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METHODS OF TRAINING MASTER COURSE STUDENTS  
TO TEACH SPECIALIZED DISCIPLINES 

The article deals with certain scientific approaches to the problem of preparing master course students to teach-
ing activity. The author also determines the essence, the meaning and the key competences of a future preschool 
education specialist. The article provides a list of specialized disciplines which enable the professional growth of a 
future teacher and their methodical culture is formed. An attention is given to interactive lectures which will enable 
to combine the leading role of a teacher with a high activeness of a student. 
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К ПРЕПОДАВАНИЮ ДИСЦИПЛИН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

В статье раскрываются отдельные взгляды ученых на проблему подготовки студентов магистрату-
ры к преподавательской деятельности. Определяется сущность, значение и характеристика ключевых 
компетенций будущего специалиста в области дошкольного образования. Подаётся перечень дисциплин 
по специальности, благодаря которым осуществляется профессиональный рост будущего преподавате-
ля, формируется его методическая культура. Обращается внимание на чтение интерактивных лекций як 
таких, что позволят соединить руководящую роль преподавателя с высокой активностью студентов. 
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ  
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СІМ’ЯХ РОЗЛУЧЕНИХ БАТЬКІВ 

У статті розглядаються проблеми формування особистості дитини дошкільного віку. Автор порушує 
питання соціалізації дошкільників у сім’ї як у найпершому соціальному інституті. Автор вказує на недолі-
ки сучасних сімей, розкриває функції сім’ї. Подає характеристику материнської неповної сім’ї та батьків-
ської неповної сім’ї. Розкриває негативний вплив розлученої сім’ї на формування особистості дитини до-
шкільного віку. 

Ключові слова: сім’я, соціальний інститут, соціальна група, функції сім’ї, соціалізація, фактори соціа-
лізації, розлучення, материнська неповна сім’я, батьківська неповна сім’я, особистість дитини дошкільно-
го віку. 

Постановка проблеми. Сім’я є багатоаспе-ктним соціальним утворенням, що поєднує в собі якості соціального інституту, соціальної організації, соціальної структури та малої со-ціальної групи. Вона знаходиться на перетині структур при вивченні соціуму з тієї чи іншої позиції, на перетині макро- і мікроаналізу. Фу-ндаментальна якість сім’ї – виконання ролі посередника між суспільством і особистістю, зняття протиріччя між особистістю і держа-вою через інтереси сім’ї як автономного ціліс-ного соціального інституту. Як структурна одиниця сім’я віддзеркалює загальний стан суспільства, суперечності й наслідки процесів, що відбуваються у ньому. Унікальність сім’ї як соціального інституту 

зумовлена довготривалою і глибокою взаємо-дією між батьками та дітьми. Сім’я є найбільш стійкою суспільною мікрогрупою для дитини протягом усього періоду її становлення. Про-те, сучасна сім’я недостатньо справляється з функціями інституту первинної соціалізації дитини з низки різних причин, а саме: матері-альні і психолого-педагогічні проблеми, зміна ціннісних орієнтацій, втрата стабільності й історичної значущості функцій сім’ї, цивільні шлюби, неповні, кризові сім’ї, позбавлення батьківських прав, поширення соціального сирітства, насилля в сім’ї, розлучення. Вітчизняні вчені (Б. Псавко, М. Солоннов, П. Старожицький, Б. Урланіс, А. Харчев, Л. Чуй-ко, М. Юркевич та ін.), а також зарубіжні педа-
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гоги та психологи (К. Аронс, Д. Варга, 3. Маро-ва, 3. Матейчек, Б. Спок) у своїх працях підкре-слюють як прогресивність розлучення як явища (право на розлучення досягнуте у три-валій боротьбі, пов’язаній із соціальним про-гресом, формуванням особистості, ставлен-ням до жінки, дітей), так і негативні його сто-рони (ускладнюється процес виховання і роз-витку дітей у зв’язку зі зміною стосунків між колишнім подружжям, із друзями та знайоми-ми, які знають обох членів подружжя, пережи-ваннями, відчуттям вини, болю й ін.). 
Аналіз останніх наукових досліджень і 

публікацій. Дослідженню ролі сім’ї у вихо-ванні та соціалізації зростаючої особистості присвятили свої праці Г. Авдіянц, М. Аккер-ман, М. Бикова, Т. Глухова, С. Голод, Е. Ейде-міллер, Л. Єхалова, З. Кісарчук, О. Кляпець, В. Кравець, Т. Кравченко, В. Семиченко, В. Солод-ников, В. Столін та ін., які одностайні в тому, що належна реалізація сім’єю відповідних фу-нкцій можлива лише за умов усвідомлення батьками себе як агентів соціалізації, наявно-сті в них широкого рольового репертуару, який забезпечував би представлення дітям очікувань найближчого соціального оточен-ня, добровільне відтворення ними соціальних відносин, формування необхідних ціннісних орієнтацій. Усе більше уваги останнім часом приділя-ється науковцями питанням ролі сім’ї і близь-ких людей у становленні системи емоційного ставлення дитини до світу (Л. Артемова, А. Кошелева Т. Кравченко, М. Міщенко та інші). Багато авторів відзначають, що внутрішньосі-мейна атмосфера і батьківська любов є базо-вою основою формування у дитини довірли-вого ставлення до світу та її повноцінного ро-звитку (В. Заслуженюк, А. Ноур, В. Постовий, В. Семиченко і ін.). Водночас, наявна потреба у вивченні особ-ливостей соціалізації дітей у сім’ях розлуче-них батьків, оскільки формування особистос-ті дитини дошкільного віку у сім’ях розлуче-них батьків не були предметом окремого дос-лідження. 
Мета статті – розкрити особливості фор-мування особистості дитини дошкільного ві-ку у сім’ях розлучених батьків. 
Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Унікальність сім’ї як соціального інститу-

ту зумовлена довготривалою і глибокою взає-модією між батьками та дітьми. Сім’я є най-більш стійкою суспільною мікрогрупою для дитини протягом усього періоду її становлен-ня. Сім’я, за твердженням О. Кононко, – не тільки перший, а й найголовніший, незамін-ний інститут соціалізації дитини перших ро-ків життя [3, с. 146]. Вплив родини на дитину, на її виховання, розвиток складно переоцінити. Саме в родині відбувається соціалізація дитини, прищеплю-ються моральні, національні, суспільні, сімей-ні цінності, формуються звички, традиції, по-ведінка, засвоюються перші соціальна ролі, перші стійкі враження про навколишній світ, набувається досвід, дитина залучається до соціальної діяльності. Водночас, у сучасному світі особистість дитини з раннього дитинст-ва підпадає під вплив різних факторів соціалі-заційного процесу. Під «факторами соціаліза-ції» Н. Голованова, А. Капська, Н. Лукашевич, А. Мудрик та ін. розуміють найважливіші умо-ви, що детермінують соціальний розвиток особистості. Їх умовно поділяють на такі гру-пи: мегафактори (космос, планета, світове спі-втовариство); макрофактори (етнос, країна, держав); мікрофактори (родина, заклади на-вчання та виховання, осередок ровесників). Віддаючи належну роль впливу всіх факторів соціалізації, зауважимо, що найважливішими для дошкільників залишаються фактории мі-крорівня. Мікрорівень – це конкретні умови життя дитини, її розвитку. До факторів цього рівня належать інститути соціалізації, з яки-ми дитина безпосередньо взаємодіє: сім’я, дошкільний заклад, дитяча спільнота. До факторів, які впливають на соціалізацію дитини в сім’ї, Т. Кравченко відносить: склад сім’ї (структура сім’ї як єдності функціювання її членів); позицію дитини в сім’ї – її ролі в сім’ї, які можуть за зовнішньої схожості (жит-тя в сім’ї) бути різними; основні (реальні) ви-хователі-соціалізатори, тобто ті члени сім’ї, які здійснюють найбільший вплив на неї за-вдяки основному догляду, і ті, хто є для дити-ни найбільшим авторитетом, на кого вона найбільше хоче бути схожою; стиль вихован-ня, який можна розглядати як домінуючий стиль основного вихователя-соціалізатора (наприклад матері), допоміжних соціалізато-рів (батька, бабусі, дідуся); власне особистіс-
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ний, моральний і творчий потенціал сім’ї. До нього належить уся сукупність позитивних якостей дорослих членів сім’ї – моральних, вольових, емоційних, інтелектуальних, куль-турних, пізнавальних і творчих особистостей [4, с. 119]. Сім’я реалізує ряд функцій, які відобража-ють як специфіку сім’ї, так і своєрідність ета-пів життєвого циклу. Науковці виділяють на-ступні функції сім’ї: економічна, господарчо-побутова, репродуктивна, виховна, сексуаль-но-еротична, духовна, функція емоційної під-тримки, комунікативна, дозвіллєва, охоплю-ють основні напрямки її життєдіяльності і дають інтегральну оцінку моральної життє-здатності суспільства тощо. Так, А. Харчев ви-діляє специфічні та неспецифічні функції сім’ї. До специфічних він відносить ті, що прита-манні на всіх етапах розвитку суспільства – це репродуктивна (дітонародження), соціаліза-ція (виховання дітей) та функція матеріаль-ного утримання дітей. Неспецифічні функції сім’ї мають історичний характер і з розвитком суспільства розширюються чи, навпаки, зву-жуються, переходять до інших соціальних ін-ститутів [10, с. 75]. З часом відбуваються зміни у функціях ро-дини: одні втрачають свою цінність, з’явля-ються інші у відповідності з новими соціаль-ними умовами. Проте сучасна сім’я недостатньо справля-ється з функціями інституту первинної соціа-лізації дитини з низки різних причин. Моно-тонність щоденного буття сім’ї, ізоляція дити-ни, відсутність стабільного і приємного мов-ного середовища, спостерігання та засвоєння соціально несхвальних форм поведінки нега-тивно позначаються на формуванні соціаль-ної структури особистості. Урбанізація, централізована освіта дітей, тривале перебу-вання в дошкільному навчальному закладі, постійна завантаженість батьків формалізу-ють стосунки між дорослими та дітьми, зумо-влюють непослідовність і несистематичність родинних впливів на зростаючу особистість [3, с. 162–165]. У сучасній психологічній літературі, прис-вяченій дитячо-батьківським стосункам, опи-сані негармонійні стилі сімейного виховання, що негативно впливають на особистісні особ-ливості дітей (В. Гарбузов, О. Захаров, Д. Ісаєв, 

А. Лічко, Н. Рождественська, Е. Ейдемілер, В. Юстицькис). Вчені наголошують, що взаємо-відносини в сім’ї – це перше, що засвоює дити-на, що впливає на характер її соціалізації, за-своєння нею соціальних норм життя. Важливе значення у розвитку соціальної поведінки дитини відіграють емоційні зв’язки батьків з іншими людьми. Прихильність матері чи ба-тька до людей, їх відкритість (закритість) ко-нтактам, щирість стосунків з оточуючими ста-ють для дитини першою школою соціальної дієздатності. Вибірковість у стосунках батьків певною мірою визначають вибірковість кон-тактів дошкільника. Таким чином, спілкуван-ня батьків один з одним, з друзями, знайоми-ми, колегами, сторонніми людьми є важли-вим досвідом, на ґрунті якого будується соціа-льна стратегія поведінки дитини [6, с. 188]. Розлучення в родинах з дітьми, мінімаліза-ція його негативних наслідків (Т. Гурко, О. Холостова, В. Бойко, К. Оганян, О. Копітен-кова, В. Бочарова, Г. Іващенко, М. Плоткіна) представляють значний інтерес для науково-практичного аналізу. Основна кількість праць вітчизняних авторів з цієї проблеми присвя-чена вивченню взаємозв’язку між соціальним самопочуттям, розвитком дитини та впливом на неї розлучення. Розуміння даного аспекту ускладнюється тим, що у багатьох досліджен-нях всі діти із родин з одним батьком розгля-даються як єдина група, а їх труднощі не ди-ференціюються, ототожнюються. Так, з великою кількістю розлучень щорічно велика кількість дітей переживає сильний стрес. Дослідження проблеми впливу розлу-чення батьків на особистість дітей беруть свій початок у працях Н. Башкірової, Ю. Валлерш-тейн, Д. Келлі, О. Кузіна, О. Максимовича, Н. Ма-лярової, С. Нартової-Бочавер, М. Несмеянової, Г. Фомюка та інших. У наукових доробках широко висвітлені особливості впливу дестабілізова-них стосунків між батьками на особистість ди-тини (Т. Алексєєнко, М. Буянов, А. Добрович, Е. Ейдеміллер, Г. Іващенко, З. Матвійчик, В. Сатір, В. Юстіцкіс). Особливості батьківсько-дитячих взаємин, зміни в життєдіяльності дитини після розлучення розглядалися психологами К. Аронс, Н. Башкіровою, С. Вальпер, Д. Відрою, Г. Фігдором та іншими [7, с. 3]. Серед причин зростання кількості розлу-чень Т. Андрєєва вказує на декілька груп фак-
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торів, а саме: на економічні фактори, політич-ні, расові, релігіозні, високий рівень жіночої зайнятості на виробництві, освітній рівень жінок, виникнення протиріч між материнсь-кими та виробничими функціями жінок [2, с. 145]. Прикладами процесу розлучення, за Т. Ан-дрєєвою є:  
− «часова» класифікація: розчарування, ерозія стосунків, роз’єднання, фізичне роз’єднання, депресія, «друга юність», напружена діяль-ність; 
− «змістова класифікація»: емоційне розлучен-ня, юридичне розлучення, економічне розлу-чення, батьківське розлучення, розлучення з точки зору суспільства (індивіда вважають самотнім), психологічне розлучення [2, с. 148]. Формування емоційно здорової дитини залежить від взаємовідносин дитини з двома батьками. 90% дітей, батьки яких розлуча-ються, дізнавшись про розлучення, відчували короткочасний шок з відчуттям болю й несві-домого страху. Більше половини дітей, з чис-ла 50% батьків які після розлучення через три роки перестають навідувати своїх дітей, відчувають себе відчуженими й покинутими. На думку Т. Андрєєвої, хлопці, позбавлені у дитинстві достатнього спілкування з батьком або засвоюють «жіночий» тип поведінки, або створюють спотворене уявлення про чолові-чу поведінку як антагоністично протилежну жіночій та не сприймають всього того, що їм намагається прищепити мати. Такі хлопці ви-являються менш зрілими й цілеспрямовани-ми, не відчувають себе в безпеці, менш ініціа-тивні й врівноважені, у них складно розвива-ється здатність співчувати, керувати своєю поведінкою. Їм складніше виконувати свої батьківські зобов’язання. Дівчата, які вихову-ються без батька, менш успішно формують уявлення про мужність, у майбутньому у них менше шансів правильно розуміти своїх чоло-віків та синів, виконувати роль жінки та мате-рі. Любов батька до доньки важлива для роз-витку її самосвідомості, впевненості у собі, формування свого образу жіночості [2, с. 152]. У своїй роботі Л. Савінов та К. Камишова акцентують, що негативні наслідки розлучен-ня не одразу очевидні. По-перше, у повному обсязі вони проявляться лише через довгий період, по-друге, їх наявність досить часто не афішується через бажання приховати негара-зди в родині. Відмова від шлюбно-сімейних 

відносин при розлученні – це більше, ніж про-сто відмова від сімейної життєдіяльності, від її протиріч та проблем; це заміна загально-людських досягнень індивідуально-егоїстич-ними інтересами [8, с. 36]. Розлучення батьків, безумовно, є факто-ром ризику, що частіше всього ускладнює но-рмальний особистісний та емоційний розви-ток дитини. Розпад сім’ї як основного агента соціалізації – це для дитини повне руйнуван-ня колишнього соціального світу, втрата пси-хологічної підтримки, необхідність вирішува-ти нові задачі [5]. Наголосимо, що після розлучення, зазви-чай, утворюється материнська сім’я, подеку-ди – батьківська. Тому психологи радять ма-тері, відповідаючи на запитання дитини, уни-кати сильного негативу або занадто різких, грубих зауважень у бік батька дитини. Також слід бути обачними у порівняннях нового члена сім'ї. «Висловлення вголос порівняль-них фраз, які звичайно завжди будуть не на користь нового батька або матері, можуть ви-вести дитину з рівноваги, але цього ніколи не можна допускати. Навпаки, варто докладніше розпитати дитину про ті гарні якості, які вона пам'ятає про своїх батьків й можливо навіть щось відтворити» – вказує А. Андреева [1].  У материнських неповних сім'ях хлопчики не бачать приклада чоловічої поведінки в сі-м'ї, що заважає формуванню в процесі їхньої соціалізації адекватного подання про рольові функції чоловіка, батька. Хлопчик не має мож-ливість спостерігати особливості чоловічої поведінки й мимоволі переймає жіночі риси. Психічний і сексуальний розвиток дівчинки в неповній сім'ї також відрізняється суперечли-вістю. Поведінка незаміжньої матері в сім'ї може спотворити подання про рольові функ-ції жінки, дружини, матері. Одинокі матері змушені витрачати багато сил на матеріальне забезпечення сім’ї, а тому менше часу залиша-ється на виховання дітей. У батьківській неповній родині існує ряд певних проблем, таких як сполучення ролі обох батьків в одній особі, ускладнення в ста-теворольовій соціалізації дітей, особистісні проблеми самотнього батька, труднощі при формуванні вторинної сім’ї тощо.  Переважна більшість соціальних характе-ристик дітей, що переживають розлучення, 
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свідчить, на жаль, про негативний характер його наслідків на розвиток особистості дити-ни. Фахівці відрізняють більше виражені нега-тивні наслідки ситуації в дітей в неповній сім'ї через розлучення, на відміну від дітей, що втратили батьків у результаті передчасної сме-рті. Якщо останні пережили втрату батька у наслідок нещасного випадку, то в батьків, що пережили розлучення, вихід з родини одного з них пов'язаний з відчуттям зрадництва, відсут-ністю любові й власної незначущості. Діти в розлучених сім’ях більше схильні до психологі-чної деформації особистості, вони частіше ма-ють низьку самооцінку, вище індекс тривожно-сті, більше підвласні комплексам. 
Висновок. Отже, умови життя, виховання дитини відбиваються на особливостях її осо-бистісного розвитку, на її емоційному самопо-чутті, самооцінці, відношенні до інших людей, невміння протистояти життєвим труднощам. У розлучених родинах порушуються головні умови повноцінного розвитку дитини – за-хист, любов, турбота про близьких, доброзич-ливість. Сімейні конфлікти, недолюбленість, смерть одного з батьків, жорстокість, в решті-решт розлучення – це ті обставини, які трав-мують дитячу психіку. Ці та численний ряд інших проблем змушують замислитися над проблемою функціонування інституту непов-ної сім’ї, зокрема сімей розлучених батьків та звернути уваги на недоліки у процесі соціалі-

зації дітей у таких сім’ях. Перспективами по-
дальших наукових розвідок є з’ясування рівнів соціалізації дітей дошкільного віку з розлуче-них сімей. 
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In the article the problems of formation of the personality of a child of preschool age. The author raises the ques-
tion of socialization of preschool children in the family as in the first social institution. The author points out the 
flaws in modern families, reveals family functions. The psychological characteristic is given to maternal and fatherly 
incomplete families. Reveals the negative impact of a divorced family on the formation of a child of preschool age. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В СЕМЬЯХ РАЗВЕДЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

В статье рассматриваются проблемы формирования личности ребенка дошкольного возраста. Автор 
поднимает вопрос социализации дошкольников в семье как в самом первом социальном институте. Автор 
указывает на недостатки современных семей, раскрывает функции семьи. Подает характеристику ма-
теринской неполной семьи и родительской неполной семьи. Раскрывает негативное влияние разведенной 
семьи на формирование личности ребенка дошкольного возраста. 
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