатній, високий).  

Аналіз теоретичної та практичної підготовки засвідчив, що окремі 

питання, які є дотичними до нашої проблеми, розглядаються у процесі 

вивчення психолого-педагогічних дисциплін і під час проходження практик, 

однак цього недостатньо – що ускладнює в подальшому професійну діяльність 

учителя у роботі з батьками дітей з неповних сімей. 

За допомогою комплексу адаптованих методик проведено 

констатувальне дослідження, результати якого дали змогу виявити, що 

майбутній учитель недостатньо готовий до роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей (75% опитаних студентів виявили низький та 

середній рівень готовності). Це зумовило обґрунтування педагогічних умов 

удосконалення підготовки студентів до означеного виду роботи. 

4. Обґрунтовано та реалізовано педагогічні умови вдосконалення 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей, під якими вбачаємо характерні складові 

педагогічної системи, що відображаються у сукупності можливостей освітньо-

просторового середовища, в якому здійснюється процес підготовки студентів 

до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей і одночасно 

вливають на ефективність процесу формування критеріїв готовності 

(особистісного-мотиваційного, когнітивного, практично-діяльнісного) 

майбутнього вчителя до здійснення даного виду роботи. До таких умов 

належать: розвиток мотивів та професійних інтересів, гуманістичної 
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спрямованості роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей; 

усвідомлення майбутніми педагогами потреби у самопізнанні, аналізі й 

адекватній оцінці учасників освітньої взаємодії, що забезпечить успішне 

розв’язання задач у подальшій педагогічній діяльності, зокрема в роботі з 

батьками молодших школярів з неповних сімей; включення до активної 

навчально-пізнавальної діяльності з метою оволодіння теоретичними 

знаннями щодо роботи вчителя з батьками молодших школярів з неповних 

сімей; залучення майбутнього вчителя початкової школи до активної 

практичної діяльності, спрямованої на взаємодію з батьками молодших 

школярів з неповних сімей. 

5. Розроблено й апробовано методику вдосконалення підготовки 

майбутнього вчителя до роботи з батьками молодших школярів з неповних 

сімей. З’ясовано, що зміст методики, який передбачав використання таких 

методів: метод мозкового штурму, метод рольових ігор, методи групової 

дискусії, метод роботи в малих групах, методи, що сприяють розвитку 

перцептивності, медитаційні методи, що забезпечують формування 

особистісно-мотиваційного, когнітивного, практично-діяльнісного 

компонентів підготовки студентів до досліджуваної діяльності. 

Представлений у дослідженні комплекс методичних матеріалів 

(доповнений зміст програми навчальної дисципліни «Психолого-педагогічна 

робота з батьками молодших школярів» змістовим модулем «Особливості 

роботи вчителя з батьками молодших школярів з неповних сімей», розроблені 

тренінгові заняття «Педагог – суб’єкт взаємодії», «Робота вчителя з неповною 

сім’єю», оновлена тематика науково-дослідних робіт; доповнені завдання 

програми педагогічної практики) може мати широке застосування у підготовці 

студентів до роботи з батьками неповних сімей та у практиці роботи освітніх 

закладів. 

Результати експериментального дослідження показали динаміку 

зростання в експериментальній групі показників коефіцієнтів кожного 

критерію та готовності загалом, більшість студентів виявили достатній рівень, 
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і навіть високий рівень готовності до роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей із загальним середнім коефіцієнтом сформованості готовності 

К=0,78. Тобто ефективність застосування умов удосконалення підготовки 

майбутнього вчителя до роботи з батьками молодших школярів з неповних 

сімей експериментально доведено. 

Дисертаційна робота не вичерпує всіх аспектів проблеми підготовки 

майбутнього вчителя до роботи з батьками молодших школярів з неповних 

сімей, а підтверджує необхідність упровадження інноваційних технологій з 

метою створення особистісно-розвивального середовища, що сприятиме 

вдосконаленню підготовки майбутнього вчителя до роботи з батьками 

молодших школярів з неповних сімей. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А. 1 

Кількість неповних сімей за даними перепису населення 2001 року* 

Тип домогосподарства Усього у них дітей у 

віці до 18 років 

Домогосподарства, які складаються з 

матері з дітьми 
1751790 1085454 

Домогосподарства, які складаються з 

батька з дітьми 
195768 83904 

Домогосподарства, які складаються з 

матері з дітьми та одним із батьків матері 

(батька) 

320695 320729 

Домогосподарства, які складаються з 

батька з дітьми та одним із батьків батька 

(матері) 

29148 24421 

Загальна кількість 2297401 1514508 

Усі індивідуальні домогосподарства 18200567 10163296 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Розподіл індивідуальних домогосподарств за типами, розміром та кількістю дітей у віці 

до 18 років [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р // 

Державний комітет статистики України. – Режим доступу : 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/households/households_3/select_73?box=7.3W&rz=1_1&k

_t=00&botton=cens_db2 
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Додаток А. 2 

Кількість неповних сімей в Україні 2009-2015рр. 

Рік 

К-ть 

домогосподарств, 

тис. 

К-сть 

домогосподарств 

з дітьми 

З них –

неповні 

сім’ї, 

тис. 

Частка неповних 

сімей від усіх 

домогосподарств,% 

Частка 

неповних 

сімей від 

усіх 

сімей з 

дітьми, 

% 

2009 17096,7 6460,8 1313,08 7,68 20,32 

2010 17050,3 6453,2 1340,2 7,86 20,77 

2011 17022,7 6450,5 1351,7 7,94 20,95 

2012 16984,1 6439,5 1305,06 7,68 20,26 

2013 16958,7 6429,4 1288,02 7,59 20,03 

2014 16945,4 6418,6 1383,04 8,16 21,54 

2015 15073,7 5751,8 1128,6 7,48 19,62 

2014, 2015 роки – Без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини зони проведення 

антитерористичної операції. 

 

 

 

*Доходи та умови життя. Соціально-демографічні характеристики домогосподарств 

України [Електронний ресурс] // Державна Служба Статистики України. – 2016. – Режим 

доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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Додаток Б 

Кількісні показники державної реєстрації шлюбів, розірвання 

шлюбів* 

Рік 

Державна 

реєстрація шлюбу 

  

Державна 

реєстрація 

розірвання шлюбу 

Частка у % 

2003 370 967 177 022 47,7 

2004 278 172 173 123 62,2 

2005 334 140 183 454 54,9 

2006 354 961 179 123 50,5 

2007 416 427 178 364 42,8 

2008 321 992 166 836 51,8 

2009 318 198 145 440 45,7 

2010 305 933 126 068 41,2 

2011 355 880 182,5 51,3 

2012 278 276 168,5 60,5 

2013 304,232 164,939 54,2 

2014 295,0  130,7  44,3 

2015  299,0 129,4 43,3 

2014, 2015 роки – Без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини зони проведення 

антитерористичної операції. 

 

 

 

*Населення [Електронний ресурс] // Ukrstat.org – публикація документів Державної 

Служби Статистики України. – 2015. – Режим доступу: 

http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.htm 

http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.htm
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Додаток В 

Реалізація функцій в неповній сім’ї 

Функція 

сім’ї 

Зміст функції Особливості реалізації 

функції в неповній сім’ї 

Репродуктивна Біологічне відтворення життя, 

продовження людського роду, 

задоволення потреби у дітях 

Знижується реалізація 

репродуктивної функції 

Господарсько-

економічна 

 

Участь у суспільному 

виробництві, ведення 

домашнього господарства, 

накопичення спільного 

сімейного майна, забезпечення 

його спадщини, формування 

сімейного бюджету, 

організація споживацької 

діяльності, формування 

трудових навичок, 

економічних уявлень у дітей. 

Економічна ситуація в 

неповній сім’ї складна, 

зазвичай неповні сім’ї – 

малозабезпечені, дохід 

неповної сім’ї набагато 

нижчий, ніж у повній, тому 

матеріальних коштів не 

вистачає для повноцінного 

харчування, на забезпечення 

необхідним одягом, і навіть 

підтримання здоров’я 
Первісної 

соціалізації 
Формування первинної 

соціальної позиції дитини, 

навичок громадської 

поведінки, основ 

міжособистісного спілкування. 

Частіше фіксуються випадки 

відхилень у поведінці, у 

спілкуванні з ровесниками, 

контроль за поведінкою з 

боку батьків ускладнюється, 

тому висуваються і 

підтримуються правові 

норми та моральні санкції 
Емоційна Одержання індивідами 

психологічного захисту та 

емоційної підтримки в сім’ї 

Відсутність емоційно-

психологічного фону в 

неповній сім’ї, порушення 

емоційного зв’язку з 

відсутнім із батьків, 

виникнення ситуації 

емоційного «голоду» або 

надмірної батьківської 

любові. 

Часто спостерігається 

конфліктність, відчуження 

матері і дітей.  

У дитини формується 

відчуття невпевненості в 

собі, агресивності, . 

Порушується стан 

психологічної стабільності, 
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психологічної рівноваги, 

відбувається деформація 

психологічного здоров’я, 

труднощі адаптації дитини в 

соціальній групі.  
Комунікативна 

 

 

 

 

 

 

Організація 

внутрішньосімейного 

спілкування, посередництво 

сім’ї в контактах своїх членів 

із засобами масової 

інформації, літературою, 

мистецтвом; вплив сім’ї на 

різноманітні зв’язки своїх 

членів з навколишнім 

природним середовищем і на 

характер його сприйняття. 

 

Відбувається порушення в 

задоволенні потреби членів 

сім’ї у спілкуванні і 

взаєморозумінні: звужується 

коло внутрішньо сімейного 

спілкування,і навіть 

спілкування поза сім’єю. 

Труднощі у формуванні 

установок на спілкування в 

силу порушення 

мотиваційно-ціннісного 

компонента діяльності та 

спілкування. 
Рекреаційна 

(Організації 

сімейного 

дозвілля) 

 

 

 

 

Зустріч з родичами, друзями та 

знайомими; відвідування 

театрів, концертних залів, 

кінотеатрів, перегляд 

телепередач; проведення 

спільної відпустки; туристичні 

походи, екскурсії, прогулянки 

на природі; зайняття спортом; 

проведення сімейних свят. 

Можливість організації 

належного відпочинку та 

дозвілля знижується 

внаслідок нестачі 

матеріальних засобів та 

зайнятості батьків-одинаків 

Сексуальна формування моральної 

сторони інтимних відносин 

членів сім’ї. 

Порушення формування 

психологічної статі дитини, 

труднощі у розвитку 

культури спілкування між 

статями. 

Труднощі в процесі 

ідентифікації дітей з 

батьківським і материнським 

образом, спотворення 

стереотипів поведінки і 

поглядів на шлюб і сім’ю. 
Феліцітологічн

а 
Прагнення до особистісного 

щастя та благополуччя, до 

злагоди у сімейних стосунках 

Дитина відчуває нестачу 

любові, немає відчуття 

власної цінності в сім’ї 
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Виховна Передача дорослими членами 

сім’ї дітям накопиченого 

соціального досвіду; 

систематичний виховний 

вплив сімейного колективу на 

кожного свого члена; 

постійний вплив дітей на 

батьків (та інших членів сім’ї), 

які спонукають останніх 

активно займатися 

самовихованням. 

Відбувається порушення 

соціалізації особистості 

дитини, як наслідок нестачі 

уваги з боку наявного одного 

з батьків, який орієнтується 

більше на матеріальні 

цінності, ніж на духовні. 

Втрата авторитету чоловіка 

за рахунок переважання 

материнської влади. 

Порушення повноцінного 

сімейного виховання 

(батько-мати), дефіцит 

виховання в неповній сім’ї. 

Конфліктні ситуації в сім’ї, 

напружена ситуація при 

розлученні, невміння батьків 

поводити себе в таких 

ситуаціях – усе це 

призводить до порушення 

розумового та психічного 

розвитку дитини, зниження її 

успішності. 
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Додаток Ґ 

Анкета для вчителів початкових класів* 

Шановний колего.Уважно прочитайте питання та виберіть той чи 

інший варіант відповіді, котрий відповідає Вашій думці, чи запишіть власне 

бачення проблеми. Ваша думка важлива для нас. Анкета анонімна. 

Результати анкети будуть використані лише в узагальненому вигляді.  

Запитання: 

1. Ваш повний вік на момент заповнення:_________ років. 

2. Освіта: 

а) неповна середня 

б) середня 

в) середня спеціальна 

г) вища 

спеціальність (за дипломом)_____________________________________ 

3. Ваша категорія (якщо є):________________________________________ 

4. Ваш педагогічний стаж (повна к-ть років)_________________________ 

5. Скільки дітей у класі ______, з них________ хлопчиків, _______ 

дівчаток 

6. Які форми роботи з батьками Ви використовуєте найчастіше: 

а) індивідуальні консультації; 

б) спілкування по телефону; 

в) семінари для батьків; 

г) бесіди; 

д) відвідування сім’ї вдома 

е) Ваш варіант ____________________________________ 

7. Які з наведених форм педагогічної просвіти батьків Ви використовуєте? 

а) тренінги 

б) дискусії 

в) листування 

д) не використовую жодної 
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е) Ваш варіант ______________________________________ 

8. Якщо Ви не використовували раніше жодної з перерахованих вище 

форм педагогічної взаємодії, вкажіть з якої причини: 

а) некомпетентність 

б) брак часу 

в) виникали труднощі в організації та проведенні 

г) не чув (ла) про такі раніше 

д) Ваш варіант _______________________________________ 

9. Що, на Вашу думку, потрібно робити для того, щоб зацікавити батьків 

до взаємодії зі школою? ______________________________________ 

10. З питаннями якого характеру Ви найчастіше звертаєтеся до батьків? 

а) поведінка дитини в школі 

б) здоров’я дитини 

в) досягнення в навчанні 

г) розвиток дитини 

д)Ваш варіант _________________________________________ 

11. Як Ви вирішуєте конфліктні ситуації при роботі з сім’єю школяра? 

_______________________________________________________________ 

12. Чи є у класі діти з неблагополучних сімей і чи співпрацюєте Ви з 

ними? 

________________________________________________________________ 

13. Скільки дітей у класі виховуються у неповній сім’ї? _____. 

14. Чи приділяєте особливої уваги неповним сім’ям при роботі з батьками 

школяра?____________________________________________________ 

15. З якими труднощами Ви зустрічалися при роботі з неповними сім’ями? 

а) незацікавленість у співпраці з боку батьків;  

б) небажання змінювати погляди на виховання дитини; 

в) брак часу у Вас чи батьків 

г) Ваш варіант _______________________________________ 
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16. Вважаєте Ви, що ваша професійна підготовка достатня для реалізації 

ефективної роботи з батьками школярів з неповних 

сімей?____________________________________- 

17. Чи вважаєте Ви, що вмієте: 

- діагностувати умови сімейного виховання?_____________ 

- спілкуватися з членами сім’ї школяра з урахуванням їх індивідуальних 

особливостей?___________________________________ 

- надати кваліфіковану допомогу у навчально-виховних питаннях 

неповним сім’ям?_______________________________________________ 

Дякуємо за щирі відповіді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*авторська розробка  
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Додаток Д. 1 

Співвідношення респондентів (учителів початкових класів)  

 за педагогічним стажем залежно від місцевості  

Педагогічний стаж, р. Місцевість % 

0-5 

(17,23%) 

Сільська 10,2 

Міська 7,03 

5-10 

(10,95%) 

Сільська 4,7 

Міська 6,25 

10-20 

(20,3%) 

Сільська 12,5 

Міська 7,8 

Більше 20 

(51,6%)  

Сільська 26,6 

Міська 25 
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Додаток Д. 2 

Форми роботи вчителя з батьками молодших школярів 

Форми 

роботи з 

батьками 

молодших 

школярів  

Ч
ас

то
та

 
в
и

к
о
р
и

ст
ан

н
я
, 

%
 

Педагогічний стаж 

0-5 р. 5-10р. 10-20р. > 20р 

Сіл. Міс

. 

Сіл. Міс. Сіл. Міс

. 

Сіл. Міс. 

індивідуальні 

консультації 

81,25 76,9 77,8 66,7 87,5 68,75 100 79,4 87,5 

спілкування 

по телефону 

48,4 30,8 55,6 100 50 56,25 20 38,2 59,4 

семінари для 

батьків 

10,2 - 11,1 - - - 20 11,76 18,75 

бесіди 79,7 69,2 77,8 50 62,5 75 70 70,6 78,13 

відвідування 

сім’ї вдома 

25,8 - 22,2 16,7 12,5 25 10 20,6 53,1 

Усі вище-

перераховані 

форми роботи 

вчитель 

використовує  

3,13 - - - - 6,25 - 2,9 6,25 
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Додаток Д. 3 

Форми педагогічної просвіти батьків молодших школярів 

Форми 

педагогічної 

просвіти 

Ч
ас

то
та

 

в
и

к
о

р
и

ст
ан

н
я
, 

%
 

Педагогічний стаж 

0-5 р. 5-10р. 10-20р. > 20р 

Сіл. Міс. Сіл. Міс

. 

Сіл. Міс

. 

Сіл. Міс. 

Тренінги 57,8 61,5 66,7 33,3 37,5 68,7

5 

70 52,9 59,4 

Дискусії 62,5 46,2 44,4 33,3 62,5 50 70 64,7 81,25 

Листування  9,4 - 11,1 33,3 12,5 25 10 2,9 6,25 

Не 

використовую 

жодну  

5,5 15,4 11,1 - - 6,25 - 5,9 3,13 

Інші форми  8,6 - - 33,3 - 12,5 - 11,8 9,4 
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Додаток Д. 4 

Форми та методи залучення до педагогічної взаємодії  

батьків молодших школярів 

1. Не відповіли на це запитання  19,5 % 

2. Зацікавлювати, залучати батьків до взаємодії, 

довести необхідність участі у виховному процесі 

 

21,9% 

3. Спілкування, бесіди, діалог, індивідуальні 

консультації 

13,3 

4. Тісна співпраця 7,8 

5. Тренінги 6,25 

6. Проведення спільних заходів, родинних свят, 

поїздок 

7,8 

7. Прояв поваги до батьків, урахування їх бажань, 

щирість, відкритість  

4,7 

8. Дискусії 3,9 

9. Запрошення на уроки 3,9 

10. Власне бажання та зацікавленість у взаємодії з 

батьками 

2,3 

11. Нетрадиційні форми роботи з батьками 2,3 

12. Дні відкритих дверей для батьків 2,3  

13. Демонстрація власної роботи та її результатів 1,6 

14. Семінари 0,8 

15. Нагороди, подяки для батьків 0,8 
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Додаток Д. 5 

Як учитель залагоджує конфліктну ситуацію 

(за результатами анкетування) 

 

  

бесіди, діалог, 
індивідуальні 

бесіди
43%

вважають, що не 
мають конфліктів

26%

компроміс, 
узгодження дій

9%

спокійно, 
продумую можливі 

варіанти
7%

залежно від 
ситуації

6%

звертання за 
допомогою до 

психолога, або ж з 
його залученням 

5%

переконання, 
приклад

2%

відвідування сім'ї, 
виклик батьків до 

школи 
2%
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Додаток Д. 6 

Результати анкетування «Чи достатня професійна підготовка для 

реалізації ефективної роботи з батьками молодших школярів з неповних 

сімей?» 

 

Достатня Частково Недостатня 

Чи достатня 

професійна підготовка  

для реалізації 

ефективної роботи з 

батьками школярів з 

неповних сімей?

40,6 10,9 47,7



219 

 

Додаток Д. 7 

Прояв умінь учителя у роботі з неповними сім’ями молодших школярів 

(за результатами анкетування) 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Чи вмієте діагностувати 
умови сімейного виховання? 

Чи вмієте спілкуватися з 
членами сім'ї школяра з 

урахуванням індивідуальних 
особливостей?

Чи вмієте надати 
кваліфіковану допомогу 

неповним сім'ям у 
навчально-виховних 

питаннях?

54,7

84,4

50,8

3,9 3,9

8,6

41,4

11,7

40,6

Так Частково Ні 
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Додаток Е 

Класифікації компонентів підготовки майбутнього вчителя до 

різних видів професійної діяльності 

Автор Компоненти  Критерії 

О. А. Буздуган 

(готовність 

майбутнього вчителя 

до педагогічної 

взаємодії з батьками 

учнів) 

Інтелектуально-

когнітивний  

Уявлення щодо забезпечення 

готовності до взаємодії  

Ціннісно-

мотиваційний  

Позитивне ставлення, інтерес, 

усвідомлення значення 

взаємодії  

Операційно-

діяльнісний  

Професійно-педагогічні 

уміння та навички взаємодії 

вчителя з батьками учнів 

Н. А. Бугаєць 

 (професійно-

педагогічна 

підготовка 

майбутнього вчителя 

до роботи з сім’єю 

учня) 

 

Мотиваційний Позитивна мотивація до 

роботи з сім'єю, усвідомлення 

її мети, позитивне ставлення до 

такої роботи 

Гностичний Професійно-педагогічні знання 

про роботу з сім'єю 

(методологічні теоретичні, 

методичні) 

Процесуально-

діяльнісний 

Професійно-педагогічні 

уміння роботи із сім'єю учня 

(інтелектуальні проектувальні, 

конструктивно-

організаторські, 

комунікативні) 

Т. Ю. Гущіна 

(готовність майбутніх 

класних керівників до 

роботи з неповними 

сім’ями)  

Мотиваційно-

ціннісний 

Потреба в усвідомленні цілей, 

задач 

Технологічний Сукупність теоретичних знань 

і практичних умінь  

Емоційно-вольовий  Розуміння значення емоційно-

вольової сфери, керівництво 

діяльністю 

Рефлексивний  Оцінювання себе як суб’єкта в 

роботі з батьками та своєї 

діяльності 

М.І.Дьяченко, 

Л.А.Кандибович 

(готовність 

майбутнього 

спеціаліста до 

складаних видів 

діяльності) 

Мотиваційний  Усвідомлення своїх потреб, 

інтересів, вимог суспільства, 

колективу 

Орієнтаційний  Усвідомлення цілей, 

осмислення і оцінка умов, за 

яких відбуватимуться майбутні 

дії, актуалізація досвіду, 
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 Операційний  Визначення 

найоптимальніших способів 

розв’язання завдань  

Вольовий  Мобілізація сил щодо завдань 

та умов праці, самоконтроль, 

самонавіювання 

 Оцінний  Оцінка співвідношення 

власних можливостей, рівня 

домагань і ступеня досягнення 

певного результату 

К. М. Дурай-

Новакова, 

(професійна 

готовність студентів 

до педагогічної 

діяльності)  

Мотиваційний  Потреба, інтерес, мотиви 

 Орієнтаційно-

пізнавально-оцінний  

Знання змісту професії, вимог 

професійних ролей, способів 

вирішення професійно-

педагогічних завдань 

Емоційно-вольовий  Відповідальність, 

самоконтроль 

 Операційно-дієвий  Професійні знання, уміння, 

навички та професійно-

значущі властивості 

особистості 

Установочно-

поведінковий  

Сумлінне виконання праці 

Т. Г. Жаровцева 

(формування 

готовності до роботи з 

неблагополучними 

сім’ями) 

Когнітивний Система знань  

Методичний 

 

Професійні вміння 

(комунікативні, 

організаторські, дослідницькі, 

рефлексивні, конструктивні, 

креативні та спеціальні) 

Аксіологічний Ціннісне ставлення до сім’ї та 

до взаємодії з нею  

Мотиваційний Мотивація та усвідомлення 

необхідності своєї роботи 

В.В. Іщук  

(готовність 

майбутнього вчителя 

фізичного виховання 

до професійної 

діяльності) 

Когнітивно-

рефлексивного 

 

Теоретичні знання з основ наук 

відповідно спеціальності та 

комплекс уявлень про себе як 

професіонала (професійна Я-

концепція) 

Мотиваційно- 

орієнтаційного 

 Професійні нахили, мотиви 

вибору педагогічної професії, 

потреба до самовдосконалення 

та саморозвитку  
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 Операційно-

діяльнісного 

Професійні уміння та навички 

майбутнього вчителя 

фізичного виховання, 

комплекс фізичних здібностей 

Р. П. Карпюк 

(професійна 

готовність 

майбутнього вчителя 

фізичної культури)  

Мотиваційно-

цінннісний  

Орієнтація на діалогічне 

спілкування, прагнення до 

самоаналізу 

Теоретичний  Знання алгоритмів аналізу та 

розв’язання педагогічних 

ситуацій  

Практичний  Гностичні, комунікативні, 

організаторські вміння 

Особистісний  Педагогічне мислення, 

рефлексія, емпатія 

С. М. Корнієнко  

(професійно-

педагогічна 

готовність студентів 

до роботи з батьками 

молодших школярів)  

Мотиваційний Мотиви включення в роботу з 

батьками  

Змістовий Спеціальні знання, гностичні, 

організаторські, 

конструктивні, комунікативні 

та інформаційні вміння та 

навички  

Процесуально-

діяльнісний  

Практична робота з батьками 

молодших школярів 

І. М. Чорна  

(психологічна 

готовність 

майбутнього вчителя 

до профорієнтаційної 

роботи)  

Мотиваційний Ставлення, ціннісна орієнтація, 

потреба, інтерес  

Емоційний 

 

Емоції та почуття, що 

забезпечують успішність 

профорієнтаціної роботи  

Когнітивний Система знань, що 

відображають теоретико-

методологічну підготовку 

спеціаліста 

Операційно-дійовий Технологічна культура 

профорієнтаційної діяльності 

та вміння застосовувати знання 

у практичній діяльності 

Т. І. Шанскова 

(соціально 

орієнтована 

підготовка 

Цільовий Потреба, інтерес  

Ціннісно-

мотиваційний 

  

Соціальні, навчально-

пізнавальні та професійні 

мотиви 
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майбутнього вчителя 

початкової школи до 

роботи з батьками) 

Змістово-

процесуальний 

 

 

Загально-педагогічні, 

етнопедагогічні та соціально-

педагогічні знання щодо 

роботи з батьками учнів 

Операційно-

діяльнісний 

Соціально-педагогічні уміння 

щодо роботи з батьками учнів 

Оцінно-

результативний  

 

Самостійна соціально-

педагогічної діяльності 

вчителя початкової школи з 

батьками та її оцінювання  

О.Л. Шквир  

(готовність майбутніх 

вчителів початкової 

школи до класного 

керівництва) 

Цільовий  Стратегічні, тактичні та 

оперативні цілі підготовки 

 Мотиваційний  Спонукальні чинники, 

спрямовані на розвиток 

емоційно-ціннісної сфери 

особистості майбутнього 

педагога 

 Змістовий  Соціально-педагогічні, 

психолого-педагогічні та 

методичні знання щодо 

класного керівництва у 

початковій школі 

 Діяльнісно-

операційний  

Засоби, форми і методи 

навчання 

 Контрольно-

оцінний  

Самостійність класного 

керівництва, оцінювання та 

самооцінювання 
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Додаток Ж. 1 

Анкета для студентів* 

1. На Вашу думку, підготовка у вузі відповідає професійним 

потребам: 

а) у повній мірі; 

б) достатньо; 

в) задовільно; 

г) частково; 

д) не відповідає. 

2. Вважаєте Ви, що у процесі професійної підготовки приділяється 

увага щодо підготовки вчителя до роботи з батьками молодших школярів? 

а) під час навчання у вузі пройшли підготовку щодо роботи з 

батьками школярів; 

б) тільки загальні аспекти по роботі з батьками школярів 

розглядались при вивчення окремих дисциплін; 

в) не приділялась увага підготовці по роботі з батьками. 

3. З якими труднощами Ви зіткнулись під час проходження 

педагогічної практики в школі? 

а) адаптація до нових умов;  

б) надмірна завантаженість; 

в) труднощі у порозумінні з вчителем-класоводом; 

г) низький рівень професіоналізму; 

д) проблеми у відносинах з школярами; 

е) некомпетентність у спілкуванні з сім'єю школяра; 

ж) невміння розподілити робочий час; 

з) ваш варіант__________________________________. 

4. Як Ви долали труднощі при роботі з батьками школяра? 

а) звертались до вчителя-класовода; 

б) шукаю розв’язок проблеми у різних інформаційних джерелах; 

в) прошу поради у методиста; 
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г) звертаюсь до керівництва школи; 

д) Ваш варіант_______________________________. 

5. Скільки дітей у вашому класі? – ____, серед них ____ дітей 

виховуються у неповній сім'ї. 

6. Чи приділяли Ви особливу увагу у роботі з батькам школярів з 

неповних сімей? 

а) в класі немає дітей з неповних сімей; 

б) приділялась особлива увага батькам школярів з неповних сімей; 

в) робота з батьками проводиться, однак не диференціюється; 

г) належна робота з сім'ями школярів не проводилась.  

7. У чому проявлялись труднощі при роботі з батьками з неповних 

сімей? 

а) у плануванні роботи з батьками; 

б) у підборі форм та методів роботи з батьками; 

в) у спілкуванні з батьками; 

г) у залученні батьків до співпраці; 

д) у вивченні особливостей сім'ї; 

е) ваш варіант___________________________________. 

8. Які мотиви, на Вашу думку, домінують у роботі з батьками учнів 

з неповних сімей? 

а) бажання надавати посильну допомогу у вихованні дітей; 

б) це необхідно для успішної роботи з учнями; 

в) це цікаво; 

г) вимога адміністрації школи; 

д) інші мотиви (які)? 

9. Як найчастіше відбувається спілкування з неповною сім'єю? 

а) з ініціативи вчителя; 

б) з ініціативи батьків. 

10. Які форми спілкування з батьками школярів з неповних сімей 

переважають? 
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а) батьківські збори; 

б) запрошення батьків до школи; 

в) індивідуальні бесіди; 

г) відвідування вчителем сім'ї; 

д) масові заходи; 

е) інші форми (які)? 

11. У яких випадках необхідна взаємодія вчителя з неповною сім'єю 

молодшого школяра? 

а) при наявних недоліках у поведінці школяра; 

б) коли дитина не встигає в навчанні; 

в) труднощі в сімейному вихованні; 

г) матеріальна потреба для класу; 

д) взаємодія необхідна не тільки при наявності проблем; 

е) немає особливої потреби у взаємодії; 

ж) неповна сім'я потребує особливої уваги та допомоги; 

з) Ваш варіант___________________________. 

12. Чи достатньо готові Ви до співпраці з батьками 

школярів?_____________________________________________ 

13. Чи здобули Ви знання та вміння, необхідні для організації роботи 

з батьками учнів з неповних сімей?___________________________________ 

14.  Чи знайомі Ви з формами організації педагогічної роботи з 

батьками школярів з неповних сімей?__________________________________ 

15. Як Ви вважаєте, чи повинен сучасний учитель володіти знаннями 

і вміннями щодо організації педагогічної взаємодії з батьками школярів з 

неповних сімей? ___________________________________________________ 

16. Чи достатньо готовий вчитель до роботи з неповними сім'ями? Чи 

потребує він допомоги?____________________________________________ 

17. Чи відчуваєте Ви потребу в наданні вчителем допомоги батькам 

для підвищення виховного потенціалу неповної сім’ї? 

_________________________________________________________________ 
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18. Чи вважаєте Ви важливим організацію роботи вчителя початкових 

класів з батьками школярів з неповних 

сімей?_____________________________________________________ 

19. Чи є у Вас бажання розширити знання у сфері організації роботи 

вчителя з батьками молодших школярів з неповних сімей?______________ 

______________________________________________________________ 

20. На Вашу думку, що сприятиме успішній підготовці майбутнього 

вчителя початкових класів до роботи з батьками школярів з неповних сімей? 

а) теоретичні знання під час вивчення спецкурсів, спецсемінарів; 

б) проведення практичних занять, тренінгів з даної проблеми; 

в) участь у методичних семінарах; 

г) виїзні заняття; 

д) Ваш варіант___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*авторська розробка 
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Додаток Ж. 2 

Тест на виявлення інтересу та потреби у взаємодії з неповною сім’єю 

молодшого школяра  

(адаптована методика Т. Ю. Гущіної) 

Вам пропонується перелік твердження. Вам необхідно визначитися, як 

проявляються вони у Вас: З – завжди, Ч – часто, НДЧ – не дуже часто, Р – 

рідко, Н – ніколи. Поставте бал у відповідній клітинці: З – 5 б.; Ч – 4 б.; НДЧ 

– 3 б.; Р – 2 б.; Н – 1б. 

 З Ч Н

Д

Ч 

Р Н 

1. На заняттях з педагогіки та психології з 

інтересом знайомлюсь з проблемами сім’ї 

сімейного виховання. 

     

2. З нетерпінням чекаю часу, коли зможу на 

практиці освоювати досвід виховної роботи з 

батьками (сім'єю) учнів, допомагати їм у 

питаннях сімейного виховання дітей. 

     

3. Іноді буває цікаво слухати про те, як необхідно 

організовувати процес сімейного виховання та 

здійснювати взаємодію з сім'єю школяра. 

     

4. Якщо під час педагогічної практики отримаю 

завдання взаємодіяти з неповною сім'єю – буду 

його виконувати. 

     

5. Я систематично купую літературу з даної 

проблеми. 

     

6. Я звертаю увагу на педагогічні ситуації, якщо 

вони пов'язані з проблемою взаємодії з сім'єю і 

в них є конфлікти або інші цікаві факти. 
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7. Систематично поповнюю свій педагогічні 

знання, роблячи витяги з методичних журналів, 

книг і т.п. з проблем сім'ї, сімейного виховання. 

     

8. Збираю матеріали (тести, варіанти бесід, 

педагогічні ситуації) з педагогічних журналів, 

газет,методичних збірниках, щоб 

використовувати їх у подальшій роботі 

     

9. Якщо хтось розповів мені про цікавий досвід 

роботи з сім'єю, можливо візьму його на 

озброєння. 

     

10. Здійснював (ла) взаємодію з неповною 

сім'єю тільки тому, що отримав (ла) таке 

завдання (під час пед. практики, вимагав 

учитель (адміністрація) і т.п.) 

     

11. Із задоволенням і користю для себе 

спостерігала(в) під час пед. практики за 

роботою вчителя під час їх взаємодії з 

неповною сім'єю школяра. 

     

12. Якщо батьки охоче йдуть на контакт з 

учителем, з ними можна співпрацювати. 

     

13. Беру в бібліотеці і люблю читати книги, 

журнальні статті про сім'ю і сімейне виховання. 

     

14. Багато чому навчився (лась) на 

пед.практиці у вчителя, допомагала (в) йому в 

організації взаємодії з неповною сім'єю, 

вирішенні складних пед. ситуацій 

     

15. Проблема взаємодії з неповною сім'єю мене 

не цікавить, але завдання під час пед.практики 
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виконувала (в), оскільки треба було звітувати і 

вони оцінювалися. 

16. Приділила багато часу тому, щоб гарно 

оформити свій звіт про виконану роботу, і 

взагалі маю звичку звертати увагу на зовнішню 

сторону будь-якої справи. 

     

17. Виступив (ла) з повідомленням на 

батьківських зборах, виконую дослідне 

завдання з проблем неповної сім'ї, сімейного 

виховання, взаємодії вчителя з сім'єю. 

     

18. Люблю слухати розповіді про роботу 

вчителя, коли повідомляються незвичайні 

ситуації взаємодії з батьками (сім'єю) школяра. 

     

Обробка тестів  

Відповіді оцінюються: З – 5 б.; Ч – 4 б.; НДЧ – 3 б.; Р – 2 б.; Н – 1б. 

При обробці результатів необхідно підставити результати відповідей на 

поставлені питання в нижченаведені формули, де в кожній у дужках вказано 

номер запитання, відповідь якого враховується в даній формулі. Якщо сума 

трьох показників буде дорівнювати або ж більша 11, це показує, що у студента 

домінує даний тип ставлення до проблеми організації взаємодії з неповною 

сім’єю молодшого школяра.  
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Додаток Ж. 3 

Тестові завдання для студентів з метою виявлення спеціальних знань 

про сім’ю та особливості роботи вчителя з неповною сім’ю * 

1. Сім’єю (або родиною) називають: 

а) Малу соціальну групу, що складається з поєднаних шлюбом чоловіка та 

жінки, їх дітей (власних або усиновлених), інших осіб, пов’язаних 

родинними зв’язками з подружжям, кровних родичів; 

б) Замкнуте об’єднання людей, яке захищає свій внутрішній світ і 

протистоїть зовнішнім впливам і втручанням; 

в) Добровільно об’єднаних спільною метою та спільною діяльністю людей; 

г) Малу соціальну групу, у якій вік чоловіка та дружини не перевищує 30 

років, які живуть в юридично визнаному чи громадянському шлюбі. 

2. Чи правильне твердження: «Шлюб і сімї – це одне й теж» 

3.  Найбільш поширена модель сім’ї:  

а) розширена; 

б) неповна; 

в) нуклеарна; 

г) бездітна. 

4. Неповна сім’я – це: 

а) сім’я, в якій немає дітей 

б) сім’я, в якій вихованням дитини займаються няня, гувернантка, сусідка, 

подруга 

в) сім’я з дітьми або без дітей, яка живе окремо від батьків та інших родичів 

г) сім’я, у якій дитина виховується одним з батьків, переважно матір’ю 

5. Установіть зв’язки між поняттями та їх визначеннями. 
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6.  

1. Сім’я А. Мала соціальна група, у якої вік чоловіка та дружини 

або одного з них не перевищує 30 років. 

2. Нуклеарна сім’я Б. Сім’я алкоголіків, наркоманів, правопорушників 

3. Неповна сім’я В. Сім’я, у якій дитина виховується одним з батьків, 

переважно матір’ю, або сім’я, в якій немає дітей 

4. Девіантна сім’я Г. Сім’я з дітьми або без дітей, яка живе окремо від батьків 

та інших родичів 

5. Молода сім’я Д. Мала соціальна група, що складається з поєднаних 

шлюбом чоловіка та жінки, їх дітей (власних або 

усиновлених), інших осіб, пов’язаних родинними 

зв’язками з подружжям, кровних родичів 

Відповідь: 1- ..., 2- …, 3 – …, 4 – …, 5 -… 

7. Сім’я виконує такі функції:  

а) виховна, навчальна, розвиваюча; 

б) матеріально-економічна, житлово-побутова, репродуктивна, 

комунікативна, виховна, рекреативна; 

в) матеріально-економічна, нуклеарна, житлово-побутова, репродуктивна, 

комунікативна, виховна, рекреативна, девіантна; 

г) індивідуалізації, диференціації, наступності, системності. 

8. Функція сім’ї, яка передбачає створення сприятливого сімейного 

мікроклімату, необхідного для психічно-емоційного відтворення сил 

членів сім’ї, внутрішньосімейного спілкування подружжя, батьків і 

дітей, сім’ї та навколишнього мікро- і макросередовища, а також її 

спілкування з духовними та інтелектуальними надбаннями суспільства 

(засоби масової інформації, література, мистецтво тощо) – це …. 

9. До форм і методів роботи педагога з батьками відносять: 

а) засоби масової інформації; 

б) театр і кіно; 

в) відвідування батьків удома, запрошення до школи, день відкритих дверей 

у школі, батьківські збори, бесіда, лекція, тематичний вечір, конференція; 
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г) КВК. 

10. Яка мета відвідування учня та його батьків 

удома?___________________________________________________ 

11. Розуміння, співпереживання партнеру у спілкуванні, вміння подивитися 

на обставини очима співрозмовника – це … 

12. Взаємодія – це 

а) спосіб організації спільної діяльності, що здійснюється на підставі 

соціальної перцепції та за допомогою спілкування; 

б) спілкування «на рівних», де ніхто не має привілею вказувати, 

контролювати, оцінювати; 

в) пристосування організму, чи особистості у групі до зміни зовнішніх умов. 

13. Взаємодія з батьками буде ефективною за умов: 

а) диференціації, індивідуалізації, систематичності, послідовності, 

природовідповідності, гуманізації, демократизації; 

б) дотримання позиції рівноправності, запрошення батьків до 

співробітництва, довіра до виховних можливостей батьків, педагогічний 

такт, опора на позитивні якості дитини; 

в) доступності, наочності, науковості матеріалу; 

г) привчання, тренування, громадська думка, педагогічна вимога, 

заохочення, покарання, стимулювання, навіювання, вправа, бесіда, 

лекція. 

14. Назвіть типи взаємодії_____________________________________.  

15. Залучити батьків до спільної виховної роботи можна за допомогою таких 

форм: 

а) батьківський комітет класу, загальношкільний батьківський комітет, 

виконання батьками практичний рекомендацій і порад педагогів; 

б) заохочення та покарання; 

в) демонстрація, ілюстрація; 

г) мозковий штурм. 
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16. Процес налагодження взаємодії з батьками ефективний за дотримання 

педагогом психолого-педагогічних правил та вимог. До них належать: 

а) вибір форм і методів виховання за бажанням дитини; 

б) використання заходів, спрямованих на підвищення авторитету батьків; 

в) зосередження уваги на негативних рисах дитини; 

г) довіра до виховних можливостей батьків, підвищення рівня їх 

педагогічної культури й активності у вихованні; 

д) неприпустимість необережного втручання в життя сім’ї; 

е) педагогічний такт; 

ж) життєстверджуючий, мажорний настрій, при розв’язанні проблем 

виховання; 

з) орієнтація на успішний розвиток особистості; 

и) опора на позитивні риси дитини. 

17. ______________допомагає встановити зв’язок з усією сім’єю, з’ясувати 

її загальну та педагогічну культуру, умови життя учня, його місце в сім’ї 

і ставлення до нього старших, ознайомитися з досвідом батьківського 

виховання, дати поради і домовитися про єдині вимоги до школяра. 

18. _________є важливим колективним видом роботи класного керівника з 

батьками учнів. Їх проводять 1-2 рази на чверть. Такі 

___________сприяють формуванню громадської думки батьків, 

об’єднанню їх в єдиний колектив. Тематика________ визначається 

загальними завданнями виховання, умовами навчально-виховної роботи 

в класі, рівнем загальної культури та педагогічного кругозору батьків. 

19. Педагогічна освіта сім’ї – це_____________________________________ 

________________________________________________________________ 

20. Відповідну роль у педагогічному навчанні батьків відіграє їх__________ 

– читання науково-популярної літератури з питань сімейної педагогіки, 

тематичні радіо- і телепередачі. 

21. Установіть зв’язки між поняттями та їх складовими. 
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А. Методи та форми роботи 

з батьками учнів 

 

 

 

 

 

 

Б. Форми залучення батьків 

до виховної роботи 

 

 

 

1. відвідування батьків удома, запрошення їх до 

школи, день відкритих дверей для батьків у 

школі 

2. класні батьківські збори, бесіди і лекції для 

батьків на педагогічну тематику, 

3. самоосвіта, педагогічний лекторій, позакласний 

педагогічний всеобуч, університет 

педагогічних знань 

4. листування, консультації батькам, ознайомлення 

їх з психолого-педагогічною літературою. 

5. тематичні вечори і вечори запитань та 

відповідей, конференції, 

6. батьківський комітет класу 

7. загальношкільний батьківський комітет 

8. виконання батьками практичних рекомендацій, 

прохань 

В. Умови ефективної 

взаємодії з батьками 

9. запрошення батьків до співробітництва, 

дотримання позиції рівноправності 

 10. визнання важливості батьків у співпраці, вияв 

любові, захопленості їх дитиною 

 11. пошук нових форм співпраці, використання 

заходів, спрямованих на підвищення 

авторитету батьків, довіра до виховних 

можливостей батьків, підвищення рівня їх 

педагогічної культури й активності у 

вихованні 

 12. педагогічний такт, неприпустимість 

необережного втручання в життя сім’ї 

 
 13. життєстверджуючий, мажорний настрій при 

розв’язанні проблем виховання 

 14. опора на позитивні риси дитини, 

орієнтація на успішний розвиток 

особистості 

 

*авторська розробка (на основі розробок О. А. Буздуган («Сім’я як педагогічна 

система») Л. М. Маценко («Основи сімейного виховання»), Т. Г. Жаровцевої, 

Н. Л. Худякової («Теорія та методика виховання»), Л. Б. Шнейдер («Психологія сімейних 

відносин») та ін.) 
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Додаток Ж. 4 

Діагностична картка-завдання 

1. Проаналізуйте таку педагогічну ситуацію, спрогнозуйте можливі 

варіанти розвитку ситуації сімейного виховання в даній сім'ї, запропонуйте й 

обґрунтуйте способи і методи роботи вчителя з цієї неповною сім'єю: 

... Ігореві 9 років, його мамі – 30, живуть вони вдвох, батьки хлопчика 

давно розведені, родичі проживають далеко. Мама Ігоря працює барменом, і 

щоб не залишати дитину без нагляду, вона бере його з собою на роботу. Ігор 

проводить час у підсобних приміщеннях або поруч з мамою – за стійкою, 

спостерігаючи за тим, що відбувається в залі ... Навчається він добре, до школи 

завжди приходить акуратно одягненим, з виконаним домашнім завданням. 

Але в школі поводиться дуже шумно, на уроках постійно «вигукує» з місця, 

привселюдно коментує дії вчителя й однокласників, часто різкий і грубий у 

спілкуванні з учителями й однолітками, на зауваження не реагує або ж 

бурхливо їх оскаржує… 

2. З якими проблемами, на Вашу думку, стикається сьогодні неповна 

сім'я, яка виховує дітей молодшого шкільного віку? 

3. Чи здатний молодий учитель, який має вищу педагогічну освіту, але не 

має педагогічного досвіду, плідно взаємодіяти з неповною сім'єю? 

4. Ознайомтеся з конфліктною ситуацією: (з книги: «Чий я? ...»; 117, с. 

94). Під час обідньої перерви співробітниці обговорюють ситуацію, яка 

виникла в сім'ї Лідії Матвіївни, яка після розлучення виховує дитину одна: 

Чоловік забрав сина на прогулянку, не «повернув» дитину до вечора і 

подзвонив лише наступного дня з вибаченнями: «Потрапили в цирк, було 

пізно, хлопчик заснув у дорозі». 

Думки співробітниць розділилися: 

Віра Іванівна: Ну вже у мене після такого – ось будинок, а ось – поріг! 

Ніяких прогулянок! 
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Надія Миколаївна: Ні, все-таки як же вони нас, чоловіки, не поважають! 

Я б синові сказала: бачиш, який у тебе татко – мої нерви і почуття зовсім не 

поважає. 

Любов Степанівна: Промовчати, звичайно, не можна, адже вона, бідна, 

цілу ніч не спала. Потрібно вже домовитись на майбутнє: якщо зустрічаєтеся 

пізно, залишай хлопчика ночувати у себе! 

Оцініть запропоновані точки зору. Обґрунтуйте власну думку про 

перспективи виходу з даної конфліктної ситуації. 
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Додаток Ж. 5 

Проективні завдання 

1. Уявіть, що Ви вчитель початкових класів, знайомилися з особистими 

справами своїх підопічних, Ви дізнаєтеся про історію своєї учениці Тетяни Б., 

батьки якої після розлучення не змогли мирно домовитися про те, хто буде 

виховувати дочку. В результаті її «забрав» батько, який узяв на себе основні 

обов'язки по догляду за дитиною. Він перешкоджає зустрічам дівчинки з 

матір'ю і бабусею, а вчителі відзначають різке зниження шкільної успішності 

дівчинки, напади депресії, неуважність на уроках, хоча за зовнішніми 

ознаками дівчинка виглядає зовні благополучною: вона фізично здорова, 

добре одягнена, відвідує шкільні гуртки. 

Укажіть, будь ласка, як Ви вчините в даній ситуації: 

а) втручуся, з метою впливу на батьків; 

б) не стану втручатися; 

в) пораджуся з завучем з виховної роботи (з директором школи) і якщо 

вони вирішать, що мені необхідно втрутитися – так і зроблю. 

2. Після того, як Ваша взаємодія з батьками і родичами дівчинки 

відбулася і з'ясувалося, що в ході цієї взаємодії Вам не вдалося вплинути на 

ситуацію сімейного виховання, більше того, Ваше втручання було сприйнято 

негативно, спробуйте спрогнозувати свій емоційний стан: 

а) задовільний; 

б) незадовільний; 

в) байдужість. 

Який висновок Ви для себе зробите? 

а) не буду більше втручатися; 

б) буду продовжувати взаємодію, так як це мій професійний обов'язок; 

в) обов'язково буду продовжувати взаємодію, так як це стосується долі 

дитини і допомогти сім'ї справитися з важкою ситуацією мій не тільки 

професійний, але і громадянський обов'язок; 
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ґ) розповім про результати завучу (директору), щоб вони не подумали, що 

я не веду виховної роботи з батьками і буду продовжувати взаємодію сім'єю 

учениці відповідно до їх порадами. 
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Додаток Ж. 6 

Діагностика емоційно-вольової сфери студента 

(адаптована методика В.І. Звєрєвої «Діагностика особистісних 

якостей учителя»)  

Інструкція до виконання. До кожного з нижченаведених показників 

потрібно виставити бал: 

«0» балів – показник не проявляється або слабо виражений. 

«1» бал -показник проявляється рідко або недостатньо виражений. 

«2» бали -показник проявляється часто і досить виражений. 

«3» бали – показник проявляється завжди і яскраво виражений. 

Діагностичні показники  Бали  

1. Усвідомлення громадських інтересів і своїх обов'язків по 

відношенню до них. 

 

2. Орієнтація в діяльності на цілі та завдання школи.  

3. Прагнення забезпечити розвиток особистості кожної дитини.  

4. Бажання самовдосконалюватися себе, свою діяльність і 

умови праці. 

 

5. Потреба у здійсненні ефективної взаємодії з сім’єю школяра.   

6. Спрямованість емоцій та почуттів на об'єкт педагогічних 

перетворень. 

 

7. Інтенсивність емоцій.  

8. Стійкість емоцій.  

9. Глибина почуттів.  

10. Наявність вольового контролю за своєю поведінкою.  

11. Адекватність емоційного стану вчителя педагогічної реакції 

на діяльність учнів. 

 

 

12. Доброзичливість реакції вчителя на збудження.  

13. Впевненість у своїх педагогічних діях.  
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14. Задоволеність від результатів педагогічної праці.  

15. Вміння керувати своїми емоціями при роботі з батьками 

школярів. 

 

16. Цілеспрямованість (підпорядкованість педагогічної 

діяльності її цілям і завданням). 

 

17. Самостійність (підпорядкованість поведінки своїм власним 

поглядам і переконанням). 

 

18. Рішучість (здатність своєчасно приймати обґрунтовані та 

стійкі рішення і без коливань переходити до їх виконання). 

 

19. Наполегливість (здатність досягати поставленої мети і 

доводити прийняті рішення до кінця). 

 

20. Витримка (здатність контролювати свої дії).  

21. Дисциплінованість (свідоме підпорядкування своєї 

поведінки суспільним правилам). 

 

22. Прояв чуттєвості до учнів та їх батьків.  

23. Цілеспрямованість у прогнозуванні своєї діяльності.  

24. Захопленість педагогічною діяльністю та її результатами.  

Загальна сума балів  
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Додаток Ж. 7 

Опитування для виявлення самооцінки студентами рівня 

сформованості вмінь педагогічної взаємодії з неповними сім‘ями 

(адаптований опитувальник Т. Г. Жаровцевої) 

У відповідності до кожного твердження варіанти відповідей оцінюються: 

завжди,- 3б., не завжди – 2 бали, рідко – 1бал, ніколи – 0.  

  

Зміст 

 Варіанти відповідей 

Завжди не 

завжди 

рідко Ніколи 

1. Я схильний до педагогічної 

взаємодії 

    

2. Мені легко обирати форми 

роботи з сім‘єю. 

    

3. Я прогнозую результат своєї 

взаємодії з сім‘єю. 

    

4. Я швидко можу орієнтуватися 

в ситуації спілкування з 

батьками. 

    

5. Я легко знаходжу вихід із 

конфліктних ситуацій у 

спілкуванні з батьками 

    

6. Я розумію звертання батьків.     

7. Я можу порадити батькам 

вирішення будь-якого питання 

сімейного виховання. 

    

8. Я можу проконсультувати 

батьків на будь-яку тему. 

    

9. Зі мною і дітям, і батькам 

цікаво. 

    

10. При організації спільних 

заходів з сім‘єю я 

використовую прикладні 

вміння. 

    

11. При роботі з сім’єю враховую 

особливості кожної сім’ї.  

    

12. Вмію знаходити підхід і 

ефективні форми при роботі з 

неповними сім’ями. 

    

Загальна сума балів  
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Додаток З 

Чисельність студентів за напрямом підготовки «Початкова освіта» 

на початок 2014/2015 н.р.* 

Напрям 

підготовки  

К-ть студентів  Тип закладу  К-ть закладів, у 

яких навчаються 

студенти  

5.01010201 

(молодший 

спеціаліст) 

11319 І-ІІ рівень 

акредитації  

31 

6.010102 

(бакалавр)  

528 І-ІІ рівень 

акредитації 

6 

5.01010201 

(молодший 

спеціаліст) 

3963 ІІІ-ІV рівень 

акредитації  

10 

6.010102 

(бакалавр)  

16678 ІІІ-ІV рівень 

акредитації 

35 

7.01010201 

(спеціаліст) 

4295 ІІІ-ІV рівень 

акредитації 

33 

8.01010201 

(магістр) 

1036 ІІІ-ІV рівень 

акредитації 

32 

Всього 37819  

 

*Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2014/15 

навчального року : статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. – 2015 
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Додаток И. 1 

Результати сформованості мотиваційно-ціннісної сфери студента 
Р

ів
н

і 

сф
о

р
м

о
в
ан

о
ст

і 
4 курс  5 курс  Всі 

опитані  

ДФН ЗФН ДФН ЗФН  (4,5 курси 

ДФН та ЗФН) 

І рівень - 

Низький 

8,7 5,7 % 7,4% 

6,9 % 11,8 % 5,9 % 5,6% 

ІІ рівень - 

Середній 

54,3 % 37,1 % 46,9 % 

65,5%   35,3 %  35,3 % 38,9 % 

ІІІ рівень – 

Достатній 

34,8 % 51,4 %  42 % 

27,6 % 47,1 % 47,1% 55,5 % 

ІV рівень – 

Високий 

2,2 %  5,7 %  3,7 %  

- 5,9 % 11,8 % - 
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Додаток И. 2 

Рівень сформованості особистісно-мотиваційного критерію готовності 

студентів до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей 
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Додаток К 

Аналіз педагогічних умов у дослідженнях учених 

 Автор  

…… .розробки  

 

 

 

 

Педагогічна умова 

Г
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о
 

Г
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о
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Ю
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ю
ш
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о
 

О
.С

. 
М
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к
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О
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. 
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о
л
я
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о

в
  

І.
В

.Р
о
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о
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о

д
ч

и
к
о

в
а 

О
.О

.Р
о

м
ан

о
в
сь

к
а 

 

В
.А

. 
Р

у
ж

и
ц

ь
к
и

й
 

Ю
. 
В

. 
Д

зя
д

ев
и

ч
 

С
. 

С
. 

С
ав

ел
ь
єв

а 
 

Е
.І

.С
ах

ап
о

в
а 

Н
.М

. 
С

ін
о

п
ал

ь
н

ік
о

в
а 

Л
.М

. 
Ф

ен
ч
ак

  

І.
 М

. 
Ч

о
р

н
а 

1. Формування 

інтересу та потреби, 

усвідомленої 

педагогічної позиції 

+  +    + +  +    + +       + + 

2. Формування 

позитивної мотивації, 

ціннісних орієнтацій 

+ + +  +  + + + +   + + + + + +  + + + + 

3. Створення 

ситуації успіху 
          +             

4. Розвиток 

емоційної стійкості 
                      + 

5. Здатність до 

рефлексії 
+ + + +  +  + + + + +   + +   +     

6. Стимулювання 

до пошуків 

самопізнання, 

самовдосконалення та 

самовизначення 

студента 

+  +       +         +     

7. Опора на 

суб’єктивний досвід 

студента 

 +        +         +     

8. Формування 

педагогічної 

культури 

              +         

9. Свобода 

вибору і 

міжособистісному 

спілкуванні 

         + +             

10. Полілог і 

діалог учасників 

педагогічного 

процесу / навчання у 

 +         +             
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взаємодії учасників 

навч.пр.  
+ + 

11. Створення 

креативного 

середовища 

                  +     

12. Активне 

включення студентів 

у практичну, 

проективну 

діяльність / активні 

методи навчання 

       +  + + +        +    

13. Використання 

професійно-

педагогічної 

підготовки у 

формуванні системи 

знань  

+   +     +    +   +  +   + + + 

14. Формування 

практичних умінь і 

навичок  

+   +     +    +   +  +   + + + 

15. Спрямованість 

змісту, форм та 

методів навчання 

 + + +                    

16. Індивідуально-

диференційований 

підхід до навчання / 

особистісно 

зорієнтовані технології 

навчання 

      

+ 

+   +        

+ 

      

17. Модульний 

підхід до організації 

підготовки 

     + +                 

18. Рівневий 

підхід до організації 

підготовки  

      +                 

19. Інтерактивни

й підхід до навчання  
 +    +        +   +       

20. Використання 

потенціалу 

педагогічної 

практики, навчальної 

і самостійної роботи 

студентів задля 

педагогічної 

взаємодії з батьками 

учнів. 

    +                   

21. Інтегрування 

навчальних 

дисциплін у фаховій 

підготовці 

    + +                 + 

22. Високий 

рівень 

професіоналізму 

педагогів / 

оптимізація 

 +                

+ 

    

+ 
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професійної 

діяльності 

23. Упровадження 

інноваційних методів 

навчання 

                 +      

24. Використання 

проблемних ситуацій 
          +         +    

25. Раціональне 

поєднання 

аудиторних і поза 

аудиторних 

навч.діяльн. 

                       

26. Оволодіння 

діагностичною 

діяльністю при 

організації роботи з 

сім’єю  

     +                  

27. Розробка та 

реалізація 

додаткових 

професійних освітніх 

програм 

(упровадження 

спецкурсів) 

+ +           +           

28. Застосування 

варіативних, 

різнорівневих 

робочих програм 

                +       
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Додаток Л 

Аналіз робочої програми навчальної дисципліни 

«Психолого-педагогічні основи роботи з батьками молодших школярів» 

 

При вивченні дисципліни висуваються такі завдання: 

 визначити сутність і зміст базових понять: «сім’я», «педагогічна 

взаємодія», «технологія», «методи педагогічної взаємодії», «просвіта», 

«напрями роботи з батьками», «традиційні та нетрадиційні форми роботи з 

батьками»;  

 охарактеризувати зміст, форми, методи та прийоми здійснення 

педагогічної взаємодії вчителя з батьками; 

 розкрити особливості психолого-педагогічної просвіти батьків, 

систему масових заходів з батьками, роботу з організації спільної суспільно 

значущої діяльності і дозвілля батьків та дітей; 

 озброїти студентів навичками складання характеристик сімей 

учнів; 

 проаналізувати особливості організації діагностичної діяльності 

щодо вивчення сім’ї; 

 розширити уявлення студентів про технологію соціально-

педагогічної роботи вчителя з різними типами сімей.
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Характеристика змісту навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні 

основи роботи з батьками молодших школярів» 

 Тематика 

лекційних 

занять 

Зміст лекційного заняття  Тематика 

семінарських 

занять 

Зміст семінарського 

Заняття 

1. Організація 

роботи школи 

і сім’ї як 

важлива 

психолого-

педагогічна 

проблема 

1. Специфіка 

організації роботи з 

батьками молодших 

школярів. Мета і завдання 

курсу 

2. Принципи 

спільної роботи 

навчального закладу та 

сім’ї. Нормативно-правове 

забезпечення курсу 

3. Тенденції 

організації роботи школи 

та сім’ї у світовій освітній 

практиці 

Особливості 

організації роботи 

школи і сім’ї 

 

1. Призначення та 

структура навчальної дисципліни 

«Психолого-педагогічні основи 

роботи вчителя з батьками 

молодших школярів» 

2. Значення дисципліни 

для підготовки вчителя 

початкової школи 

3. Характеристика 

нормативно-правового 

забезпечення організації спільної 

діяльності школи та сім’ї  

4. Аналіз наукових і 

практико-орієнтовних засад 

роботи школи та сім’ї в 

зарубіжних країнах 

2. Взаємодія 

батьків та 

педагогів – 

необхідна 

умова для 

виховання 

нового 

покоління 

1. Історико-

педагогічний аналіз 

проблеми взаємодії школи 

та сім'ї 

2. Педагогіка 

співробітництва вчителя та 

батьків 

3. Конфлікт у 

педагогічній взаємодії 

Взаємодія учителя 

і батьків як 

важлива 

педагогічна 

проблема 

1. Шляхи оптимізації 

взаємодії школи та сім'ї 

2. Реалізація ідей 

педагогіки співробітництва у 

взаємодії учителя і батьків 

3. Дискусія: позитивні та 

негативні сторони конфліктів 

4. Красномовство вчителя 

як інструмент педагогічного 

впливу 

3.  Формування 

партнерської 

співпраці 

школи та 

сім’ї роботи 

1. Напрями, функції 

та завдання спільної 

роботи школи та сім’ї 

2. Особливості 

методичного 

налагодження контакту з 

батьками 

3. Методика 

контактної взаємодії 

вчителя з батьками 

4. Налагодження 

взаємодії з батьками групи 

ризику 

5. Трансактний 

аналіз у роботі з батьками 

Механізм 

співробітництва 

вчителя з батьками  

 

1. Методичні засади 

спільної роботи школи та сім’ї 

2. Методика контактної 

взаємодії вчителя з батьками 

3. Психолого-педагогічна 

діагностика сім’ї  

4. Трансактний аналіз 

Е.Берна у психокорекційній 

роботі зі батьками 

 

4.  Психолого-

педагогічна 

робота 

учителя з 

проблемними 

сім'ями 

 

1.Неблагополучні, 

асоціальні, конфліктні сім'ї 

та сім'ї соціального ризику 

2. Моделі та напрями 

діяльності з проблемними 

сім'ями 

3 Соціально-педагогічний 

патронат сім’ї 

4.Категорії «важких» 

батьків та педагогічні 

рецепти роботи з ними 

Специфіка роботи 

вчителя з 

благополучними 

та 

неблагополучними 

сім’ями 

1. Класифікація сімей, їх 

ознаки. 

2. Психолого-педагогічна 

робота учителя з батьками з 

проблемними сім’ями 

3. Соціально педагогічний 

патронаж у системі освіти 

4. Готовність учителя до роботи 

з «важкими» батьками 
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5.  Взаємодія 

учителів з 

батьками 

молодших 

школярів з 

особливими 

освітніми 

потребами 

 

1.Психологічні 

особливості прийняття 

батьками дітей з 

особливими потребами 

2. Супровід сім’ї дитини з 

особливими потребами в 

системі освіти 

3. Робота учителя з 

батьками обдарованих 

дітей 

Психолого-

педагогічна робота 

учителя з батьками 

дітей з 

особливими 

потребами 

 

1. Особистісне прийняття 

батьками дитини з особливими 

потребами 

2. Модель супроводу батьків 

дитини з особливими потребами 

3. Практичні аспекти 

застосування технології 

соціально-педагогічного 

супроводу сім’ї в закладах освіти 

6.  Організація 

взаємодії 

учителя з 

батьками на 

засадах 

психолого-

педагогічного 

проектування 

1. Психолого-

педагогічне проектування 

(П3) – синтез досягнень 

науки і практики 

2. Психолого-

педагогічне проектування 

у роботі з батьками 

Організація спільної 

діяльності учителя і 

батьків через технологію 

психолого-педагогічного 

проектування 

Особливості 

роботи учителя з 

батьками на 

засадах 

інноваційної 

технології 

психолого-

педагогічного 

проектування 

1. Етапи та форми психолого-

педагогічного проектування 

2. Роль інноваційної технології 

психолого-педагогічного 

проектування у формування 

співпраці сім’ї та школи 

3. Умови ефективного 

впровадження психолого-

педагогічного проектування у 

роботі з батьками  

7.  Методичні 

основи 

планування 

роботи 

учителя з 

батьками 

 

1. Специфіка 

планування роботи 

учителя. Види і структура 

планів  

2. Алгоритм 

розробки планів. Етапи 

планування 

3. Планування 

роботи учителя з батьками 

молодших школярів 

4. Залучення батьків 

до спільного планування 

організації освітнього 

процесу 

Спільне 

планування 

діяльності у 

налагодженні 

взаємодії школи і 

сім’ї  

Спільне планування діяльності у 

налагодженні взаємодії школи і 

сім’ї  

8.  Модернізація 

форм у роботі 

вчителя з 

батьками 

молодших 

школярів 

 

1. Клисифікація 

форм роботи учителя з 

батьками. Чинники 

ефективної взаємодії 

2.  Нетрадиційні 

форми роботи з батьками 

молодших школярів у 

освітньому закладі 

3. Вивчення, 

узагальнення та 

поширення передового 

педагогічного досвіду 

роботи учителя з батьками 

Вибір форми 

роботи учителя з 

батьками – 

запорука 

конструктивної 

взаємодії 

 

1. Психолого-педагогічне 

обґрунтування форм взаємодії 

учителя з батьками 

2. Пошук шляхів 

ефективної взаємодії через 

застосування нетрадиційних 

форм роботи з батьками 

3. Аналіз передового 

педагогічного досвіду щодо 

проблеми застосування різних 

форм роботи з батьками 

 

9.  Педагогічна 

культура 

батьків як 

основа 

поліпшення 

1.Формування 

педагогічної культури 

батьків – важливе завдання 

сучасної школи 

Організація та 

методичні аспекти 

формування 

педагогічної 

культури батьків 

1. Педагогічна 

культура батьків, її компоненти 

та параметри 

2. Характеристика рівні 

педагогічної культури батьків 

3. Специфіка 

організації процесу формування 

педагогічної культури батьків 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwiL8K3XlL7PAhXH_iwKHeSCBx44ChAWCCEwAQ&url=http%3A%2F%2Fdptnz.com%2Ffiles%2Fgorzov_v.j..doc&usg=AFQjCNEAsYLBvBPzoHeN24YnfJw7wTePnA&sig2=-s_wgHzEHuFUWuJC_GF9og&bvm=bv.134495766,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwiL8K3XlL7PAhXH_iwKHeSCBx44ChAWCCEwAQ&url=http%3A%2F%2Fdptnz.com%2Ffiles%2Fgorzov_v.j..doc&usg=AFQjCNEAsYLBvBPzoHeN24YnfJw7wTePnA&sig2=-s_wgHzEHuFUWuJC_GF9og&bvm=bv.134495766,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwiL8K3XlL7PAhXH_iwKHeSCBx44ChAWCCEwAQ&url=http%3A%2F%2Fdptnz.com%2Ffiles%2Fgorzov_v.j..doc&usg=AFQjCNEAsYLBvBPzoHeN24YnfJw7wTePnA&sig2=-s_wgHzEHuFUWuJC_GF9og&bvm=bv.134495766,d.bGg
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взаємодїї сім'ї 

та школи 

 

2. Рівні педагогічної 

культури батьків. Напрями 

її підвищення 

3. Організація процесу 

формування педагогічної 

культури батьків у 

сучасній школі 

молодших 

школярів 

 

 

10.  Психолого-

педагогічні 

засади 

активного 

навчання у 

роботі з 

батьками 

молодших 

школярів  

1. Активні методи 

навчання дорослих: 

педагогічний аспект 

2. Методика 

проведення тренінгу, як 

методу активного 

навчання батьків 

3. Учитель як 

фасилітативний тренер  

Концептуально-

методичні основи 

активного 

навчання батьків у 

формуванні їх 

педагогічної 

культури 

 

1. Використання активних 

методів у практиці взаємодії 

школи і сім’ї 

2. Методичні основи 

тренінгу, як основного виду 

активного навчання батьків 

3. Вимоги до особистості 

тренера 

 

11.  Сучасні 

технології 

навчання 

дорослих у 

формуванні 

педагогічної 

культури 

батьків 

молодших 

школярів 

1. Технологія 

електронного та 

мобільного навчання 

2. Технологія 

навчання дорослих на 

основі застосування 

активних методів 

3. Технологія 

діалогічного навчання 

4. Технологія 

навчання батьків у 

структурі проектної 

діяльності 

Використання 

учителем 

технологій 

навчання дорослих 

у процесі роботи з 

батьками 

молодших 

школярів 

 

1. Можливості 

застосування технології 

електронного та мобільного 

навчання у практиці роботи 

сучасної школи 

2. Характеристика методів 

«Криголами» «Фейсбук», «4 

кути» 

3. Технологія діалогічного 

навчання – основа психолого-

педагогічної роботи учителя з 

батьками 

4. Використання у роботі з 

батьками вправ за технологією 

проектної діяльності  

12.  Методика 

проведення 

батьківських 

зборів 

учителем 

початкової 

школи 

 

1. Особливості 

організації і проведення 

батьківських зборів 

2. Документальне 

оформлення батьківських 

зборів 

3. Складання 

плану батьківських зборів. 

Визначення тематики 

4. Алгоритм 

проведення батьківських 

зборів 

5. Батьківські 

збори: нетрадиційний 

підхід 

Батьківські збори 

– форма зв'язку 

сім'ї і школи 

 

1. Батьківські збори: види, 

вимоги до проведення 

2. Особливості 

оформлення документів 

батьківських зборів 

3. Тематична розробка 

батьківських зборів 

 

 Організація 

діяльності 

батьківського 

колективу в 

рамках 

сучасної 

початкової 

школи 

1. Батьківський 

комітет класу. 

Орієнтовне положення 

його функціонування 

2. Розподіл 

обов’язків у 

батьківському комітеті 

3. Індивідуальна 

робота учителя з 

Організаційні 

аспекти роботи 

учителя з сім’єю  

 

1. Характеристика 

діяльності батьківського 

комітету в початковій школі 

2. Форми індивідуальної 

робота з батьками молодших 

школярів 

3. Презентація творів кіно-, 

фото- та літературного 

мистецтва, як засобів у роботі з 

сучасною сім’єю  
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 батьками молодших 

школярів 

4. Оформлення 

куточка для батьків 
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Додаток М 

Орієнтовна програма вивчення неповної сім’ї 

(за Т. Ю. Гущіною) 

I.  Загальна характеристика сім’ї 

1. Склад сім'ї. Дорослі та діти, скільки поколінь входить до складу 

неповної сім'ї. Вік і рід занять усіх членів сім'ї. Характер шлюбних відносин 

батьків: розлучені, вдівство, ніколи не перебували у шлюбі. 

2. Житлово-побутові умови сім'ї, особисте підсобне господарство, 

матеріальна забезпечення сім'ї, дохід на одну людину. Розлучені батьки 

проживають разом, окремо, один з батьків живе в іншому місті і т.п. Наявність 

у дитини особистого житлового простору (місця для занять, ігор, відпочинку)і 

його забезпечення усім необхідним. Рівень життя сім'ї. Яку матеріальну 

допомогу надає батько, який проживає окремо. 

3. Освіта, професія і місце роботи всіх дорослих членів 

сім'ї. Громадська діяльність членів сім'ї та спрямованість їх інтересів. 

4. Педагогічна культура батьків. Виконання батьками своїх 

обов'язків по вихованню дітей. Рівень загальної культури батьків і всіх членів 

сім'ї, культура спілкування в родині. 

5. Взаємини дітей і дорослих у неповній сім'ї, авторитет батьків. Як 

розлучені батьки взаємодіють у процесі виховання дитини, яка роль родичів з 

обох сторін у процесі заповнення дефіциту сімейного виховання. Як протікає 

процес соціалізації дитини в неповній сім'ї, виховання статевої свідомості та 

статевої поведінки, підготовка до сімейного життя. Рівні спілкування батьків 

дитини, взаємини з батьком та його родичами, які не проживають спільно з 

дитиною. 

6. Культурні потреби сім'ї. Чи є в сім'ї бібліотека, який підбір 

літератури в ній, які передплачуються газети, журнали, чи є аудіо-, відео-, 

теле- техніка, які передачі дивиться і слухає родина. Захоплення всіх членів 

сім'ї, організація сімейного відпочинку та дозвілля, відвідування кіно, театрів, 
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виставок і т.п. Рівень участі кожного з розлучених батьків в організації 

вільного часу дітей та управління розвитком їхніх інтересів. 

7. Сімейні традиції: трудові, культурні, освітні, сімейно-

побутові. Знання членами сім'ї свого родоводу. Характер спілкування у 

сімейній групі, зв'язок і характер взаємин з родичами. 

8. Взаємодія неповної сім'ї і школи, участь батьків у шкільному 

житті свої дітей. Узгодженість виховних зусиль неповної сім'ї і школи: 

підтримують тісний зв'язок, контактують епізодично, зв'язки носять 

випадковий характер, батьки уникають контактів, протидіють зусиллям 

школи. Сім'я допомагає педагогам в організації виховного процесу в школі 

тощо. Допомога школи і вчителів в організації процесу повноцінної 

соціалізації дитини. Координація школою зусиль соціальних інститутів для 

надання допомоги неповній сім'ї. 

9. Навчальна, трудова та громадська діяльність дітей. Успішність і 

ставлення до навчання, участь у громадському житті класу і школи, зайнятість 

дитини у другій половині дня, відвідування установ додаткової освіти, гуртків, 

спортивних секцій. Місце дитини у колективі серед однолітків. 

10. Рівень вихованості дитини, культура поведінки і спілкування, 

ставлення до оточуючих людей, сімейних і суспільних обов'язків, здатність до 

саморегуляції поведінки. Моральна поведінка дитини. 

ІІ. Особливості сімейного виховання 

1. Типовий стан неповної сім'ї: емоційний комфорт, тривожність, 

емоційно-психологічний дискомфорт і нервово-психічне 

напруження. Моральні конфлікти в родині і способи їх погашення. Роль 

батька, матері та інших членів сім'ї та сімейної групи у вихованні дітей. 

2. Стиль і особливості сімейного виховання: ліберальний, автори- 

тарний, демократичний, нестійкий. Становище дітей у системі 

внутрішньосімейних відносин: рівноправна участь у розв’язанні сімейних 

проблем, ступінь свободи у виборі друзів і занять, коло обов'язків і прав 

дитини в сім'ї. Зміст вимог, що пред'являються в сім'ї до дитини, поєднання 
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вимогливості з наданням дітям самостійності, дотримання заходів любові і 

суворості. Методи виховання дітей у сім'ї: переконання, примусу, привчання, 

заохочення, покарання. Роль особистого прикладу матері (батька), 

педагогічний такт у спілкуванні з дітьми. 

3. Порушення сімейного виховання. Домінуюча гіперопіка, прояви 

жорстокості, інші негативні явища в житті сім'ї. Причини недоліків сімейного 

виховання і відхилення поведінки дітей: неблагополуччя сім'ї, відсутність 

єдиних вимог; незнання психологічних особливостей своєї 

дитини; відсутність контролю, бездоглядність, психічна депривація 

дитини; використання антипедагогічний заходів впливу; неправильна оцінка 

дитини, її ідеалізація або зневіра в можливості дитини; недооцінка або 

переоцінка виховних можливостей сім'ї. зневіра батьків у свої сили і 

можливості і т.п. 

ІІІ. Характеристика сім’ї (гармонійна, проблемна, конфліктна, 

антипедагогічна, асоціальна, аморальна і т.п.).  

ІV. Загальні висновки 

V. Рекомендації до вдосконалення сімейного виховання 
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Додаток Н. 1 

Тренінг «Педагог-суб’єкт взаємодії»* 

Мета: розвиток мотивації, гуманістичної спрямованості у роботі з батьками 

молодших школярів з неповних сімей, пробудження професійного інтересу до 

зазначеного виду діяльності. 

Завдання: 

 створити психологічний клімат у групі; 

 пробудити інтерес і стимулювати мотивацію до професійної діяльності, 

зокрема до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей; 

 поглибити процес пізнання та підвищити рівень самооцінки вчителя; 

 сформувати вміння командної взаємодії та усвідомлення учасником 

своєї ролі у групі;  

 розвиток у майбутнього вчителя здатності до педагогічної рефлексії, 

аналізу й оцінки наслідків власних виховних впливів; 

 розвиток умінь у майбутнього вчителя здатності до педагогічної 

рефлексії, аналізу й оцінки наслідків власних виховних впливів. 

Обладнання: маркерна дошка, ватман для запису інформації; маркери, 

фломастери, кольорові олівці; папір формату А4, А3, авторучки, роздаткові 

матеріали. 

Час: 120 хв. 

№п/п Структура тренінгу 

І.  Вступна частина  

1.1. Вступне слово тренера 

1.2. Прийняття правил групи. 

1.3 Знайомство. 

1.4 Виявлення очікувань.  

ІІ Основна частина 
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2.1. Надувна лялька (розминка) 

2.2. Вправа «Герб» 

2.3. Вправа «Я знаю, що ти думаєш» 

2.4. Вправа «Моя позиція» 

2.5. Вправа «Хочу – не хочу, але роблю ...» 

2.6. Вправа «Ідеальний вчитель у роботі з неповною сім’єю» 

 Вправа «Гірська вершина» 

ІІІ Заключна частина  

 Вправа «Підсумки»  

 Прощання 

Хід тренінгу 

І.  Вступна частина  

1.1. Вступне слово тренера 

Інформування учасників про мету, завдання та кінцевий результат 

тренінгу. 

1.2. Прийняти правил для комфортної та продуктивної роботи 

учасників тренінгу. 

Тренер звертається до групи із запитанням: «Для чого в нашому житті 

існують різні правила?». Враховуючи відповіді учасників пропонує прийняти 

правила роботи групи під час тренінгу. Учасники тренінгу обговорюють 

правила, складають їх остаточний варіант. Далі тренер підсумовує правила, які 

записуються на плакаті «Правила групи».  

Орієнтовні правила роботи групи:  

 Ціную час 

 Ввічливість і позитивна налаштованість  

 Говорити від свого імені 

 Правило добровільної активності 

 Конфіденційність  
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 Один говорить – усі слухають 

 Правило піднятої руки 

 Зворотний зв’язок 

 Обговорюємо дію, а не особу. 

1.3. Знайомство 

Вправа «Снігова куля»  

Перший учасник називає своє ім'я. Наступний – спочатку це ім'я, а потім 

своє. Третій називає два попередніх, а відтак своє. Четвертий і решта учасників 

називають три попередніх імені і своє. 

1.4. Виявлення очікувань.  

Тренер пропонує учасникам визначитися з власними очікуваннями і 

висловити думку: «Що ви очікуєте від тренінгу?», «Чи вважаєте, що він 

принесе позитивні результати?». 

Тренер налаштовує учасників абстрагуватися від усіх проблем і 

зосередитися на темі зустрічі. 

ІІ. Основна частина  

2.1. Надувна лялька (розминка) 

Мета: створення позитивної атмосфери у групі, активізація роботи, 

удосконалення навичок координації та взаємодії у групі, подолання скутості 

та напруженості учасників групи 

Тренер відіграє роль «насоса»: він робить рухи руками, що імітують 

роботу з насосом, і видає характерні звуки. Учасники групи спочатку спокійно 

сидять у кріслах, голова опущена, руки мляво висять уздовж тіла. З кожним 

рухом «насоса» «гумові ляльки»починають «надуватися»: учасники 

розпрямляються, піднімають голову, напружують руки і врешті-решт стають 

на повний зріст, розкинувши руки і розставивши ноги. Через кілька секунд 

провідний «висмикує затичку»у «ляльки», і гравці з шипінням («ш-ш-ш!») 

Розслабляються і поступово опускаються. Гру можна повторити два-три рази. 

Обговорення гра не вимагає. 

2.2. Вправа «Герб» 
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Мета: визначити власні життєві цінності, успіхи, орієнтири.  

Учасникам роздається заготовка герба, і учасникам пропонується 

намалювати власний герб, який буде символізувати професіоналізм у роботі 

вчителя з сім’єю школяра. Акцентується увага на тому, що ніхто не буде 

оцінювати художній рівень малюнків. Презентація проводиться у загальному 

колі, учасники переглядають усі герби і в ході обговорення відповідають на 

запитання:  

 Що ви можете сказати про власника герба? 

 Чому внутрішній зміст малюнків настільки різний? 

 Малюнки якого герба хотілося б змінити? Чим викликане таке бажання? 

2.3. Вправа «Я знаю, що ти думаєш» (метод, направлений на 

розвиток соціальної перцепції) 

Кожному учаснику групи видається по 2 картки. Завдання учасників 

«відчути»іншу людину настільки, щоб дістатися до образів його підсвідомості. 

Кожен учасник записує думку-позицію щодо проблеми роботи вчителя з 

неповною сім’єю школяра на одному листку учасника, який сидить зліва від 

нього, на другому – учасника, який сидить справа.  

Піднімають руку ті, хто виявив правильну позицію. Це привід для 

обговорення способів такого вгадування. Що підказало «віщуну»правильну 

відповідь? Можливо, в поведінці є щось таке, що дозволяє «побачити»його 

думки? Цікаво отримати і від того, і від іншого тлумачення образів вгаданих 

думок. 

Якщо навіть припущення абсолютно не збігаються, результати 

обговорюються колективно. 

2.4.Вправа «Моя позиція» (метод роботи в малих групах)  

Учасники тренінгу діляться на три групи (методом жереба), кожна з груп 

повинна відстояти свою позицію: 

І група – відстоює позицію, що взаємодія вчителя з неповною сім’єю 

дуже важлива 
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ІІ група – відстоює позицію, що робота вчителя з неповною сім’єю 

плідних результатів не принесе 

ІІІ група – відстоює позицію: втручання в неповну сім’ю тільки 

зашкодить. 

Усі групи по черзі доводять свою позицію, після чого відбувається 

обговорення думок усіх учасників. Тренер підводить учасників до висновку: 

правильно організована робота вчителя з батьками молодших школярів 

неповних сімей завжди буде мати позитивний результат. 

2.5. Рефлексивна вправа «Хочу – не хочу, але роблю ...»  

Учасникам пропонується на окремих аркушах написати: 

Три дії (напрями) у роботі з батьками, які вам хотілося б робити частіше. 

Три дії (напрями), які вам хотілося припинити робити в тій мірі, в якій 

ви їх здійснюєте, або ж зовсім не робити. 

Тренер пропонує обґрунтувати, чому ви не робите досить першого, 

однак хочете це робити, і робите занадто багато другого, але чому не хочете 

робити це. 

За підсумками даної вправи відбувається обговорення того, що 

викликало ускладнення з боку учасників тренінгу. 

2.6. Вправа «Ідеальний учитель у роботі з неповною сім’єю» 

Учасникам тренінгу пропонується: 

1. Подумати про значення ролі вчителя у роботі з батьками молодших 

школярів з неповних сімей та її важливості. 

2. Відтворити образ основних мотивів педагога, його дій, психологічних 

вимог до особистості, її здібностей. 

3. Зафіксувати свою «ідеальну модель»на папері. 

По закінченню проводиться обговорення всіх отриманих «ідеальних 

моделей». Найбільш суттєві елементи «ідеальної моделі» записуються 

тренером на ватмані. 

2.7. Вправа «Гірська вершина» (медитативна техніки) 
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- Заплющіть очі і уявіть собі, що ви стоїте біля підніжжя величезної 

гори. З усіх боків вас оточують кам'яні велетні. Можливо, це Карпатські 

Горгани, можливо це Кримські гори…Десь у височині, гублячись у хмарах, 

пливуть крижані вершини гір. Як прекрасно повинно бути там, нагорі! Вам 

хотілося би бути там. І вам не потрібно добиратися до вершин, піднімаючись 

по небезпечних схилах, тому що ви ... можете літати. Подивіться вгору: на 

тлі неба чітко видно темний рухомий хрестик. Це орел літає над скелями ... 

Мить – і ви самі стаєте цим орлом. Розправивши свої могутні крила, ви легко 

ловите пружні потоки повітря і вільно пролітаєте повз них ... Ви бачите 

хмари, що пливуть під вами ... Далеко внизу – крихітні будинки в долинах, 

мініатюрні чоловічки ... Ваше пильне око здатне розрізнити найдрібніші 

деталі картини, що постала перед вами. Вдивіться в неї. Розгляньте 

детальніше ... 

Ви чуєте неголосний свист вітру і різкі крики пролітаючих мимо дрібних 

птахів. Ви відчуваєте прохолоду і ніжну пружність повітря, який тримає вас 

у височині. Яке чудове відчуття вільного польоту, незалежності і сили! 

Насолоджуйтеся ним ... 

Вам неважко досягти будь-якої найвищої і недоступної для інших 

вершини. Виберіть собі зручну ділянку і спустіться на неї, щоб звідти, з 

недосяжною висоти, подивитися на те, що залишилося там, далеко, біля 

підніжжя гір ... Якими дрібними і незначними здаються звідси проблеми, які 

вас хвилювали! Оцініть – чи варті вони зусиль і переживань, які ви витрачали! 

Спокій, що дарується висотою, наділяє вас неупередженістю і здатністю 

вникати у суть речей, розуміти і помічати те, що було недоступним там, в 

суєті. Звідси, з висоти, вам легко побачити шляхи розв’язання цих проблем, 

що вас хвилювали ... З вражаючою чіткістю усвідомлюються потрібні кроки 

і правильні вчинки ... Пауза. 

Злітайте знову і знову, відчувайте дивовижне відчуття польоту. Нехай 

воно надовго запам'ятається вам ... А тепер знову поверніться в себе, стоячи 
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біля підніжжя гори... Помахайте рукою на прощання літаючому в небі орлу, 

який зробив доступним для вас нове сприйняття світу ... Подякуйте йому ... 

Ви знову тут, у цій кімнаті. Ви повернулися сюди після своєї подорожі… 

При обговоренні ефектів і станів під час вправи, крім рефлексії стану, 

добре отримати відповіді на такі запитання: 

 Що цікавого побачили? 

 Яка картина була перед вашими очима? 

 Чи бачили шлях, який вам потрібний був для підйому на вершину? 

 Яка погода була під час вашого польоту?  

Розповіді учасників можуть виявитися дуже цікавими, насиченими 

несподіваними деталями та яскравими подробицями. Тренеру ліпше 

утриматися від оцінок та інтерпретацій, порадивши учасникам самим 

поміркувати про символіку образів, подарованих їм підсвідомістю. 

ІІІ Заключна частина  

Вправа «Підсумки»(робота у загальному колі) 

Мета: підсумувати результати власної участі в роботі тренінгу. 

Закріпити емоційне піднесення та акцентувати на трансфері навчання.  

Усі учасники групи беруться за руки. Тренер стискає руку тій людині, 

що стоїть праворуч, і просить цей «потиск», передаючи всім по колу цей 

потиск з висловленням свого враження про проведений тренінг. Коли 

«потиск» повернеться до тренера, робиться висновок, що цей потиск є 

символом підтримки кола в усіх складних життєвих ситуаціях. 

 Прощання 

Список використаних джерел 

1. Авидон, И., Гончукова, О. Сто разминок, которые украсят ваш 

тренинг/И. Авидон, О. Гончукова. – Санкт-Петербург : Речь, 2010. – 256 

с. 

2. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга: учеб. 

пособие / И. В. Вачков.- М: Ось-89, 1999. – 176 с. 
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3. Посібник для тренерів з проведення просвітницьких занять із 

населенням щодо питань репродуктивно- го здоров’я і планування сім’ї 

/ [ А. М. Кенней, Т. Літвінова, Н. Карбовська, О. Голоцван]; Корпорація 

інститут досліджень та тренінгів JSI. – Київ, 2008. – 133 с. 

4. Технологія організації та проведення тренінгу: навчально-методичний 

посібник [Данілович Н.В., Левчук С.С., Несторук Н.О., Хронюк І Є., 

Ярова Т.В.] / За загальною редакцією Левчук С.С. – Сквира: Джерело, 2010. – 

64 с. 

 

*авторська розробка  
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Додаток Н. 2 

Тренінг «Робота вчителя з неповною сім’єю» * 

Мета: вироблення вмінь і формування навичок роботи з батьками молодших 

школярів у процесі виконання практичних завдань та імітації рольових ігор.  

Завдання: 

 створити психологічний клімат в групі; 

 поглибити процес пізнання та підвищити рівень самооцінки вчителя; 

 виробляти вміння вирішувати проблеми неповних сімей; 

 формувати навички роботи вчителя з батьками молодших школярів з 

неповних сімей; 

 формувати вміння командної взаємодії та усвідомлення учасником 

своєї ролі в групі;  

 розвитокувмінь у майбутнього вчителя здатності до педагогічної 

рефлексії, аналізу й оцінки наслідків власних виховних впливів. 
 

Обладнання: дошка, ватман для запису інформації; маркери, фломастери, 

кольорові олівці; папір формату А4, А3, авторучки, роздаткові матеріали. 

Час: 120 хв. 

№п/п Структура тренінгу 

І.  Вступна частина  

1.1. Вступне слово тренера 

1.2. Прийняття правил групи. 

1.3 Знайомство. Вправа «Розрекламуй іншого» 

1.4 Виявлення очікувань.  

ІІ Основна частина 

2.1. Мозковий штурм «Основні акценти у роботі з неповною сім’єю» 

2.2. Групова дискусія «Неповна сім’я – це проблема?»  

2.3. Рольова гра «Проблема розлученої мами» 
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2.4. Вправа «Дерево порад» 

ІІІ Заключна частина  

 Вправа «Позитив – негатив» 

 Прощання 

 

Хід тренінгу 

І.  Вступна частина  

1.1. Вступне слово тренера 

Інформування учасників про мету, завдання та кінцевий результат 

тренінгу. 

1.2. Прийняти правил для комфортної та продуктивної роботи 

учасників тренінгу. 

Не забувайте про те, що ми з вами на попередньому тренінгу розробили 

і прийняли «Правила групи», які обіцяли дотримуватися, тому нагадаємо їх 

сьогодні. 

Орієнтовні правила роботи групи:  

 Ціную час 

 Ввічливість та позитивна налаштованість  

 Говорити від свого імені 

 Правило добровільної активності 

 Конфіденційність  

 Один говорить – усі слухають 

 Правило піднятої руки 

 Зворотний зв’язок 

 Обговорюємо дію, а не особу. 

1.3. Знайомство 

Вправа «Розрекламуй іншого» 
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Учасники діляться на пари, знайомляться один з одним, дізнаються кращі 

якості один одного і повинні представити свого партнера, зробити йому 

рекламу перед усією групою. Можливі різні варіанти в ході вправи.  

1.4. Виявлення очікувань  

Тренер пропонує учасникам визначитися з власними очікуваннями і 

висловити думку: «Що ви очікуєте від тренінгу?», «Чи вважаєте, що він 

принесе позитивні результати?». 

Тренер налаштовує учасників абстрагуватися від усіх проблем, і 

зосередитися на темі зустрічі. 

ІІ. Основна частина  

2.1. Мозковий штурм «Основні акценти у роботі з неповною 

сім’єю»  

Учасники за короткий час (5 хвилин) повинні по черзі записувати на 

дошці власну ідею, що вважають за головне у роботі вчителя з неповними 

сім’ями. Після закінчення часу учасники долучаються до обговорення всіх 

записаних ідей, визначаючи провідні і досить важливі з-поміж них, що 

стосуються роботи вчителя з батьками молодших школярів з неповних сімей.  

2.2. Групова дискусія «Неповна сім’я – це проблема?»  

Учасникам пропонується тема для дискусії, учасники добровільно 

залучаються до обговорення, висловлюють власну думку, вислуховують інші 

думки, визначають основні проблеми неповної сім’ї, тренер підводить 

підсумки. 

Навідні запитання для дискусії: 

- Чи завжди в неповній сім’ї є проблеми?  

- З чим можуть бути пов’язані проблеми неповної сім’ї? 

- Чи однакові проблеми в різних типах неповних сімей?  

Вправа «Робота з батьками» (робота в малих групах) 

Тренер ділить учасників на три підгрупи. Кожна підгрупа захищає інтерес 

однієї з трьох категорій (дитина, педагог, батьки) учасників освітнього 

процесу. Перша група відповідає на питання: «Які переваги отримують діти, 
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якщо в навчальному закладі систематично ведеться робота з батьками?» Друга 

група пояснює, яку користь приносить подібна робота самим батькам 

школярів. Третя група аргументує положення про те, що взаємодія з батьками 

молодших школярів з неповних сімей необхідна. Учасники разом з тренером 

роблять спільний висновок про переваги і необхідності проведення 

систематичної роботи з неповними сім’ями у школах. 

2.3. Рольова гра «Проблема розлученої мами» 

Учасникам пропонується ситуація  

Одного разу до завуча початкових класів прийшла мама учня 4 класу. 

 Доброго дня. 

 Доброго дня. Заходьте, будь ласка. З якого приводу Ваш візит? 

 Я хотіла б з Вами порадитися. Два роки тому я розлучилася з чоловіком, 

однак спочатку ми намагалися зберегти заради дитини добрі відносини. 

Однак, якщо син був не готовий до уроку чи побився з однокласником, 

учитель-класовод завжди дзвонила чоловіку, щоб повідомити про 

проблеми з нашим сином. Це призвело до того, що батько все суворіше 

ставиться до сина, карає його, відмовляється від спілкування з ним у 

вихідні дні, звинувачує мене у «неправильному вихованні» дитини. 

Попросіть учителя-класовода більше не дзвонити моєму колишньому 

чоловіку. Я ліпше сама буду приходити до неї кожного тижня. 

 Я спробую знайти розумний розв’язок Вашої проблеми. 

Відносини батьків носять конфліктний характер. Хлопчик страждає, оскільки 

прив'язаний до батька, замикається в собі, стає агресивним, а в результаті – 

поведінка і навчання тільки погіршиться. 

- 1. Ознайомившись з ситуацією, розіграйте: 

- 1) взаємодію завуча і мами; 

- 2) взаємодії завуча, мами і вчителя-класовода;  

- 3) взаємодія вчителя-класовода, мами і батька. 
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Кожна група обговорює, розігрує й обґрунтовує вихід зі створеної 

ситуації і способи налагодження відносин з родиною, регулювання ситуації 

сімейного виховання. 

2. Розподіл ролей між учасниками гри.  

3. Входження в гру 

4. Розгортання рольової взаємодії.  

5. Аналіз результатів ігрової взаємодії.  

6. Рефлексія:  

 Які цілі ставили перед собою до гри?  

 Які цілі були Вами реалізовані? 

  «Участь у рольовій грі дала мені …» 

 «Рольова гра змусила мене задуматися про ....» 

 «Я побачила для себе користь у...» 

2.4. Вправа «Дерево порад»  

Учасники повинні записати на листках поради у роботі вчителя з 

батьками молодших школярів з неповних сімей. Поради обговорюються, 

після чого найбільш вагомі поради утворюють дерево порад (на дошці 

до намальованого стовбура дерева прикріплюють аркуші порад)  

Спрямовуючі питання: 

Чому саме ця порада для Вас вагома? 

Яку з порад можна випустити?  

Яка з названих повинна бути на «Дереві порад»?  

ІІІ Заключна частина  

Вправа «Позитив – негатив» 

Підбиття підсумків з проблеми роботи з батьками молодших школярів з 

неповних сімей відбувається у полярній манері, тобто визначення різних 

аспектів діяльності.  

На дошці тренер у лівій колонці записує «негатив», а у правій – 

«позитив», який виник під час роботи над темою.  
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Спочатку фіксуються всі негативні думки, позиція «проти», а потім 

позитивні думки, позиція «за». Після фіксації тренер спрямовує на 

обговорення таким чином, щоб співвідносити обидві позиції і позитивом 

нейтралізувати негатив (Інколи обидві колонки містять досить полярні 

твердження і не можуть врівноважувати одна одну. Тоді обговорення 

необхідно спрямовувати на те, як саме зменшити або подолати негатив) 

 Прощання 

Список використаних джерел 

1. Авидон, И., Гончукова, О. Сто разминок, которые украсят ваш 

тренинг/И. Авидон, О. Гончукова. – Санкт-Петербург : Речь, 2010. – 256 

с. 

2. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга: учеб. 

пособие / И. В. Вачков.- М: Ось-89, 1999. – 176 с. 

3. Посібник для тренерів з проведення просвітницьких занять із 

населенням щодо питань репродуктивно- го здоров’я і планування сім’ї 

/ [ А. М. Кенней, Т. Літвінова, Н. Карбовська, О. Голоцван]; Корпорація 

інститут досліджень та тренінгів JSI. – Київ, 2008. – 133 с. 

4. Технологія організації та проведення тренінгу: навчально-методичний 

посібник [Данілович Н.В., Левчук С.С., Несторук Н.О., Хронюк І Є., 

Ярова Т.В.] / За загальною редакцією Левчук С.С. – Сквира: Джерело, 

2010. – 64 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*авторська розробка  
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Додаток П 

Методичні рекомендації підвищення мотивації у майбутнього 

вчителя початкової школи 

(на основі методичних розробок Кухарь Т. В.) 

Обґрунтоване мотивування викладачем. Оскільки студент уже давно не 

школяр, якому можна сказати «так треба», тому студенту необхідно пояснити, 

як знання йому знадобляться в майбутньому. І якщо викладач відповідає в дусі 

«в житті знадобиться», то студент утрачає інтерес. Студент приходить до 

професійного навчального закладу не тільки за знаннями, а й за тим 

(переважно), щоб стати добрим фахівцем. Тому викладач повинен уміти 

довести важливість користі знань в їх майбутній діяльності. 

Стимулювання на результат, а не на оцінку. Студента необхідно 

зацікавити не тільки предметом, а й відкрити для нього можливості 

практичного використання знань. Для цього можна проводити інтегровані 

заняття, на яких простежується зв'язок освітнього та спеціального предметів. 

Тут широко використовуються пізнавальні мотиви, які проявляються як 

орієнтація на ерудицію. 

Взаємодія «викладач-студент». Студенту дуже важливо, щоб педагог 

був його наставником, щоб до нього можна було звернутися за допомогою під 

час навчального процесу, обговорити проблемні питання. Викладач повинен 

використовувати ефективну форму мотивації – зміцнювати впевненість у 

власних силах.  

Прояв поваги до студентів. Чим більше викладач проявляє повагу та 

довіру до студентів, тим охоче вони співпрацюють з ним.  

Зацікавлення студентів. Усі студенти будуть із задоволенням 

відвідувати заняття, якщо зацікавити їх своїм предметом. Можна створити їм 

такі ситуації на заняттях, у яких вони могли б відстоювати свою думку, брати 

участь в обговореннях, знаходити кілька варіантів можливого вирішення 

поставленого завдання, вирішувати їх шляхом комплексного застосування 

відомих ним способів рішення і т. п. 
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Використання методу «покарання та нагород». Ефективний засіб для 

підвищення мотивації навчальної діяльності студентів та їх самостійності – це 

введення рейтингової системи оцінки. Знання оцінювати в балах, які 

набираються протягом усього періоду навчання з того чи іншого предмета за 

різні види успішно виконаних робіт (як самостійних і практичних, так і 

аудиторних). У результаті студент мотивується конкретними бонусами і 

преференціями на іспиті і з більшою відповідальністю поставиться до 

навчального процесу. Продумати систему «покарань» і «нагород», які будуть 

відображатися на рейтинговій оцінці. 

Мотивація особистим прикладом. Інтерес до досліджуваної проблеми 

обумовлений не тільки професійним рівнем подачі навчального матеріалу, а й 

особистими якостями викладача (який доброзичливо ставиться до оточуючих, 

не запізнюється, відповідально виконує свою роботу, вчасно перевіряє 

контрольні, самостійні та практичні роботи студентів), які цінуються 

студентами. 

Дотримання обіцянок. Не можна обманювати студентів, якщо обіцяли 

захоплюючу екскурсію або провести цікавий тест, змагання або подивитися 

фільм, то не відступати від намічених цілей.  

Формування позитивного ставлення до професії. Необхідно 

підбадьорювати і схвалювати вибір професії студентів, акцентувати увагу на 

важливих професійних компетенціях. Доброзичливий, спокійний тон, 

позитивний, привітний настрій, запорука ефективної праці. Інтонації має бути 

досить, щоб виділити важливе, зробити акцент, змусити задуматися. 

Надання максимальної свободи вибору студентам. У навчальному 

закладі бувають дні самоврядування, які мотивують учнів на самостійну 

діяльність. Дайте можливість студенту виконувати не тільки запропоновані 

вами завдання, але й прояви творчість щодо вирішення проблеми, і дати 

можливість виконати завдання у різних формах (на вибір студента). 

Запропонуйте студентам розробити критерії та форму оцінювання своїх знань, 

форму виконання індивідуальної самостійної роботи, тему доповіді або 
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варіант завдання, рецензувати відповіді своїх одногрупників. Кожен має бути 

причетним до якогось процесу, усвідомлювати, що його точку зору беруть до 

уваги – це підвищує мотивацію. 

Схвалювати успіхи студентів, демонструвати їх досягнення. 

Публічна похвала, особливо з описом переваг і позитивних рис додає студенту 

впевненості в собі, підвищує його внутрішню мотивацію і бажання знову 

досягати аналогічного результату. 

Зацікавлювати особистим досвідом студентів у професійній 

діяльності та їхньою особистою думкою. Спільне обговорення різних 

питань, вирішення проблем, організація дискусій і суперечок, розгляд різних 

ситуаційних задач – важливі методи не тільки організації навчального 

процесу, але і налагодження якісної взаємодії між педагогом і учнем. Тому 

завдання викладача при розв’язанні ситуацій полягає в опорі на зв’язок з 

власним досвідом студента.  
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Додаток Р 

Орієнтовна тематика науково-дослідних робіт 

1. Соціально-психологічні особливості неповної сім'ї та їх вплив на 

характер виховання дітей. 

2. Специфіка прояву вікових та індивідуальних особливостей школярів з 

неповних сімей. 

3. Психолого-педагогічні особливості розвитку та поведінки дітей з 

неповних сімей. 

4. Методика роботи вчителя з педагогічно запущеними школярами з 

неповних сімей. 

5. Зміст індивідуальної роботи з батьками дітей з різних типів неповних 

сімей. 

6. Удосконалення психолого-педагогічних знань батьків, необхідних для 

поліпшення виховання дітей у неповній сім'ї. 

7. Соціально-психологічні методи вивчення неповної сім'ї. 

8. Виховання статевої свідомості та статевої поведінки дітей з неповних 

сімей. 

9. Формування соціально-особистісних якостей школярів з неповних 

сімей. 

10. Діагностика та корекція відносин між дітьми з неповних сімей та їх 

батьками. 

11 .Форми та методи взаємодії вчителя початкових класів з неповною 

сім'єю школяра. 

12. Організація та методи психотерапевтичної роботи з неповною сім'єю 

школяра. 

13. Роль школи в координації соціальної допомоги неповній сім'ї. 

14. Подолання конфліктності у взаєминах між учителем, дітьми з 

неповних сімей та їх батьками. 

15. Історичні аспекти розвитку сімейних відносин в умовах неповної сім’ї 

різних типів. 
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16. Проблеми психолого-педагогічної корекції негативного поведінки 

дитини з неповної сім'ї. 

17. Значення дитячо-батьківських відносин у формуванні особистості 

дитини з неповної сім'ї. 
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Додаток С 

 

Доповнення до дисципліни «Психолого-педагогічні основи роботи  

з батьками молодших школярів* 

Змістовий модуль «Особливості роботи вчителя з батьками 

молодших школярів з неповних сімей» 

Тематика заняття Форма К-ть 

годин 

Неповна сім’я – об’єкт і суб’єкт у роботі 

вчителя  

Лекція 2 

Психолого-педагогічні особливості 

розвитку і виховання дітей з неповних 

сімей 

Семінарське заняття  2 

Зміст, форми та методи взаємодії з 

батьками молодших школярів з 

неповних сімей  

Лекція 2 

Психолого-педагогічна просвіта батьків 

молодших школярів з неповних сімей. 

Практичне заняття 2 

Усього: 8 год. Лекційних –  

Практичних –  

4 год. 

4год. 

  

Тема 1: «Неповна сім’я – об’єкт і суб’єкт у роботі вчителя» 

Мета: розкрити соціально-психологічні особливості неповних сімей і 

причини їх виникнення; вивчити типи неповних сімей і умови сімейного 

виховання в таких сім'ях. 

1. Поняття неповної сім’ї та причини їх виникнення. 

2. Структура та типологія сучасних неповних сімей. 

3. Реалізація функцій у неповній сім’ї.  

4. Проблеми виховання в неповній сім’ї. 

Основні поняття: неповна сім'я, типи неповних сімей, функції сім'ї, 

проблеми неповної сім’ї.  
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Запитання та завдання для обговорення : 

1. Що таке неповна сім'я? Назвіть причини виникнення неповних 

сімей. 

2. Охарактеризуйте умови та особливості виховного середовища 

неповних сімей різних типів. 

3. Які психологічні особливості дітей, які виховуються в неповних 

сім'ях? 

4. Які завдання і можливості школи в координації допомоги 

неповній сім'ї з боку соціальних інститутів? 

 

Творчі завдання: 

1. Розкрийте виховні можливості конкретної неповної сім'ї, спрогнозуйте 

наслідки виховання дитини в ній. 

2. Проаналізуйте досвід роботи конкретного вчителя, розкривши основні 

напрямки, форми і методи його роботи з неповною сім'єю школяра. 

3. Охарактеризуйте зміст і форми соціально-психологічної роботи з 

дітьми з неповних сімей за місцем проживання. 

4. Дайте характеристику впливу мікросоціуму на соціалізацію дитини з 

неповної сім'ї. 

 

Тема 2: «Психолого-педагогічні особливості розвитку та виховання 

дітей з неповних сімей» 

 

Мета: виявлення наявних у студентів знань з даної теми, розширення та 

поглиблення знань про неповні сім'ї й особливості виховання дітей у таких 

сім’ях.  

1. Вікові, індивідуальні та психологічні особливості розвитку та 

поведінки дітей з неповних сімей, специфічність їх прояву. 
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2.  Психолого-педагогічні особливості виховання дітей у неповних сім'ях 

різних типів і з різною ситуацією сімейного виховання. 

3. Взаємини між батьками і дітьми в неповних сім'ях. 

4.  Діяльність сім'ї, школи та соціальних інститутів з організації 

морально-виховного середовища в неповних сім'ях. 

Основні поняття: криза розвитку, індивідуальні та психічні особливості 

особистості, відхилення в розвитку, ситуація сімейного виховання в неповній 

сім'ї, батьківські відносини, батьківські установки, педагогічна занедбаність, 

компенсаторна виховна діяльність. 

  

Запитання та завдання для обговорення: 

1. Чому процес виховання дитини в неповній сім'ї є соціально-

педагогічної проблемою? 

2. У чому полягають психолого-педагогічні особливості розвитку і 

поведінки дітей з неповних сімей? 

3. У чому виражається специфіка вікових та індивідуальних особливостей 

школярів з неповних сімей? 

4. Яку роль відіграють сімейний мікроклімат, стиль сімейного виховання, 

типи батьківських відносин, рівні спілкування в неповній сім'ї в попередженні 

негативної поведінки дитини? 

5. Що мається на увазі під поняттям «педагогічна занедбаність» дитини? 

6. У чому полягає компенсаторна виховна діяльність школи (вчителя) 

щодо організації морально-виховного середовища в неповних сім'ях? 

 

Творчі завдання: 

1. Проаналізуйте батьківські установки в неповних сім'ях учнів і на 

підставі цього охарактеризуйте ситуацію сімейного виховання. 

2. Опишіть сімейний психологічний клімат конкретної неповної сім'ї, 

наведіть приклади помилок сімейного виховання. 



279 

 

3. Дайте характеристику ролі особистого прикладу матері в неповній сім'ї 

і можливостей взаємодії розлучених батьків у питаннях виховання дітей. 

Наведіть приклади. 

4. Проаналізуйте причини негативної поведінки дітей з неповних сімей та 

спрогнозуйте можливі шляхи розвитку сімейної ситуації в цих сім’ях.  

 

Тема 3: Зміст, форми та методи взаємодії з батьками молодших 

школярів з неповних сімей 

1. Методика вивчення неповної сім’ї.  

2. Особливості роботи з батьками молодших школярів з неповних 

сімей. 

3. Форми та методи роботи з неповними сім’ями.  

Основні поняття: методи вивчення неповної сім’ї, форми, методи, форми 

роботи з неповними сім’ями.  

 

Запитання та завдання для обговорення: 

1. Якими правилами професійно-педагогічної етики повинен 

керуватися педагог при організації взаємодії з неповною сім'єю? 

2. Які особистісні якості необхідні педагогу для досягнення 

взаєморозуміння у взаємодії з батьками учнів з неповних сімей? 

3. Які способи попередження та вирішення конфліктів між педагом і 

батьками учнів з неповних сімей? 

4. Чим повинен керуватися педагог при виборі форм і методів 

взаємодії з неповною сім'єю школяра? 

 

Творчі завдання: 

1. Продумайте і розробіть зміст і етапи ведення конструктивної бесіди з 

батьками по одній з проблем виховання дітей у неповній сім'ї. 
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2. На конкретному прикладі конфліктної ситуації між педагогом і 

батьком учня з неповній сім'ї проаналізуйте можливі варіанти виходу з даної 

ситуації. 

3. Розробіть план відвідування на дому вашого учня з неповної сім'ї з 

метою вивчення ситуації сімейного виховання. 

 

Тема 4: Психолого-педагогічна просвіта батьків молодших школярів 

з неповних сімей 

Мета: поглибити знання комплексного вивчення виховної діяльності 

неповної сім'ї, а також розширити уявлення про форми та методи роботи з 

неповними сім’ями  

1.Психологічні, педагогічні та соціологічні методи вивчення неповної 

сім'ї.  

2. Діагностика та корекція відносин між батьками і дітьми, між учителями 

і батьками дітей з неповних сімей. 

3. Форми роботи з батьками молодших школярів в залежності від типу 

неповної сім’ї.  

Основні поняття: методи вивчення неповної сім'ї, методика вивчення 

неповної сім'ї, комплексне вивчення неповної сім'ї, паспорт неповної сім'ї, 

карта-характеристика неповної сім'ї. 

 

Запитання та завдання для обговорення : 

1. Назвіть відомі Вам психолого-педагогічні та соціологічні методи 

вивчення неповної сім'ї. 

2. Що розуміють під комплексним підходом до вивчення неповної сім'ї?  

3. Вивчіть приблизну схему аналізу особливостей і недоліків сімейно-го 

виховання учнів з неповних сімей. 

4. Використовуючи запропоновані матеріали розробіть власну 

комплексну програму вивчення неповної сім'ї школяра. 
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5. У чому призначення психолого-педагогічної освіти батьків де-тей з 

неповних сімей. 

6. Як можна удосконалювати психолого-педагогічні зна-ня батьків і 

відповідно поліпшувати педагогічно необхідні умови виховання дітей в 

неповних сім'ях? 

Творчі завдання: 

1. На підставі складеної програми виявіть індивідуально типологічні 

особливості конкретної неповної сім'ї і умов сімейного виховання. 

2. Складіть карту рівня вихованості учня з неповної сім'ї, узагальніть 

отримані дані. По можливості повторно заповніть карту на цього ж учня через 

кілька місяців – простежте і зафіксуйте зміни. 

3. За допомогою різних методик вивчіть взаємини між дітьми і батьками 

в конкретних неповних сім'ях з несприятливою виховною ситуацією. 

Розробіть корекційну програму з побудови нових взаємовідносин, що 

дозволяють удосконалювати виховну ситуацію в родині. 

 

Тематика індивідуальних завдань 

 1.Проаналізуйте педагогічну статтю, в якій висвітлено проблеми 

неповної сім’ї. 

2. Створіть презентацію на тему «Особливості неповної сім’ї». 

3. Підготуйте есе на тему: «Можливості взаємодії розлучених батьків у 

процесі виховання дитини». 

4. Підберіть відеоряд для ілюстрування проблем неповної сім’ї.  
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Додаток Т 

Розрахунки критерію Пірсона 
2  порівняння загального рівня 

готовності, критеріїв готовності до роботи з батьками молодших 

школярів з неповних сімей у контрольній та експериментальній групах 

Таблиця 1  

Розрахунок критерію 
2 порівняння сформованості  

когнітивного компонента КГ і ЕГ 

Рівень Емпіричні 

частоти, ƒе 

Сума Теоретичні 

частоти, ƒт 

 ƒе -ƒт (ƒе -ƒт)
2 (ƒе -ƒт)

2/ 

ƒт 

КГ ЕГ КГ ЕГ     

Низький 30 А 17 Б 47 21,62 25,38 А 8,38 70,2 3,2 

Б -8,38 70,2 2,76 

Середній 50 В 49 Г 99 45,54 53,46 В 4,46 19,89 0,44 

Г -4,46 19,89 0,37 

Достатній 12 Д 34 Е 46 21,16 24,84 Д -9,16 83,9 3,96 

Е 9,16 83,9 3,37 

Високий 0 Є 7 Ж 7 3,22 3,78 Є -3,22 10,37 3,23 

Ж 3,22 10,37 2,74 
2  

        19,26 

Таблиця 2  

Розрахунок критерію 
2 порівняння сформованості 

 практично-діяльнісного критерію КГ і ЕГ 

Рівень Емпіричні 

частоти, ƒе 

Сума Теоретичні 

частоти, ƒт 

 ƒе -ƒт  (ƒе -ƒт)
2 (ƒе -ƒт)

2/ 

ƒт 

КГ ЕГ КГ ЕГ     

Низький  30 А 20 Б 50 23 27 А 7 49 2,13 

Б -7 49 1,81 

Середній  50 В  53 Г 103 47,38 55,62 В 2,62 6,86 0,15 

Г -2,62 6,86 0,12 

Достатній  12 Д  28 Е 40 18,4 21,6 Д -6,4 40,96 2,23 

Е 6,4 40,96 1,9 

Високий  0 Є  6 Ж 6 2,76 3,24 Є -2,76 7,62 2,76 

Ж 2,76 7,62 2,35 

2          13,45 
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Таблиця 3  

Розрахунок критерію 
2 порівняння сформованості загального рівня  

готовності до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей 

КГ і ЕГ 

Рівень Емпіричні 

частоти, ƒе 

Сума Теоретичні 

частоти, ƒт 

 ƒе -ƒт (ƒе -ƒт)
2 (ƒе -

ƒт)
2/ ƒт 

КГ ЕГ КГ ЕГ     

Низький 1 А 0 Б 1 0,46 0,54 А 0,54 0,29 0,63 

Б -0,54 0,29 0,54 

Середній 67 В 53 Г 120 55,2 64,8 В -11,8 139,24 2,52 

Г 11,8 139,24 2,14 

Достатній 24 Д 48 Е 72 23,12 38,88 Д -9,12 83,17 2,51 

Е 9,12 83,17 2,14 

Високий 0 Є 6 Ж 6 2,76 3,24 Є -2,76 7,62 2,79 

Ж 2,76 7,62 2,35 

2  
        15,62 
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Додаток У 

Критичні значення критерію 
2 * 

Критичні значення критерію 2 для рівнів статистичної значущості р≤0,05, 

р≤0,01 при різному значенні ступеня вільності v. Відмітності між двома 

розподіленнями можуть вважатися достовірними, якщо 2 емп досягає або 

перевищує 2 0,05, і тим більше достовірними, якщо 2 емп досягає або 

перевищує 2 0,01. 

  р    Р 

v 0,05 0,01 v 0,05 0,01 

1.  3,841 6,635 51.  68.669 76,154 

2.  5,991 9,210 52.  69.832 77.386 

3.  7,815 11,345 53.  70.993 78,616 

4.  9,488 13,277 54.  72.153 79.843 

5.  11,077 15, 086 55.  73,311 81.069 

6.  12,592 16,812 56.  74.468 82.292 

7.  14,067 18,475 57.  75,624 83,513 

8.  15,507 20,090 58.  76.778 84,733 

9.  16,919 21.666 59.  77.931 85.950 

10.  18,307 23,209 60.  79.082 87,166 

11.  19,675 24,725 61.  80,232 88,379 

12.  21,026 26,217 62.  81.381 89,591 

13.  22.362 27.688 63.  82,529 90,802 

14.  23.685 29.141 64.  83.675 92,010 

15.  24,996 30,578 65.  84.821 93.217 

16.  26.296 32.000 66.  85,965 94.422 

17.  27.587 33.409 67.  87,108 95.626 

18.  28.869 34.805 68.  88,250 96,828 

19.  30,144 36.191 69.  89.391 99,227 

20.  31,410 37.566 70.  90,631 100,425 

21.  32,671 38,932 71.  91,670 101,621 

22.  33.924 40.289 72.  92,808 102,816 

23.  35,172 41.638 73.  93,945 104,010 
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24.  36.415 42.980 74.  95,081 105,202 

25.  37,652 44,314 75.  96,217 106,393 

26.  38.885 45,642 76.  97,351 107,582 

27.  40.113 46.963 77.  98.484 108,771 

28.  41,337 48.278 78.  99,617 109,958 

29.  42.557 49.588 79.  100,749 111,144 

30.  43,773 50.892 80.  101,879 112.329 

31.  44,985 52,191 81.  103,010 113.512 

32.  46,194 53.486 82.  104,139 114.695 

33.  47,400 54.776 83.  105.267 115.876 

34.  48,602 56,061 84.  106,395 117.057 

35.  49,802 57.342 85.  107.522 118.236 

36.  50,998 58.619 86.  108,648 119.414 

37.  52.192 59,892 87.  109.773 120,591 

38.  53.384 61,162 88.  110.898 121.767 

39.  54.572 62.428 89.  112,022 122.942 

40.  55.758 63,691 90.  113,145 124,116 

41.  56.942 64.950 91.  114,268 125,289 

42.  58,124 66,206 92.  115.390 126.462 

43.  59,304 67,459 93.  116,511 127.633 

44.  60,481 68.709 94.  117,632 128.803 

45.  61,656 69.957 95.  118,752 129.973 

46.  62,830 71.201 96.  119,871 131,141 

47.  64,001 72,443 97.  120,990 132.309 

48.  65.171 73.683 98.  122,108 133.476 

49.  66.339 74.919 99.  123,225 134,642 

50.  67.505 76,154 100.  124,342 135.807 

 

 

*Таблиці функцій та критичних точок розподілів. Розділи: Теорія ймовірностей. 

Математична статистика. Математичні методи в психології / Укладач: М. М. Горонескуль. 

– Х.: УЦЗУ, 2009. – С. 10. 
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