
спілкуванні, краще підбирати синоніми для пом'якшення фраз, тоді в 
будь-якій компанії ви будете залишатися на висоті. Слід не плутати 
нецензурну лексику зі сленгом. Ці дві категорії слів дуже сильно 
відрізняються. При використанні відвертої нецензурної лексики 
ймовірність справити хороше враження на компанію буде нульова.  

Намагайтеся говорити легко і невимушено, більше додаючи в свою 
лексику висловлювання відомих людей, вдалі фрази з фільмів. Це 
справить гарне враження на ваших співрозмовників під час спілкування. 
Адже сленг тепер можна почути всюди. Особливо це помітно в 
американських фільмах, практично в кожному з них вживається сленг. 
Тому їх теж можна використовувати як джерело, з якого можна отримати 
чимало знань щодо використання сленгових виразів у спілкуванні. Однак 
між нецензурною лексикою і сленгом дуже тонка грань. І для того щоб її 
не переступити, слід докладати багато зусиль у вивченні граматики і 
практикуючись навчитися розуміти різницю.  

Узагальнюючи вищесказане, можна зробити висновок, що 
англійський сленг для людини, яка розмовляє українською мовою – це 
хороший спосіб продемонструвати свій рівень іноземної мови. Однак 
застосовувати його потрібно правильно, використовувати не жорстку 
форму, а робити акцент саме на граматиці. Обов'язково потрібно вчити 
мову, а потім вже сленг, як її доповнення. Найкраще для вивчення 
сленгу використовувати різні сучасні молодіжні словники і перевірені 
дружні компанії. 
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Анотація  
Метою статті є опис та аналіз явища одинокого материнства в сучасному суспільстві. 

Широко розглянуто поняття «материнство», «дитина», «одинока мати», «монобатьківська 
сім’я». У статті охарактеризовано явище одинокого материнства в Україні. Проаналізовано 
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стан соціальної підтримки та соціальної допомоги матерів−одиначок в Україні. Описані 
основні джерела виникнення неповних сімей, сімей одиноких матерів. Серед причин їх 
виникнення традиційно виступають розлучення, вдівство (смерть одного з батьків), 
позашлюбна народжуваність. Розглянуто основні форми надання соціальної допомоги 
одиноким матерям.  

Проблеми в одиноких матерів можуть призвести до погіршення і зниження 
стабільності матеріального і життєвого становища. Cоціальна підтримка одиноких матерів з 
дітьми є актуальною проблемою і головною характеристикою, що визначає сьогоднішній стан 
сучасного суспільства. 

Ключові слова  
Одинока мати, материнство, дитина, монобатьківська сім’я, соціальна підтримка, 

неповна сім’я. 
Abstract  

The purpose of the article is to describe and analyze the single-mother phenomenon in the 
modern society. Widely considered the concept of «motherhood», «child», «single-mother», «lone-
parent family». The article describes the phenomenon of lonely motherhood in Ukraine. The state 
of social support and social assistance of single-mothers in Ukraine is analyzed. The main sources 
of the occurrence of incomplete families and families of single-mothers are described. Among the 
reasons for their occurrence are traditionally divorce, widowhood (the death of one of the parents), 
extra-marital birth. The main forms of providing social assistance to single-mothers are considered.  

Problems in single-mothers can lead to deterioration and decrease in the stability of 
material and living conditions. Social support of single-mothers with children is an actual problem 
and the main characteristic that determines the present state of modern society.  

Keywords  
Single-mother, motherhood, child, lone-parent family, social support, incomplete family. 

 

Криза економічних і політичних відносин, ослаблення державних і 
громадських механізмів підтримки сім’ї вимагає зміни соціальної 
політики в сфері захисту материнства і дитинства.  

Материнство − це основна біологічна функція жіночого організму, 
що спрямована на продовження людського роду: виношування, 
народження, вигодовування дитини. Одне з найбільш сильних почуттів, 
які відчуває жінка в своєму житті, це почуття любові до власної дитини. 
Коли жінка стає матір’ю, її ставлення до життя повністю змінюється. Під 
час вагітності з’являється відчуття єдиного цілого зі своїм малюком. У 
більшості випадків це почуття зберігається навіть після народження 
дитини. Діти повністю перевертають звичний ритм життя. Вони змінюють 
все, взаємини з чоловіком, друзями або родичами. Тепер життя 
підлаштовується до життя малюка [1, с. 41].  

У тлумачному словнику С. Ожегова «материнство» трактується як 
«стан жінки в період вагітності, пологів, годування дитини, так само 
властива матері свідомість її родинного зв’язку з дітьми» [ 2, с. 38].  

Дитина − це невичерпне джерело життєвих стимулів. Це безмежно 
рухлива стихія, що вносить в життя не тільки турботу і тривогу, але і 
радість.  

Особливу групу, що потребують захисту, представляють одинокі 
матері з дітьми. На початок 2018 року в Україні зросла кількість одиноких 
матерів та їх дітей. Так, якщо в 2016 році частка дітей, народжених в 
Україні у жінок, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі, становила 
25%, то в 2017 році вона перевищила 30%. Значить, щорічно кожна 4–5 
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новонароджена дитина стає дитиною з неповної сім’ї, які відносять 
зазвичай до сім’ї групи ризику.  

У вузькому, юридичному сенсі термін «одинока мати» відноситься 
до тих жінок, які не перебувають у законному шлюбі і мають 
«позашлюбних» дітей. Статус одинокої матері визначає відсутність у 
дитини батька. Саме за цими підставами одинока мати отримує 
державну допомогу. Для стягнення аліментів з передбачуваного батька 
дитини необхідно встановити факт його батьківства відповідно до ст. 128 
Сімейного кодексу України, що може бути зроблено за спільною заявою 
батька або матері, або за заявою батька в органах РАЦС або за 
рішенням суду. Вважається, що аліменти є альтернативою державної 
допомоги, і в разі встановлення батьківства статус одинокої матері 
втрачається [4, с. 59].  

У більш широкому сенсі мова йде про категорії матерів, які 
виховують дітей в сім’ях без батька, в тому числі розлучених і овдовілих. 
Як правило, сім’ї одиноких матерів різного шлюбного статусу 
називаються «неповними» або «материнськими» сім’ями [4, с. 18].  

Таким чином, під вельми поширеним терміном «неповна сім’я» 
науковці розглядають сім’ю батька чи матері, який чи яка внаслідок 
різних причин один або одна виховує і несе відповідальність за дитину 
або дітей, що перебувають на його чи її утриманні.  

Протягом свого життя сім’ї одиноких матерів неминуче стикаються з 
найрізноманітнішими соціальними проблемами, виявляються в 
ситуаціях, що породжують напругу і кризи. Будь–яка «нормальна», 
«природна» подія в житті вимагає від самотньої матері прийняття 
відповідних рішень, мобілізації необхідних ресурсів.  

У такій сім’ї мати змушена виконувати безліч невластивих їй чисто 
чоловічих функцій і ролей, в результаті чого діти отримують 
одностороннє виховання. У самотніх матерів нерідко формується суто 
негативний комплекс почуттів до чоловіків, до шлюбного та сімейного 
життя, а отже, і у дітей можуть скластися деформовані і перекручені 
уявлення про шлюб та сім’ю [4].  

Багато самотніх матерів не в змозі самостійно впоратися з 
проблемами і кризами, не здатні заради збереженню цілісності сім’ї. 
Стан труднощів життєдіяльності є типовою для таких сімей. Проблема 
одиноких матерів з дітьми − це, перш за все, проблема самотності, яка 
пов’язана з депресивним станом.  

Поширення незареєстрованих шлюбів, збільшення числа 
розлучень і позашлюбних народжень, а також інші зміни у 
шлюбно−сімейних стосунках обумовили становлення монобатьківської 
сім’ї як одного з найбільш розповсюджених соціально−демографічних 
типів сучасної сім’ї в більшості розвинених країн. Політика підтримки 
монобатьківських сімей спрямована на покращення їхнього добробуту. 
Одинокі батьки можуть виступати суб’єктом спеціальної політики або ж 
отримувати допомогу держави в межах програм подолання бідності, 
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підвищення зайнятості, політики, спрямованої на створення сприятливих 
умов для батьківства, а також інших видів соціального забезпечення 
сімей із дітьми. Унаслідок реформ соціального забезпечення, що 
відбулись в більшості розвинених країн за останні два десятиліття, 
пряма фінансова допомога все частіше поступається державним 
засобам стимулювання самозабезпечення і заохоченню участі одиноких 
батьків на ринку праці [4].  

Монобатьківська сім’я − це домогосподарство, що включає тільки 
одного дорослого, на утриманні у якого разом з ним проживають діти [5, 
с. 57].  

Оскільки серед монобатьківських сімей, як правило, домінують 
«материнські» сім’ї, то проблеми їхнього соціального статусу та 
матеріального стану розглядаються в межах гендерних досліджень 
І.Калабіхіної [6], М.Кіблицької [7], Е.Р.Ярська–Смірнова [9] вивчають 
материнські сім’ї як об’єкти соціальної політики, як отримувачів 
соціальних виплат і послуг.  

У країнах Західної Європи проводяться численні дослідження 
особливостей політики, спрямованої на підтримку монобатьківських 
сімей у межах загальної сімейної політики, політики зайнятості, політики 
подолання бідності.  

Одинокі матері не є новим і унікальним феноменом для України. 
Число жінок, змушених ростити дітей самі, збільшується в усьому світі. 
При цьому демографічні втрати, пов’язані з розлученням і зростанням 
сім’єю одиноких матерів, можна порівняти в Україні та інших західних 
країнах. Джерелом їх виникнення традиційно виступають розлучення, 
вдівство (смерть одного з батьків), позашлюбна народжуваність [4, с. 63].  

Самотні матері є неоднорідною групою населення, всі вони 
відрізняються між собою за шлюбним статусом, композицією 
домогосподарств, за кількістю дітей, освітою і статусом зайнятості 
батьків, типом населеного пункту і цілої низки інших показників. Сім’ї 
одиноких багатодітних матерів знаходяться на межі виживання, це так 
само стосується і тих сімей, в яких зростають діти з відхиленнями у 
розвитку, а тим більше діти−інваліди [5, с. 52].  

Дослідження економічного становища монобатьківських сімей 
привертають увагу до тяжкого станом цієї частини населення.  

За свідченням І. Калабіхіної, переважна більшість неповних сімей 
мають характеристики «бідних» і «залежних від допомоги» [6, с. 96-97].  

«Бідними» вважаються сім'ї, в яких дохід на одного члена є нижчим 
від вартості споживчого кошика.  

«Залежними від допомоги» є сім'ї, де соціальна допомога 
становить понад 25% від сімейного бюджету.  

Ці дані вказують на особливо високий ризик бідності для сімей 
одиноких матерів в умовах соціальних та економічних реформ в Україні 
на початок 2018 року. 

Правові норми українського законодавства щодо матерів з дітьми 
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поширюються на всі типи сімей з неповнолітніми дітьми. Але одиноким 
матерям та їхнім дітям гарантовані деякі додаткові пільги і збільшений 
розмір дитячої допомоги.  

Соціальна підтримка неповних сімей − це частина державної 
сімейної політики, метою якої є надання допомоги сім'ям у подоланні 
різного роду стресових ситуацій, у вирішенні проблем, що виникають в 
їхньому житті, з якими сім'ї не в змозі впоратися самі за рахунок своїх 
внутрішніх ресурсів [5, с . 64].  

Основними формами надання такої допомоги є:  

1) оформлення пенсії на дітей по втраті годувальника вдовам, 
одиноким матерям;  

2) оформлення допомоги позашлюбним матерям;  
3) допомога розлученим одиноким матерям в отриманні аліментів 

на дітей або сприяння в їх отриманні жінкам, які не отримують їх через 
об'єктивні причини;  

4) надання одиноким матерям і членам їх сімей різної інформації 
про пільги, соціальні гарантії, права і т.д.  

5) надання юридичної, психологічної допомоги розлученим, 
сприяння у вирішенні питань, що стосуються виховання дітей [3, с. 215].  

Вітчизняна соціальна підтримка одиноких матерів повинна 
враховувати досить розвинений досвід Європейських країн.  

Cоціальна підтримка одиноких матерів з дітьми є актуальною 
проблемою і головною характеристикою, що визначає сьогоднішній стан 
сучасного суспільства. Саме проблеми в одиноких матерів можуть 
призвести не тільки до погіршення і зниження стабільності матеріального  
і життєвого  становища,  а  й  до  самотності,  озлобленості,  порушення  
загальноприйнятих норм поведінки (алкоголізм, наркоманія, 
проституція), погіршення самопочуття, настрою, тонусу, появі почуття 
своєї непотрібності, занедбаності, відчуженості, зниження активності і 
працездатності. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ АБСТРАКТНОГО ЖИВОПИСУ  

В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 
УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 

 

Пічкур М.О., канд. пед. наук, професор 
кафедри образотворчого мистецтва; 
Боувен Анна, магістрант УДПУ ім. П. 

Тичини 

Анотація  
У статті актуалізовано доцільність використання абстрактного живопису в освітньому 

процесі загальноосвітньої школи, розкрито змістово-методичні аспекти (програмне 
забезпечення, організація навчання, творчий та технологічний підходи) процесу розвитку  
композиційних здібностей учнів основної школи його засобами та визначено його етапи – 
перцептивний, асоціативно-імпровізаційний, композиційно-творчий. 

Ключові слова  
Абстракція, живопис, композиція, здібності, засоби абстрактного живопису, учні 

основної школи. 
Abstract  

The article actualizes the expediency of using abstract painting in the educational process 
of a comprehensive school, discloses the content and methodological aspects (software, 
organization of training, creative and technological approaches) the process of development of 
compositional abilities of pupils of the main school by its means and defined its stages – 
perceptual, associative-improvisational , compositional and creative. 

Keywords  
Аbstraction, painting, composition, abilities, means of abstract painting, pupils of the main 

school. 

 

Визначення мети навчання мистецтва в основній школі зумовлене 
основними функціями мистецтва: естетичною, навчально-пізнавальною, 
духовно-виховною, комунікативною, творчо-розвивальною, емоційно-
терапевтичною. Тому, відповідно до проекту нового базового закону 
«Про освіту», «Концепції Нової української школи» зміст предметів 
освітньої галузі «Мистецтво» в загальноосвітній школі має бути 
спрямований на розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів, формування 
їхнього креативного, художньо-образного й асоціативного мислення, 
створення сприятливих умов для продукування креативних ідей, 
реалізацію власних творчих потреб у художній діяльності та пізнанні. 
Водночас, через образний зміст творів мистецтва, відкриваються широкі 
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