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ABSTRACT 
The article considers the development of emotional competence of prospective 

elementary school teachers, which is understood as a set of views, values, acquired 
knowledge, skills in the emotional sphere, their understanding, expression, regulation and 

allows you to successfully organize the educational process on an emotional basis, empathy, 
respect, cooperation with schoolchildren, their parents, colleagues, to realize themselves in 
personal and professional activities. The purpose of the article is to study and theoretically 

substantiate the criteria, levels and indicators of the formation of emotional competence of 
future primary school teachers. To solve the problem, methods of analysis of psychological 
and pedagogical literature, systematization and generalization of theoretical material, study of 

experience were used. On the basis of structural components of the specified phenomenon 
cognitive, value, activity criteria are developed. Cognitive criterion is characterized by the 
presence and completeness of knowledge about emotions, feelings, emotional states, ways 

of their expression, causes, age features of the emotional sphere of primary schoolchildren, 
awareness of technologies influencing the emotional state of schoolchildren, ways to manage 
their emotions. The value criterion includes recognition of the value of emotions in 

professional and personal spheres, acceptance of own emotional experiences and feelings 
of schoolchildren, their parents, colleagues, humanistic attitude to communication, interaction 
with participants of educational process, need to be emotionally competent teacher, 

motivation to succeed in pedagogical activity. The activity criterion includes a set of skills and 
abilities of the student to adequately perceive schoolchildren' emotions, understand their 
feelings and their own emotional state, express their own emotions, manage them, establish 

productive communication, organize interaction with schoolchildren, their parents, 
colleagues, make a constructive impact on participants' emotional state, educational process, 
motivate, stimulate them, prevent conflicts, apply constructive strategies to resolve them. 

Given the degree nature of the acquisition of competence, the low, medium and high level of 
formation of emotional competence of prospective primary school teachers is determined, 
their characteristics are described. 

Keywords: emotional competence, prospective elementary school teacher, 

criteria, indicators, levels, formations.  
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Вступ. Успішна професійна педагогічна діяльність майбутнього 
вчителя початкової школи неможлива без розуміння емоційного стану 
молодших школярів, власних емоцій і почуттів, усвідомлення своїх 
спонукань, мотивів, прагнень і ціннісних орієнтацій, аналізу та оцінки 
сильних і слабких сторін, регулювання на цій основі професійного й 
особистісного розвитку. Актуалізується проблема розвитку емоційної 
компетентності педагога як складової професійної підготовки 
майбутнього вчителя. Емоційна компетентність допомагає вчителю 
встановлювати партнерські стосунки з учнями, їхніми батьками, 
колегами, володіти технологіями впливу на інших, організовувати освітнє 
середовище, освітній процес на емоційній основі, що важливо в умовах 
реалізації концепції Нової української школи. Відповідно емоційна 
компетентність як предмет науково-практичного дослідження потребує 
ґрунтовного вивчення, постає необхідність визначення критеріїв і рівнів 
сформованості емоційної компетентності майбутніх учителів початкової 
школи, що допоможе провести необхідну діагностику студентів, виявити 
їх готовність до здійснення професійній діяльності. 

Термін “емоційна компетентність” виник у зарубіжній психології з 
появою феномену “емоційний інтелект” у 90-х роках ХХ століття. У 
дослідженнях зарубіжних психологів Д. Гоулмана, М. Рейнольдса, 
І. Андрєєвої емоційна компетентність розглядається як умова успішності, 
лідерства у професійній і особистій діяльності. Змістові компоненти 
зазначеного поняття розкриваються в роботах К. Саарні, Ф. Іскандерової, 
О. Льошенко. Українські вчені окреслили педагогічні умови, структуру 
емоційної компетентності майбутніх лікарів (О. Лазуренко), психологів 
(І. Войціх, В. Федорчук), соціальних педагогів (О. Наконечна). Визначені 
також критерії та рівні сформованості емоційної компетентності майбутніх 
психологів, проте не визначені такі критерії для майбутніх учителів 
початкової школи. Саме тому вважаємо доцільним детально розглянути і 
дослідити матеріали щодо рівневої та критеріально-показникової основи 
сформованості емоційної компетентності в майбутніх учителів початкової 
школи, що допоможе вдосконалити професійну підготовку студентів до 
здійснення педагогічної діяльності.  

Мета статті полягає в аналізі психолого-педагогічної літератури з 
проблеми дослідження та теоретичному обґрунтуванні критеріїв і рівнів 
сформованості емоційної компетентності майбутніх учителів початкової 
школи як необхідної складової професійної підготовки педагогів.  

Методи та методики дослідження. При написанні статті було 
використано такі методи, як аналіз наукових джерел, систематизація та 
узагальнення даних з метою виявлення стану досліджуваної проблеми. 

Результати та дискусії. Термін “емоційна компетентність  ˮ увів у 
психологію американський дослідник Д. Гоулман, розуміючи його як 
здатність усвідомлювати і визнавати власні почуття, а також почуття інших, 
для самомотивації, управління власними емоціями і в стосунках з іншими 
(Гоулман, 2002). Науковці розглядають емоційну компетентність як: 
сукупність знань, вмінь та навичок, які дозволяють приймати адекватні 
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рішення та діяти на основі результатів інтелектуальної обробки зовнішньої та 
внутрішньої емоційної інформації (Андрєєва, 2003: 85); специфічний 
конструкт емоційного реагування, який пов’язаний з емоційним інтелектом та 
спрямований на оволодіння людиною певним ставленням до власних й 
чужих переживань з метою самовдосконалення (Льошенко, 2012); 
усвідомлена готовність до реалізації емоційних компетенцій, необхідних для 
ефективного здійснення професійної діяльності та вирішення соціальних 
завдань (Матійків, 2012). Як бачимо, серед дослідників емоційної 
компетентності немає однозначної думки щодо визначення цього поняття, 
але всі схиляються, що це здатність (сукупності знань, вмінь і навичок) 
розуміти, контролювати емоційний стан для вирішення соціальних завдань, 
професійної діяльності, самовдосконалення.  

Науково-теоретичне осмислення поняття “емоційна 
компетентність майбутнього вчителя початкової школи” дозволяє 
визначити його як динамічну комбінацію поглядів, цінностей, знань і вмінь 
вираження, розуміння, керування власними емоціями та емоційним 
станом молодших школярів, що дозволяє здійснювати освітній процес на 
емоційній основі, засадах гуманності, емпатії, поваги, співпраці з учнями, 
їхніми батьками, колегами, адміністрацією, успішно реалізовувати себе в 
професійній діяльності.  

Щодо змісту емоційної компетентності дослідники визначають дві 
складові: особистісна компетентність, куди входять розуміння себе, 
саморегуляція та мотивація, і соціальна компетентність, яка охоплює 
емпатію та соціальні навички (Гоулмен, 2002); внутрішньо-особистісний 
компонент, який спрямований на власні емоції та міжособистісний, який 
спрямований на емоції інших людей (Гарднер); внутрішньоособистісні та 
міжособистісні емоційні компетенції (Матійків, 2012). Привертає увагу 
погляд вченої Ф. Іскандерової, яка в змісті емоційної компетентності 
визначає такі вміння, як: уміння людини усвідомлювати й оцінювати себе 
(свої сильні і слабкі сторони, свої почуття і поведінку, причини їх 
виникнення і наслідки, до яких вони призводять), складати план особистого 
розвитку; уміння управляти собою (своїми установками, поведінкою, 
приймати рішення, бути, де потрібно, наполегливим, гнучким, справлятися 
із стресовими і конфліктними ситуаціями, управляти своїми емоціями так, 
щоб вони працювали на вас, а не проти вас); уміння мотивувати себе 
(визначати чіткі напрями руху, досягати результатів, мати позитивний 
настрій, робити своє життя і роботу цікавими); уміння розуміти людей, їх 
емоції, почуття, чому вони поводяться так чи інакше, бути терпимим; 
уміння будувати взаємини з людьми (уміння будувати стосунки довіри, 
поваги, уміти домовлятися, бути хорошим учасником команди). 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дав можливість виокремити 
в змісті емоційної компетентності майбутнього вчителя початкової школи дві 
найважливіші домінанти: особистісну (здатність до розуміння, вираження, 
ідентифікації, стимулювання власних емоцій і почуттів, керуваннями ними) і 
міжособистісну (здатність сприймати, розуміти емоційний стан учнів, їхніх 
батьків, колег, усвідомлювати мотиви їхньої поведінки, діяльності, ефективно 
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з ними спілкуватися, взаємодіяти, вирішувати проблеми, впливати на емоції 
та почуття для досягнення освітніх завдань).  

Погляди вчених щодо структури емоційної компетентності 
майбутнього фахівця різняться. Дослідниця І. Войціх визначає в структурі 
емоційної компетентності майбутніх психологів когнітивний (сукупність знань), 
діяльнісний (сукупність умінь та навичок), особистісний (сукупність якостей), 
мотиваційно-ціннісний (сукупність мотивів та цінностей) компоненти (Войціх, 
2015). О. Лазуренко до складу емоційної компетентності майбутнього лікаря 
включає когнітивний, соціальний, регулятивний та емпатійний компоненти. 
Т. Шабанова розглядає структуру емоційної компетентності студентів-
педагогів як сукупність емоційно-ціннісного, когнітивного і регулятивно-
поведінкового компонентів. Кожний показник, на її думку, має два вектори: 
внутрішній – спрямованість на себе і зовнішній – спрямованість на інших. 
Виокремлення різних структурних компонентів емоційної компетентності 
пояснюється специфікою професії майбутніх фахівців. На нашу думку, у 
структурі емоційної компетентності майбутнього вчителя початкової школи 
логічно визначити: когнітивний (сукупність знань про емоції, способи їх 
вираження, причини виникнення, розуміння власних емоційних станів і 
почуттів учнів, технології керування емоціями, адекватну самооцінку, емпатію, 
рефлексію), ціннісний (сукупність мотивів та цінності емоцій у професійній і 
особистій сферах, прийняття власних емоційних переживань і почуттів учнів, 
їх батьків, колег, гуманістичну установку на спілкування, взаємодію з 
учасниками освітнього процесу, мотивацію до професійної діяльності, 
потреби стати емоційно компетентним вчителем, досягнення успіху у 
педагогічній діяльності), діяльнісний (сукупність умінь та навичок керування 
своїми емоціями, їх контролю, встановлення комунікацій, взаємодії з учнями, 
їх батьками, колегами, конструктивного впливу на емоційний стан учасників 
освітнього процесу, стимулювання їх, організації взаємодії, співпраці, 
попередження непорозумінь, вирішення конфліктних ситуацій).  

Сутність емоційної компетентності майбутніх педагогів початкової 
школи визначається єдністю її структурних компонентів. Означені 
структурні компоненти були покладені в основу розробки критеріїв та 
відповідних їм показників та рівнів, що характеризують сформованість 
емоційної компетентності майбутніх учителів початкових класів.  

Когнітивний критерій характеризується наявністю і повнотою 
знань про емоції, почуття, емоційні стани, способи їх вираження, причини 
виникнення, вікові особливості емоційної сфери молодших школярів, 
обізнаність з технологіями впливу на емоційний стан учнів, способами 
керування власними емоціями. 

Ціннісний критерій включає визнання цінності емоцій у 
професійній і особистісній сферах, прийняття власних емоційних 
переживань і почуттів учнів, їхніх батьків, колег, гуманістичну установку 
на спілкування, взаємодію з учасниками освітнього процесу, потребу бути 
емоційно компетентним учителем, мотивацію досягнення успіху в 
педагогічній діяльності.  
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До діяльнісного критерію відносимо сукупність умінь та навичок 
студента адекватно сприймати емоції учнів, розпізнавати, розуміти їх почуття 
і власний емоційний стан, виражати власні емоції, керувати ними, 
встановлювати продуктивну комунікацію, організовувати взаємодію з учнями, 
їхніми батьками, колегами, здійснювати конструктивний вплив на емоційний 
стан учасників освітнього процесу, мотивувати, стимулювати їх, попереджати 
непорозуміння, застосувати конструктивні стратегії вирішення конфліктів.  

Зазначені критерії та відповідні їм показники сформованості 
емоційної компетентності майбутніх учителів початкової школи 
представлені на рис. 1. 

  
Рис 1. Критерії та показники сформованості емоційної 
компетентності майбутніх учителів початкової школи 
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Виокремленні критерії взаємопов’язані між собою і кожен є 
необхідним для успішної підготовки майбутнього вчителя початкової 
школи. Сукупність професійних цінностей, мотивів, знань, вмінь, що 
належать до визначених критеріїв і показників емоційної компетентності 
майбутніх педагогів, складають відповідні рівні емоційної компетентності. 

Перший рівень – низький – студент має поверхневі або зовсім 
відсутні знання про емоції, способи їх вираження, причини виникнення, не 
враховує вікові особливості емоційної сфери дітей молодшого шкільного 
віку, не обізнаний з технологіями впливу і керування емоціями. Не визнає 
цінності та ролі емоцій в освітньому процесі, спілкуванні, взаємодії з 
учнями, їхніми батьками, колегами, особистісному розвитку. Властива 
відсутність інтересу до майбутньої професійної діяльності, бажання 
працювати з дітьми, досягати успіху в професійній діяльності. Студенти 
не можуть визначати чіткі напрями власного розвитку. Майбутнім 
вчителям важко адекватно сприймати емоції молодших школярів, 
розпізнавати та усвідомлювати власні та чужі емоційні прояви. Не 
володіють вмінням глибокого проникнення в світ дитини, 
співпереживання, надання допомоги, емоційної підтримки, впливу на 
емоційний стан інших. Майбутні фахівці не застосовують вербальні та 
невербальні інструменти для яскравого вираження власних емоцій, 
почуттів. Керування власними емоціями дається дуже складно. Не 
володіють ефективними способами попередження та вирішення 
конфліктних ситуацій, не намагаються з’ясувати і зрозуміти причини їх 
виникнення, не мають бажання збагачувати й поглиблювати наявні 
знання. Майбутні педагоги відчувають труднощі в налагодженні контактів 
з молодшими школярами, здійсненні емоційного впливу, стимулюванні 
учнів до виконання завдань. Важко вдається або ж зовсім неприсутня 
емоційна відкритість, легкість в актуалізації емоційних станів, 
домінування позитивних емоцій, емоційна стабільність у складних 
ситуаціях. Студенти не можуть об’єктивно оцінити рівень сформованості 
у себе необхідних умінь емоційної компетентності.  

До другого рівня – середнього – віднесено студентів, які мають 
фрагментарні знання про емоції, почуття, їх появу, прийоми вираження, 
володіють знаннями про розпізнавання емоційних проявів на 
вербальному та невербальному (за мімікою, пантомімікою, жестами) 
рівнях, але на практиці студенту вдається розпізнавання та розуміння на 
недостатньому рівні. Майбутні педагоги обізнані з особливостями 
емоційного розвитку молодших школярів, технологіями впливу на 
емоційний стан учнів початкової школи, способами керування власними 
емоціями, але не завжди застосовують їх у навчанні, власному житті. 
Студенти виявляють інтерес до сучасних освітніх напрацювань в галузі 
педагогіки і психології емоцій, при цьому спостерігаються деякі неточності 
у відтворенні. Майбутні вчителі початкової школи розуміють цінність 
емоцій в професійній і особистісній сферах, значущість для досягнення 
успіху. Сформована позитивна мотивація до майбутньої професійної 
діяльності, мають бажання використовувати набуті знання, вміння та 
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навички, діяти на основі отриманої емоційної інформації, будувати 
освітній процес, взаємодію на гуманній, емоційній основі, але бажання не 
носять стійкого характеру. Студент даного рівня може адекватно 
сприймати емоції молодших школярів, виявляти і виражати власний 
емоційний стан за допомогою міміки обличчя, жестів, сили і висоти 
голосу, аналізувати і пояснити виникнення власних та чужих емоційних 
проявів. Здатні розпізнавати емоції та поведінку іншої людини, розуміти її 
думки, почуття, наміри. Важко дається майбутньому фахівцю здатність до 
глибокого проникнення в світ іншого, до співпереживання, надання 
емоційної підтримки. Має змогу передбачити емоційну реакцію на дії і 
слова в сторону іншої особи і у свою сторону. Регулювати власні та чужі 
емоції майбутньому педагогу вдається важко на цьому рівні. Встановлює 
дружні взаємини з учнями, вчителем, одногрупниками, що підтверджує 
наявність середнього рівня співпраці. Невміло намагається 
попереджувати конфліктні ситуації в міжособистісній взаємодії та 
знаходити оптимальні способи їх вирішення. Студент здатний 
аналізувати та узагальнювати власний досвід набутих знань, та 
порівнювати його з іншими. Майбутні вчителі на цьому рівні здатні 
проявляти емпатію, співчуття, відкритість, толерантність, у них домінують 
позитивні емоції. Під час роботі з учнями здатні до співчуття, вміють 
викликати бажані реакції в інших, до яких входить: переконання, 
комунікація, розв’язання конфліктів, лідерство, створення зв’язків, 
співробітництво, здатність працювати в команді.  

Третій рівень – високий – характеризується наявністю стійких, 
повних, міцних, глибоко усвідомлених знань про емоції, почуття, способи 
їх вираження, особливості емоційної сфери молодших школярів, 
техніками впливу на емоційний стан учнів, спроможністю продуктивно 
застосовувати під час практики та власному житті. Студенти виявляють 
прагнення до вдосконалення професійних компетенцій, сформована 
позитивна мотивація до педагогічної діяльності. Майбутні вчителі 
початкової школи спроможні адекватно оцінити власні сильні і слабкі 
сторони, визначити траєкторію особистісного і професійного розвитку, 
мотивувати себе до професійної діяльності, спрямувати власні емоції на 
користь досягнення мети, на нові успіхи, на креативну діяльність. 
Усвідомлюють значення емоцій в освітньому процесі, організації 
партнерства, спілкування з молодшими школярами, їхніми батьками, 
колегами, адміністрацією, здатні вільно виконувати інтелектуальну 
обробку отриманої зовнішньої та внутрішньої емоційної інформації, діяти 
на її основі. Студент даного рівня сприйнятливий до почуттів та поглядів 
школярів, виявляє активний інтерес до їх турбот, потреб у розвитку і 
підтримку їхніх здібностей, швидко та точно розпізнає емоційні стани 
інших на вербальному та невербальному рівні. При неможливості 
розпізнавання емоцій молодших школярів, знаходить влучні запитання 
для отримання емоційної інформації від них, здатен усвідомлювати 
причини виникнення емоцій учнів і наслідки, до яких вони призводять. 
Майбутні педагоги володіють спектром вербальних (логічний наголос, 

http://bdpu.org/pedagogy/ua/


Серія: Педагогічні науки. – Вип.2. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – 420 с. 

ICV 2018: 77.58 

DOI  10.31494/2412-9208-2020-1-2 
364 

смислова пауза, емоційне забарвлення голосу, виразність, чіткість 
мовлення) і невербальних (жести, міміка, пантоміміка, погляд) 
інструментів, намагаються яскраво виражати свої емоції, почуття. Вдало 
вміють контролювати власні емоції в певних навчальних, педагогічних, 
життєвих ситуаціях. Наявна здатність до емпатії, поваги, підтримки, 
допомоги, партнерства, позитивна емоційна установка, толерантність, 
тактовність, турботливість, творчість, гумор. Доброзичливо та активно 
спілкується, співпрацює з учнями, одногрупниками, викладачами, може 
здійснювати міжособистісний вплив з метою покращення емоційного 
стану учнів, їх уявлень, намірів, установок, знаходити адекватні способи 
реагування. Майбутній фахівець спроможний запобігати та вирішувати 
конфліктні ситуації, використовувати набуті знання і вміння у 
нестандартних ситуаціях. Творчо використовує матеріали новітніх 
освітніх технологій розвитку емоцій, виявляє особисту позицію щодо 
наукових поглядів, шукає способи реалізації в практичній діяльності. 

 Студенти, які отримують практичний власний досвід роботи 
вчителя, вихователя групи подовженого дня, асистента вчителя поза 
межами закладу вищої освіти, можуть бути більш емоційно 
компетентними.  

Висновки. Емоційна компетентність майбутнього вчителя 
початкової школи як сукупність набутих знань, сформованих вмінь та 
навичок у сфері емоцій, збагачує досвід особистості і дозволяє успішно 
здійснювати професійну діяльність в сучасних умовах. Рівневу та 
критеріально-показникову основу дослідження сформованості емоційної 
компетентності в майбутніх учителів початкових класів було визначено на 
основі сутності зазначеного феномену, його змісту і структури. 
Критеріями емоційної компетентності майбутнього педагога визначено 
когнітивний, ціннісний і діяльнісний. Зважаючи на ступеневий характер 
процесу оволодіння компетентністю, було визначено три рівні – низький, 
середній, високий. При переході від одного рівня до наступного 
змінювалася структура та зміст сукупності знань, цінностей, мотивів, 
умінь, при цьому кожний наступний рівень логічно виходив з 
попереднього. Перспективи подальших досліджень вбачаємо в доборі 
коректних методик психолого-педагогічного діагностування рівня 
сформованості емоційної компетентності майбутніх вчителів початкової 
школи. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається проблема емоційної компетентності, яка 

допомагає вчителю встановлювати партнерські стосунки з учнями, їхніми 
батьками, колегами, володіти технологіями впливу на інших, організовувати 

освітнє середовище, освітній процес на емоційній основі, що важливо в умовах 
реалізації концепції Нової української школи. Емоційна компетентність 
майбутніх учителів початкової школи розуміється як сукупність поглядів, 

цінностей, набутих знань, сформованих вмінь та навичок в емоційній сфері, їх 
розуміння, вираження, регулювання та дозволяє успішно організовувати 
освітній процес на емоційній основі, засадах емпатії, поваги, співпраці з 
школярами, їх батьками, колегами, реалізовувати себе в особистісній і 

професійній діяльності. Метою статті є вивчення та теоретичне 
обґрунтування критеріїв, рівнів і показників сформованості емоційної 
компетентності майбутніх учителів початкової школи. Для вирішення 

проблеми застосовувалися методи аналізу психолого-педагогічної літератури, 
систематизації та узагальнення теоретичного матеріалу, вивчення досвіду. 
На основі змістових і структурних компонентів зазначеного феномену 

розроблено когнітивний (сукупність знань про емоції, почуття, емоційні стани, 
способи їх вираження, причини виникнення, вікові особливості емоційної сфери 
молодших школярів), ціннісний (сукупність мотивів та цінностей гуманного 

спілкування, взаємодії, досягнення успіху) і діяльнісний (сукупність умінь та 
навичок адекватно сприймати емоції учнів, розуміти їх почуття і власний 
емоційний стан, виражати власні емоції, керувати ними) критерії, наведено 

відповідні показники сформованості емоційної компетентності майбутніх 
педагогів. Враховуючи ступневий характер оволодіння компетентністю, 
визначено низький, середній і високий рівні сформованості емоційної 

компетентності майбутніх учителів початкових класів, описано їх 
характеристики. Сукупність професійних цінностей, мотивів, знань, вмінь, що 
належать до визначених критеріїв і показників емоційної компетентності 

майбутніх фахівців є важливою для здійснення професійної діяльності.  
Ключові слова: емоційна компетентність, майбутні вчителі 

початкової школи, критерії, показники, рівні, сформованість. 
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