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рідномовної освіти зазначено розвиток уяви та творчого мислення учнів за допомогою творів 
літератури та мистецтва, медіатекстів, театралізації, гри. Відповідно до окреслених завдань, 
у початковому курсі рідномовної освіти виокремлено таку змістову лінію, як 
«Театралізуємо», яка передбачає залучення учнів до сценічної творчості, в умовах якої 
школярі набувають акторського досвіду, зокрема імпровізації, що забезпечує розвиток у 
дитини емоційного інтелекту, творчого мислення, самосвідомості й самоефективності, 
уміння мобілізувати інших, ініціативності, уміння долати бар’єри, пов’язані з 
неоднозначністю, невизначеністю та ризиками, співпрацювати з іншими особами [3, с. 6].  

Театралізація твору вимагає належної підготовки учнів, що передбачає розуміння ними 
характеру дійових осіб, уявлення про зовнішній вигляд, обговорення можливих інтонацій, 
міміки, рухів тіла під час читання реплік. Учителю слід заохочувати дітей до театралізації 
прочитаного у класному театрі, на батьківських зборах або перед іншими учнями. Уміння 
театралізувати сприяє також формуванню у молодших школярів здатності легше 
адаптуватися у соціальному середовищі, вільно спілкуватися [2].  

Доцільним буде застосування на уроках літературного читання в початковій школі 
застосовування таких методів, як рольова, сюжетно-рольова гра, читання в особах, 
інсценування твору та театралізація, проектна діяльність щодо підготовки вистав, фрагментів 
творів, виготовлення костюмів, декорацій, створення афіш, плакатів, творчих завдань. Це 
вимагає належної підготовки учнів, що передбачає розуміння ними характеру дійових осіб, 
причин їх поведінки, уявлення про зовнішній вигляд, обговорення можливих інтонацій, 
міміки, рухів тіла під час читання реплік. Уміння інсценізувати сприяє розвитку творчого 
мислення, нестандартних способів вирішення проблеми, розвитку емоційної сфери, здатності 
легше адаптуватися у соціальному середовищі, взаємодіяти з іншими, вільно спілкуватися, 
виявляти здібності. 
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Сучасні зміни, які відбуваються сьогодні в суспільстві висувають нові вимоги до 

становлення людини як особистості, громадянина, фахівця,  успішної реалізації, досягненні 

успіху в усіх сферах життя, важливими стають вміння розуміти та керувати своїми емоціями, 

посилюється роль емоційного інтелекту. Ці завдання відображені в  сучасних документах 

реформування освіти – Державному стандарті початкової освіти (2018), Концепції «Нова 

українська школа» (2016), де серед ключових  компетентностей молодших школярів 

визначені ті, що стосуються розвитку емоційного інтелекту, а саме: конструктивно керувати 

емоціями, застосовувати емоційний інтелект, вирішувати проблему, оцінювати ризики та 

приймати рішення, співпрацювати з іншими, виявляти ініціативу, творити. Відповідно 

освітній процес початкової школи спрямовується на розвиток емоцій молодших школярів, 

вміння виражати, керувати власними емоціями, розуміти емоційний стан інших людей.  

Урoки літературного читaння нa яких здійснюється ознайомлення, aнaлiз художніх 

творів різної тeмaтики та жaнрiв, обговорення та oсмислeння прoчитaнoгo – нaйкрaщa 

плaтфoрмa для реалізації таких зaвдaнь. Художні твори дозволяють учням збагачувати 

емоційно-чуттєвий досвід, помічати красу навколишнього світу і художнього слова; вчать 

висловлювати власні емоції.  

Вивченню проблеми емоційного інтелекту, його ролі та структури присвячені роботи 

зарубіжних вчених (І. Андрєєва, Р. Бар-Он, Г. Гарднер, Д. Гоулмен, Д. Карузо, Дж. Мейєр, 

П. Селовей, Дж. Стайн) і вітчизняних (С. Дерев’янко, Н. Коврига,  В. Моргун, Е. Носенко, 

В. Юркевич). Питання розвитку емоцій, емоційної культури молодших школярів, потенціал 

уроків літературного читання, гри розкривається в дослідженнях Л. Груши, С. Курносової, 

Ю. Найди, В. Науменко, О. Савченко, Ю. Савченко, Р. Шияна, М. Шпак. Дослідження 

науковців свідчать про важливість емоційного інтелекту для розкриття особистісного 

потенціалу, підтримування доброзичливих стосунків, успішної реалізації особистості. В 

практичному аспекті вивчення проблеми важливим для вчителів початкової школи є 

визначення способів, методів, прийомів реалізації проблеми на уроках літературного 

читання. Саме тому, завданнями статті є окреслити особливості розвитку емоційного 

інтелекту молодших школярів на уроках літературного читання, визначити вплив гри. 

Термін «емоційний інтелект» з’явився на початку 1990-х років у зарубіжній 

психологічній науці. Вчений Г. Гарднер у монографії «Frames of mind» у 1983 році висловив 

припущення, що існує не один тип інтелекту, а достатньо широкий спектр підвидів 

інтелекту, а саме: вербальний, логіко-математичний, просторовий, кінестетичний, музичний, 

емоційний. Американські психологи Джон Мейєр (John Mayer) та Пітер Селовей (Peter 

Salovey) почали використовувати термін для сукупності позначень ступеня розвитку таких 

людських якостей, як: самосвідомість, самоконтроль, мотивація, вміння ставити себе на 

місце інших людей, навички спілкування з оточуючими. Дослідники розуміли емоційний 

інтелект як «… здатність відстежувати власні і чужі поняття та емоції, розрізняти їх і 

використовувати цю інформацію для направлення мислення і дій» [3]. Вченими була 

запропонована модель емоційного інтелекту, в якій виділяли чотири складові компоненти:  

• точність оцінки і вираження емоцій. Важливо розуміти емоції (власні та оточуючих), 

пов’язані як з внутрішніми змінами, так і зовнішніми подіями. Це здатність визначати емоції 

за думками, фізичним станом, зовнішнім виглядом та поведінкою, тобто, здатність точно 

виражати емоції і пов’язані з ними потреби;  

• використання емоцій в розумовій діяльності. Те, як і про що ми думаємо, залежить від 

того, як ми почуваємося. Емоції впливають на розумовий процес і готують нас до певних дій. 

Така здатність допомагає зрозуміти, як використовувати емоції і думати більш ефективно. 

Керуючи власними емоціями, людина може дивитися на світ під різними кутами і 

розв’язувати проблеми більш ефективно;  

• розуміння емоцій. Це означає, що людина уміє визначати джерело емоцій, 

класифікувати їх, розпізнавати зв’язок між емоціями і словами, інтерпретувати значення 

емоцій, розуміти складні почуття, переходи між емоціями та їх подальшим розвитком; 
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 • управління емоціями. Емоції впливають на мислення, тому їх необхідно враховувати 

під час розв’язання завдань, прийняття рішень, а також вибору власної поведінки. Вміння 

керувати власними і чужими емоціями дозволяє використовувати інформацію (яку надають 

емоції), а також викликати або усуватися від них [3].  

Згідно з концепцією Г. Гарднера, у структурі емоційного інтелекту потрібно розглядати 

міжособистісний (спрямований на розуміння емоцій інших людей) і 

внутрішньоособистісний (спрямований на розуміння власних емоцій) [2; 9].  

Вчені І. Андреєва, І. Аршава, Г. Гоулман, Д. Люсін, Е. Носенко, Ю. Савченко зазначають 

на важливості емоційного інтелекту як динамічного соціального організму, розвиток якого 

сприяє вирішенню головних життєвих завдань особистості, ефективній соціальній адаптації, 

успішній самореалізації, досягненні успіху в житті та відчутті щастя. На думку В. Зарицької, 

основні структурні елементи розвитку емоційного інтелекту починають розвиватись у 

молодшому шкільному віці та не зникають, а вдосконалюються впродовж шкільного 

навчання, тому на час закінчення навчання молода людина має можливість досягти такого 

рівня розвитку, у т. ч. й розвитку емоційного інтелекту, щоб у дорослому житті успішно 

продовжувати навчання, організовувати позитивне спілкування з новими людьми в нових 

соціальних умовах, залучатись у соціальні зв’язки під час практичної діяльності [3].  

Молодший шкільний вік – більш сприятливий період для розвитку емоційної сфери, 

культури почуттів особистості. Дітям властива підвищена чутливість, вразливість, 

емоційність, образність сприймання; життєрадісний, бадьорий настрій; безпосередність і 

відвертість вираження своїх чуттєвих переживань; щире вираження власних емоційних 

переживань; імпульсивна реакція на стимули зовнішнього середовища; емоційна нестійкість, 

різка зміна настрою (від веселості до суму); неправильне розуміння невербальних проявів 

емоцій, що зумовлює неадекватні реакції молодших школярів; довільність психічних 

функцій; активний розвиток соціальних емоцій (почуття відповідальності, довіри до людей, 

здатність співчувати); рефлексія, самоконтроль, що впливає на розвиток емоційного 

інтелекту. Одним із джерел емоцій для учнів початкової школи є гра, де вони вчаться 

виборювати перемогу, прагнуть до успіху, контролюють волю, емоції, досягають 

поставленої мети, спілкуються, взаємодіють, виявляють емоції радості, захвату й суму, 

задоволення і образи, невдоволення, поваги, довіри, симпатії. 

В структурі емоційного інтелекту молодших школярів визначаємо когнітивний 

(здатність використовувати словник емоцій і способи їх вираження), ціннісний (розуміння 

значущості емоцій для встановлення доброзичливих стосунків з іншими, вирішення проблем, 

досягнення мети, успіху) і діяльнісний (усвідомлення власних емоційних станів; вміння 

адекватно виражати  емоції; здатність розрізняти емоції інших людей; здатність керувати 

власними емоціями; здатність впливати на емоційний стан інших людей для досягнення 

мети) компоненти.  

Спираючись на теоретичні положення науковців щодо визначення сутності, структури 

емоційного інтелекту, враховуючи психологічні особливості його розвитку у молодшому 

шкільному віці, потенціал уроків літературного читання, гри було розроблено технологію 

розвитку емоційного інтелекту учнів третього класу на уроках літературного читання 

засобами гри. Очікуваними результатами учнів визначено такі:   

‒ знання про назву емоційних станів, способи їх вираження на прикладі персонажів 

художніх творів, визначати настрій художнього твору, за допомогою ігр називати, 

описувати, визначати і виражати власні емоції;  

‒ розуміти значущість емоцій для встановлення доброзичливих стосунків, вирішення 

спільних завдань, проблем, успішності на прикладі вчинків персонажів художніх творів; 

усвідомлювати вплив висловлених емоцій на інших людей, їх емоційний стан на прикладах 

ситуацій, описаних у казках, оповіданнях, віршах для учнів початкової школи;  

‒ розповідати про власні почуття та емоції від прослуханих і побачених художніх творів 

дитячої літератури; 
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‒ адекватно виражати емоції від ознайомлення з художніми творами, використовувати 

відомі вербальні та невербальні засоби для передачі емоцій та настрою; 

‒ розпізнавати емоції персонажів творів, співрозмовників і пояснювати власну реакцію 

на них, вплив на інших людей;  

‒ керувати власними емоціями під час обговорення подій, вчинків персонажів твору;  

‒ впливати на емоційний стан однокласників під час обговорення твору, гри, виконання 

творчих завдань. 

Для здійснення роботи щодо емоційного інтелекту учнів третього класу на уроках 

літературного читання засобами гри важливо дотримуватися певних умов, а саме: створення 

позитивного емоційного настрою на уроках літературного читання в учнівському колективі; 

вияв емоцій вчителем, досконале, творче володіння вербальними і невербальними засобами 

для передачі емоційного настрою художнього твору, характерів персонажів, показу способів 

вираження емоцій і почуттів; емоційний зміст художніх творів дитячої літератури, вибір 

творів різноманітних за жанрами, тематикою, які викликають емоції, почуття, створюють 

яскраві образи; перевага групових і парних форм роботи, де учні вчаться розуміти емоції 

однокласників і впливати на емоційний стан ровесників; застосування на уроках ігр, які 

вчать називати, виражати, розуміти свої емоції та інших людей, керувати власним емоційним 

станом. 

Гра як сенс життя молодших школярів, як цікава, захоплююча, пізнавальна діяльність, як 

ефективний метод навчання, як засіб освітнього процесу  представляє величезний  потенціал 

розвитку та емоційного інтелекту, зокрема. Гра викликає у молодших школярів почуття 

подиву, живий інтерес до процесу пізнання, допомагає засвоїти навчальний матеріал, 

створює умови пошуку, вирішення проблеми, швидкого реагування, кмітливості, 

оригінальності, винахідливості, викликає радість перемоги, підвищує самооцінку, розкриває 

різноманітні здібності, згуртовує учнів, вчить підпорядкувати свої дії інтересам колективу, 

підтримувати доброзичливі, толерантні стосунки з однокласниками, дає можливість 

побачити себе очима інших учнів, а це допомагає розвивати емоційну сферу, емоційний 

інтелект.   

В ході проведеного експерименту виявлено ігри, які ефективно впливають на розвиток 

емоційного інтелекту: ігри та ігрові завдання для оволодіння прийомами взаємодії, 

міжособистісного спілкування; ігри спрямовані на розвиток вербальних і невербальних 

засобів; ігри та ігрові вправи для зняття психологічної напруги, створення позитивного 

настрою; ігри для оволодіння прийомами саморегуляції, дихання; ігри, які допомагають 

вирішувати проблему, шукати спільно рішення; рольові, сюжетно-рольові ігри, інсценізації; 

дидактичні ігри пізнавального змісту. 

Отже, уроки літературного читання слугують основою для розвитку емоційного 

інтелекту молодших школярів, дає школярам можливість широко користуватися емоціями, 

краще розбиратися в емоційній сфері життя людей, досягати успіху в спілкуванні з 

вчителями і однолітками, вирішувати виниклі конфлікти, розуміти себе, свої бажання і 

потреби, причини власних вчинків, а також ставити перед собою цілі і вдало їх досягати. 

Ефективним засобом розвитку емоційного інтелекту в учнів третього класу виявилася гра, 

яка застосовується на всіх етапах уроку, різноманітна за метою, змістом, видом. 
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