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Здоров'я – наше ставлення до тіла. Де останнє – суттєва сфера нашого 

життя. В результаті цих відносин, якість нашого життя може суттєво 

підвищитися або знизитися. 

Наприклад, в одному дослідженні літніх людей запитували, про що 

вони найбільше шкодують в кінці свого життя. Як не дивно, одна з чотирьох 

головних і постійних відповідей була – варварське ставлення до тіла: 

харчувалися неякісно, не займалися належним доглядом за тілом і не 

робили профілактики хвороб. 

Є велика кількість людей, які ставляться до тіла механістично, тобто 

як до службової машини, не прислухаються до нього, слухають і 

використовують поради і концепції, придумані кимось, колись, для когось. 

Аби воно (тіло) виконувало завдання, якими ми стурбовані на даний 

момент, а потім що буде те й буде. 

Корінь питання криється в динаміці взаємин з матір'ю. Тіло і мати 

тісно пов'язані. Якщо роз’яснювати на елементарному рівні, то наше тіло 

складається з тіла матері. Тобто, з моменту зачаття ембріон бере клітини 

для побудови свого організму з тіла матері. Цікавим моментом є уявлення 

про те, що всі клітини організму повністю заміщаються за певний проміжок 

часу, приблизно за 7 років. 

З усього вище сказаного можна зробити наступний висновок – тіло 

сформовано матір'ю. Ставлення до тіла, це ставлення до матері. Тобто, як до 

дитини ставиться мати, потім дитина буде ставитися так само до свого тіла і 

до матері. Є пряма залежність, між тим, на скільки ми задоволені своїм 

тілом і тим, наскільки ми себе ототожнюємо з ним. Чим нижче рівень 

задоволеності тілом, тим вище дисоціація від нього. Досить явно 

простежується динаміка взаємин з матір'ю, у людей з розладами харчової 

поведінки або ожирінням. Системно-феноменологічний підхід розглядає 

людину, що страждає ожирінням, як символічно «наїдаючих» в собі мати 

(Б. Хеллінгера Г. Вебер). В цьому є істина. Наприклад, їжею ми заїдаємо 

тривогу і провину. Наша емоційна стабільність залежить від контакту з 

матір'ю. Після усвідомлення та опрацювання всіх моментів з матір'ю можна 

довіряти та жити в гармонії зі своїм тілом. 

 

Надьон В. П. 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди, м. Харків 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

В умовах проведення змін та реформування в освітній системі, а 

особливо в початковій школі (впровадження НУШ) необхідно розуміти 

умови за яких можливо здійснювати результативне навчання в 1-4 класах. 

Для забезпечення повноцінного та успішного навчання в умовах початкової 

школи вчителям, педагогам та психологам необхідно, перш за все, знати 

психологічні особливості дітей цієї вікової групи. Як відомо, навчання 
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основна (провідна) діяльність дітей початкової школи. Які ж зміни 

відбуваються в розвитку дитини в період навчання в молодших класах? 

В цей період, діти легко вирішують складні проблеми, які 

передбачають розмірковування, проте, їм необхідна опора на видимість, 

розвивається образне мислення. Візуально-образне мислення, в 1-4 класах, 

переходить в вербально-логічне. 

Сприйняття, стає синтезуючим завдяки зв'язкам між компонентами 

сприйманого, які є об'єктом навчання дітей, але воно ще не є 

диференційованим. Ось чому, школярі початкової школи плутають букви 

та цифри, що за зовнішнім виглядом, формою, методами написання та 

вимовою схожі між собою. 

Особливо цікавими є зміни в творчому мислення учнів. Основою для 

розвитку творчого мислення та уяви учнів 1-4 класів є добре розвинена 

уява, яка продовжує розвиток під впливом комплексу спеціальних програм. 

Отже, мислення, сприйняття, уява, творче мислення дитини зазнають 

неабияких змін і трансформацій. Що ж відбувається з пам'яттю учнів 

початкової школи? 

Пам'ять учнів цього віку розвивається двома шляхами: довільному та 

значущому. Особливо варто підкреслити те, що на противагу дошкільному 

віку, молодший шкільний вік характеризується здатністю до 

запам'ятовування матеріалу, навіть за відсутності цікавості до нього. Що ж 

до механічної пам'яті, то вона достатньо розвинена, а семантична пам'ять 

продовжує вдосконалюватися. 

Говорячи про такі явища як концентрація, стійкість уваги в 

молодшому шкільному віці необхідно сказати, що вони розпочинають 

процес формування. Зазначимо, що довільна увага завершує процес 

становлення лише до кінця навчання в молодших класах та відбувається 

даний процес саме завдяки проведенню навчальної діяльності. 

Що ж відбувається з емоціями дітей в даний період? Мусимо 

зазначити, що емоційна сфера учнів стабілізується саме в початковій школі. 

Для цього ж віку притаманними є ріст страхів та побоювань. Враховуючи 

вище зазначені особливості молодших школярів, необхідно підкреслити 

важливість знань для вчителів початкової ланки ЗОШ та психолого-

педагогічного персоналу в галузі психологічного розвитку дітей 6 – 11 років 

з метою забезпечення комфортного навчально-виховного середовища та 

якісного освітнього процесу. 

Період навчання в 1-4 класах це час інтенсивного розвитку 

інтелекту, який впливає на розвиток усіх функції (процеси психіки 

інтелектуалізуються і стають усвідомленими). 

Найзначнішим новоутворенням інтелекту школярів початкових 

класів є усвідомлення процесів психіки, їхнє посередництво, що є можливим 

завдяки засвоєнню системи наукових понять. 

Як відомо для даного періоду навчання є характерним формування 
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аргументованого і абстрактного (абстрактного вербально-логічного) 

мислення, це, в свою чергу, дає змогу до перебудови процесів пізнання. 

Школярі 6(7)-11 років мають змогу не лише засвоювати концепції 

наук, але й згодом провадити над ними роботу. Цю можливість учням 

надають мислення, пам'ять та сприйняття. Отже, ми маємо змогу говорити 

про довільність когнітивних процесів (окрім інтелекту), розвиток 

навчальної діяльності, появу рефлексії. Розвиток когнітивних функцій 

мають зв'язок з контролем та регуляцією поведінки. 

Для дітей даного віку характерними є недостатність аналізу 

сприйняття та диференціації об'єктів. Це пов'язано з тим, що спостереження 

все ще продовжує свій розвиток. 

В період навчання в молодших класах ЗОШ діти здатні до 

проведення самостійного планування, сприйняття і свідомого виконання 

запланованого, що надає можливість знаходити саме головне. Ми можемо 

говорити проте, що саме в даний період та при допомозі вчителя 

формується довільність спостереження при розв'язанні задач. Говорячи про 

довільність уваги дітей під час навчання в початковій школі, ми хочемо 

зазначити її недостатній розвиток. Зазначимо, що в першому класі 

мимовільна увага є домінантною, а вже в другому класі деякі діти 

набувають здатності до довільної уваги, яка продовжує розвиватися під час 

навчання в третьому та четвертому класах початкової ланки. Хочемо 

зазначити, що свідома концентрація уваги на виконання вправи – це один з 

головних здобутків навчання в початкових класах. 
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ГЕНДЕРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ У МОЛОДІЙ 

СІМ’Ї 

Підвищення уваги до стану сучасної молодої сім’ї свідчить про 

численні соціально-психологічні проблеми в її становленні та 

функціонуванні. Найважливішою з них є проблема сімейних стосунків, 

оскільки майже завжди в процесі адаптації подружжя один до одного 

виникають певні труднощі в їх побудові. Серед психологічних чинників 

успішності даних стосунків особливе значення мають такі, як розподіл і 

реалізація сімейних ролей, формування ставлення молодого подружжя до 

різних сторін рольової поведінки в сім’ї та особливості статево-рольової 

диференціації в сім’ї, яка включає уявлення чоловіка та жінки про подружні 

ролі, рольові установки, рольову поведінку та гендерну ідентичність 

(Ю.Є. Альошина, 2002, Лєнь Т, 2007). 

Залежно від особливостей розподілу ролей в сім’ї розрізнюють дві її 

основні форми: традиційну та егалітарну. Маючи своїм підґрунтям гендерну 

нерівність, традиційна побудована на домінуванні однієї статі, як правило, 


