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ЗБАГАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ 

Орієнтація освітнього процесу на гармонічне поєднання раціонально-смислової та емоційно-вольової сфер 
здобувачів освіти спонукає педагога до посилення емоційно-ціннісного компоненту навчання, збагачення емоцій-
но-чуттєвого досвіду молодших школярів, що визначено завданням вивчення мовно-літературної освітньої галузі 
в початковій школі.

Метою дослідження є теоретичний аналіз і висвітлення практичних аспектів збагачення емоційно-чуттєво-
го досвіду молодших школярів на уроках літературного читання. 

Було використано такі методи, як аналіз філософських, психолого-педагогічних наукових джерел для 
з’ясування сутності понять, систематизація та узагальнення даних з метою виявлення стану досліджуваної 
проблеми.

Проаналізовано дефініції основних понять «досвід», «емоційний досвід», «чуттєвий досвід», «емоційно-чут-
тєвий досвід». Подано розуміння поняття «емоційно-чуттєвий досвід молодших школярів» як сукупності уяв-
лень, знань, умінь, навичок в емоційній сфері, які набуті в процесі безпосередньої практичної взаємодії зі світом, 
що визначають систему ставлень і цінностей людини. Представлено функції емоційно-чуттєвого досвіду: цін-
нісно-орієнтовна, емоційна, мотиваційна, оцінна, розвиваюча, комунікативна. Визначено змістові компоненти 
емоційно-чуттєвого досвіду, особливості його збагачення в молодшому шкільному віці. Окреслено основні вміння 
учнів 3-4 класів з вивчення мовно-літературної освітньої галузі, які стосуються збагачення емоційно-чуттєвого 
досвіду на уроках літературного читання відповідно до Державного стандарту початкової освіти. Запропо-
новано способи збагачення емоційно-чуттєвого досвіду молодших школярів на уроках літературного читання, 
напрями роботи з художнім твором.

Зроблено висновок про значний потенціал уроків літературного читання, для збагачення емоційно-чуттєвого 
досвіду молодших школярів. 

Ключові слова: досвід, емоційно-чуттєвий досвід, емоції, почуття, цінності, уроки літературного читання, 
молодші школярі.
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ENRICHMENT OF EMOTIONAL AND SENSUAL EXPERIENCE  
OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN LITERARY READING LESSONS

The orientation of the educational process on the harmonious combination of rational-semantic and emotional-
volitional spheres of students encourages teachers to strengthen the emotional and value component of learning, enrich 
the emotional and sensory experience of primary school pupils.

The aim of the study is theoretical analysis and coverage of practical aspects of enriching the emotional and sensory 
experience of elementary school students in reading lessons.
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Methods such as the analysis of philosophical, psychological and pedagogical scientific sources to clarify the essence 
of the concepts, systematization and generalization of data to identify the state of the problem were used.

The definitions of the basic concepts «experience», «emotional experience», «sensory experience», «emotional-sensory 
experience» are analyzed. The understanding of the concept of «emotional and sensory experience of junior high school 
students» as a set of ideas, knowledge, skills, abilities in the emotional sphere, acquired in the process of direct practical 
interaction with the world, defining the system of attitudes and values. The functions of emotional and sensory experience 
are presented: value-oriented, emotional, motivational, evaluative, developmental, communicative. The semantic 
components of emotional and sensory experience, features of its enrichment in primary school age are determined. The 
main skills of students of 3-4 grades in the study of language and literature education, which relate to the enrichment 
of emotional and sensory experience in reading lessons in accordance with the State Standard of Primary Education. 
The ways of enriching the emotional and sensory experience of junior schoolchildren in the lessons of literary reading, 
the directions of work with the work of art are offered.

It is concluded that there is a significant potential for reading lessons to enrich the emotional and sensory experience 
of younger students.

Key words: experience, emotional and sensory experience, emotions, feelings, values, reading lessons, elementary 
school students. 

Актуальність проблеми. Орієнтація освіт-
нього процесу на гармонічне поєднання раці-
онально-смислової та емоційно-вольової сфер 
здобувачів освіти спонукає педагога до роз-
витку емоцій, почуттів школярів. Це вимагає 
активізації емоційно-чуттєвої сфери школя-
рів, виховання ціннісного ставлення до себе, 
інших, світу, створення емоційно сприятли-
вої атмосфери міжособистісних відносин під 
час навчання. Вивчення мовно-літературної 
освітньої галузі в початковій школі забезпе-
чує емоційно-ціннісний компонент навчання 
молодших школярів, а обов’язковим результа-
том окреслено збагачення емоційно-чуттєвого 
досвіду учнів. Відповідно, актуальною постає 
проблема набуття здобувачами початкової 
освіти емоційно-чуттєвого досвіду, визначення 
способів його збагачення на уроках літератур-
ного читання в початковій школі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Фундаментальні дослідження категорій «емо-
ції» та «почуття», їх характеристика, природа 
виникнення, функції, класифікація видів подані 
в працях психологів В. Виготського, В. Вілю-
наса, В. Вунда, Б. Додонова, К. Ізарда, О. Леон-
тьєва, С. Рубінштейна, П. Якобсона та інших. 
Вікові особливості емоційно-вольової сфери 
дітей молодшого шкільного віку представлені 
в роботах І. Беха, Л. Божович, Д. Ельконіна, 
О. Запорожця, О. Кононко, А. Кошелєвою. 
Вплив емоцій і почуттів на освітній процес 
обґрунтовано в дослідженнях Ш. Амонашвілі, 
І. Лернера, О. Савченко (вплив на процеси 
пізнання), І Беха, Т. Гаврилової, П. Якобсона 
(зв’язок із вихованням), Н. Бібік, Г. Щукіної 
(вплив на мотивацію навчання). На ціннісну 
складову емоційно-чуттєвого досвіду на уро-

ках читання в початковій школі звертається 
увага в розвідках О. Вашуленко, О. Новіко-
вої, О. Петрик, Я. Кодлюк. Проте недостатньо 
висвітлені питання розуміння і визначення 
поняття «емоційно-чуттєвий досвід», його 
функцій, особливостей збагачення на уроках 
літературного читання в початковій школі. 

Мета дослідження полягає в теоретичному 
аналізі й висвітленні практичних аспектів зба-
гачення емоційно-чуттєвого досвіду молодших 
школярів на уроках літературного читання. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Дефініція «досвід» широко розгляда-
ється зарубіжними і вітчизняними науковцями 
філософії – як сукупність чуттєвих даних 
і вражень (Беркли, 1978; Юм, 1995), психоло-
гії – як знання та навички, які людина набуває 
в процесі соціалізації, а також спосіб пізнання 
дійсності, що ґрунтується на його безпосе-
редньому чуттєвому засвоєнні (Вундт, 2001; 
Дьюи, 1997; Роджерс, 1994), педагогіки – як 
набуття і засвоєння соціального досвіду, фор-
мування здібностей і якостей особистості. 
Доведено, що досвід набувається в процесі 
діяльності, навчання, виховання. Важливими 
при цьому виступають емоційні переживання 
суб’єкта (Бергфельд, 2010). 

В науковій літературі окремо представ-
лені поняття «емоційний досвід» і «чуттєвий 
досвід». Категорія «емоційний досвід» розгля-
дається як: «система індивідуальних емоційних 
ресурсів, що обумовлює особливості емоцій-
ного ставлення суб’єкта до світу і характер емо-
ційного відображення дійсності в індивідуаль-
ній свідомості» (О. Журавльова) (Журавльова, 
2009, с. 59); «система емоцій та почуттів, які 
переживала людина в історії свого життя, що 
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мають різну міру впливовості на теперішнє та 
майбутнє» (Л. Лисенко) (Лисенко, 2007, с. 18); 
«закріплені способи реагування на подразники 
оточуючої дійсності, ієрархізована система 
емоцій та почуттів» (О. Винославська) (Винос-
лавська, 2005). На думку психолога П. Якоб-
сона, зміст емоційного досвіду полягає не лише 
в емоційних реакціях на певні соціально-зна-
чущі об’єкти, а і в узагальненій, сформованій 
на цій основі здатності переживати ті або інші 
емоції безвідносно до конкретних об’єктів, 
можливості відтворювати у свідомості пере-
житі емоції, наявності уяви про них та їх мож-
ливої сили, викликати в собі ці емоції і адек-
ватно відгукуватися на емоції інших людей 
(Якобсон, 1998). Категорія «чуттєвий досвід» 
розглядається як сукупність сприйнять орга-
нами чуття, що набувається в процесі взаємо-
дії людини з зовнішньою природою і становить 
основу всіх знань про матеріальний світ. Про-
блема набуття чуттєвого досвіду висвітлюється 
дослідниками дошкільної психології та педаго-
гіки з точки зору сенсорного розвитку дитини. 
Чуттєвий досвід дітей розуміють як уявлення, 
набуті ними на основі відчуття і сприймання 
предметів та явищ навколишнього середовища 
за допомогою різних органів чуття.

Термін «емоційно-чуттєвий досвід» зустрі-
чається в роботах І. Лернера, які присвячені 
методам навчання і розглядається як скла-
дова соціального досвіду. Науковець визначає 
чотири взаємопов’язаних компоненти соці-
ального досвіду: 1) знання про світ (природу, 
суспільство і техніку) і способи діяльності; 
2) досвід здійснення способів діяльності, якій 
втілюється у вміннях і навичках; 3) досвід твор-
чої, пошукової діяльності, який виражається 
в готовності до вирішення нових проблем; 
4) емоційно-чуттєвий досвід, який обумовлює 
ставлення до світу і систему цінностей особис-
тості. Емоційно-чуттєвий досвід включає, на 
думку педагога, емоційні переживання, які від-
повідають потребам і системі цінностей даного 
суспільства або соціального прошарку; відріз-
няється якісними характеристиками (видами 
емоцій), динамічністю і об’єктами, на які він 
спрямований; обумовлює вольову (тобто сту-
пінь напруженості емоцій), моральну, естетичну 
реакції на оточуючу індивіда дійсність та його 
власні прояви; тісно пов’язаний з системою 
соціальних потреб (Лернер, 1981, с. 62). Також 

науковець зауважує, що емоційно-чуттєвий 
досвід відображає і формує потреби людини, 
обумовлює ставлення людини до світу, співвід-
несення оточуючої дійсності і своєї діяльності 
в ній зі своїми потребами і мотивами. (Лернер, 
1981, с. 57-64). Потрібно зазначити, що в дослі-
дженнях педагог поруч із терміном емоційно-
чуттєвий досвід застосовує також як сино-
німічний термін емоційно-ціннісний досвід, 
підкреслюючи таким чином важливість потреб, 
системи цінностей у формуванні досвіду.

Терміном емоційно-ціннісний досвід послу-
говуються і дослідники: О. Вашуленко, розгля-
даючи емоційно-ціннісний розвиток молодших 
школярів на уроках читання; Я. Кодлюк, аналі-
зуючи аспекти емоційно-ціннісного ставлення 
учнів у підручниках для початкової школи; 
М. Яновська, висвітлюючи емоційно-цінніс-
ний підхід до освітнього процесу. Вважаємо 
синонімічними поняття емоційно-чуттєвий 
і емоційно-ціннісний, виходячи з спільного 
в розумінні категорій «почуття» як «стійкого 
внутрішнього емоційного ставлення особис-
тості до дійсності, того, що відбувається в її 
житті, що вона пізнає або робить» (Максименко, 
2000) і «цінності» як «форми прояву людиною 
різноманітного ставлення до предмета, події, 
явища» (В. Василенко). Можемо помітити, що 
в основі цінностей лежать почуття, цінність 
є ставленням людини. Розуміємо емоційно-
чуттєвий досвід молодших школярів як сукуп-
ність уявлень, знань, умінь, навичок в емоцій-
ній сфері, які набуті в процесі безпосередньої 
практичної взаємодії зі світом, що визначають 
систему ставлень і цінностей людини.

В початковій школі закладаються основи 
ціннісних орієнтацій, виявляється особлива 
сенситивність до емоційно-вольового роз-
витку дітей. Психологами (В. Крутецький, 
Г. Люблінська, А. Петровський, П. Якобсон) 
встановлено, що молодший шкільний вік це 
період підвищеної емоційності, вразливості, 
піддатливості, пластичності, чутливості нер-
вової системи, формування ціннісних орієн-
тирів. З посиленим розвитком другої сигналь-
ної системи, дитина починає усвідомлювати 
зміст почуттів, свідомо орієнтуватись у влас-
них емоціях, розуміти власні ціннісні емо-
ційні прояви та почуття оточуючих. Саме 
тому набуває актуальності робота педагога 
щодо збагачення, поглиблення, розширення, 
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урізноманітнення емоційно-чуттєвого досвіду 
молодших школярів.

Емоційно-чуттєвий досвід є невід’ємною 
складовою освітнього процесу в початковій 
школі, оскільки він виконує такі функції, як: 
ціннісно-орієнтовну – ознайомлення, пізнання, 
розуміння, освоєння, привласнення, прийняття 
загальнолюдських, демократичних, національ-
них цінностей людства, соціокультурних норм; 
емоційну – забезпечення яскравого, різноманіт-
ного, емоційно насиченого життя молодшого 
школяра; мотиваційну – стимулювання діяль-
ності, розвитку, навчання, виховання, станов-
лення індивідуальності; оцінну – вироблення 
власних оцінних суджень; пізнавальну – емо-
ційне пізнання світу; розвиваючу – розвиток 
емоційно-вольової сфери дитини; комуніка-
тивну – здійснення спілкування, взаємодії 
з іншими на емоційній основі. 

Щодо змісту емоційно-чуттєвого досвіду 
важливою є думка психолога П. Якобсона, 
який вважав, що потрібно цілісно впливати на 
особистість, щоб викликати адекватні пере-
живання. З іншого боку, для розвитку емоціо-
нально-моральної культури школяра потрібні 
спеціальні впливи саме на його емоційну сферу 
(Якобсон, 1966). На нашу думку, в змісті емо-
ційно-чуттєвого досвіду молодших школярів 
можна виділити два компоненти: емоційний 
і ціннісний (чуттєвий). Емоційна складова 
включає вияв, вираження, розуміння власних 
емоцій, керування ними і розуміння емоційних 
станів інших (ровесників, учителів, батьків, ото-
чуючих), а ціннісна складова – прийняття і при-
власнення соціокультурних норм, цінностей 
людства, вироблення власних поглядів, оцінних 
суджень, створення власної системи цінностей. 
Ці компоненти взаємопов’язані, оскільки емо-
ції викликають почуття (моральні, естетичні, 
інтелектуальні, праксичні), переживання подій, 
вчинків, цінностей, які стають особистісно-
значущими. Щодо особливостей формування 
емоційно-чуттєвого досвіду молодших шко-
лярів можна зазначити, що емоційна складова 
буде спрямована на ознайомлення з спектром 
емоцій, їх вербалізацію, адекватним виражен-
ням, опануванням засобами вираження емо-
ційних станів, розуміння і керування власними 
емоціями (контроль, регуляція, переключення 
зміни настрою, налаштування на позитив, 
стримування, припинення, подолання нега-

тиву), розпізнавання емоційного стану інших 
за зовнішніми ознаками, розуміння емоцій ото-
чуючих людей, проникнення в емоційний світ 
інших; ціннісна складова забезпечує виховання 
моральних, естетичних, праксичних, інтелекту-
альних почуттів, вироблення власних оцінних 
суджень, ціннісних ставлень, внутрішнє при-
йняття соціокультурних норм, цінностей. 

Формування емоційно-чуттєвого досвіду 
здобувачів початкової освіти є важливим 
завданням вивчення мовно-літературної освіти, 
на якому наголошується в Державному стан-
дарті початкової освіти (2018), Типових освіт-
ніх програмах для учнів 1–4 класів О. Савченко 
і Р. Шияна. Так, обов’язковими результатами 
учнів визначені такі вміння, як: висловлення 
власного ставлення, думок, поглядів, вподо-
бань, відчуттів, емоцій щодо прослуханого/
побаченого, прочитаного твору, літературних 
персонажів, навколишнього світу; розпізна-
вання, опис, розуміння емоцій, почуттів спів-
розмовників, персонажів твору; опис власних 
відчуттів та емоцій, висловлення власного 
ставлення; співпереживання, відтворення емо-
цій літературних персонажів під час інсцені-
зації; експериментування з твором. Перелік 
обов’язкових результатів навчання здобувачів 
освіти в 3–4 класах відповідно до Держав-
ного стандарту початкової освіти представлено 
в таблиці 1.

Як бачимо, представлені обидва змістові 
компоненти емоційно-чуттєвого досвіду: емо-
ційний – розуміння, вираження власних емоцій 
та спостереження, розпізнання почуттів інших 
під час вивчення художніх творів і цінніс-
ний – висловлення власного ставлення, аналізу, 
оцінці подій, вчинків літературних персона-
жів. Уроки літературного читання в початковій 
школі мають значний потенціал для збагачення 
емоційно-чуттєвого досвіду молодших шко-
лярів, оскільки ознайомлюючись з художнім 
твором, учні проникають у внутрішній емоцій-
ний стан, мотивацію поведінки літературних 
персонажів. Саме художній твір, персонажі, їх 
поведінка, вчинки, мотиви викликають почуття 
(гідності, честі, поваги, справедливості, від-
повідальності, сорому, захоплення), емоційно 
усвідомлене ставлення до моральних ціннос-
тей. Події, вчинки, персонажі, які описані 
в художньому творі є механізмами впливу, які 
здатні викликати співпереживання, стан іден-
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тифікації, ефект емоційного зараження, спону-
кають до самоаналізу, саморозвитку. 

На уроках літературного читання важливо 
створити психологічно-комфортну, емоційну, 
моральну атмосферу в класі, де школярі змо-
жуть вільно висловити власну думку, враження 
від прочитаного художнього твору, обговорити, 
поміркувати, посперечатися, не хвилюючись, 
що їх погляди, емоції, почуття будуть засуджені, 
висміяні, проігноровані. Вчителю бажано забез-
печити умови для того, щоб емоційна реак-
ція школярів щодо прочитаного художнього 
твору відповідала його загальному емоційному 
настрою. Під час обговорення художнього твору 
спонукати до висловлення власного бачення, 
трактувати різні ставлення до подій, вчинків 
персонажів, вчити співвідносити власні думки 
з поглядами однокласників. Така атмосфера 
буде стимулювати в учнів переживання, особис-
тісне ставлення, мотивувати до внутрішнього 
прийняття соціокультурних норм і цінностей, 
розширювати емоційно-оцінну лексику, збага-
чувати досвід міжособистісного спілкування. 

Для збагачення емоційно-чуттєвого досвіду 
молодших школярів на уроках літературного 
читання важливо: 

добирати художні твори, що відповідають 
віковим пізнавальним потребам дитини, опису-
ють події, що зрозумілі, зустрічаються в житті 
учнів, викликають емоційний відгук, спрямо-
вані на розуміння, усвідомлення, внутрішнє 
прийняття загальнолюдських, національних 
цінностей, соціокультурних норм;

акцентувати увагу на емоціях, почуттях, що 
викликають художні твори, швидко, гнучко, 
адекватно реагувати;

виокремлювати яскраві емоційні епізоди, що 
описані в творі, зосереджувати на них увагу, 
коментувати, пояснювати, аналізувати їх, пока-
зувати власне ставлення, давати власну оцінку; 

виділяти вчинки персонажів твору, мотиви 
їх поведінки, оцінювати, реагувати емоційно, 
виявляти почуття, особистісне ставлення;

створювати проблемні ситуації, ігри, пропо-
нувати емоційно-орієнтовані, ціннісно-орієн-
товані завдання, в яких закладена неоднознач-
ність, багатоваріантність, ускладненість вибору, 
які стимулюють активний пошук рішень у про-
цесі спілкування, обговорення, висловлення 
різних думок, їх пояснення, обґрунтування, 
розгляд можливих наслідків, звернення до вну-
трішнього світу людини; 

Таблиця 1
Вимоги до обов’язкових результатів навчання з вивчення  

мовно-літературної освітньої галузі в 3-4 класах 
Взаємодія з іншими особами усно, сприйняття і використання інформації для досягнення життєвих цілей у різних 

комунікативних ситуаціях
Оцінює усну інформацію висловлює своє ставлення до усного повідомлення, простого тексту, 

медіатексту, обґрунтовує думки, спираючися на власний досвід; визначає 
позицію співрозмовника, погоджується з нею або заперечує її

Висловлює і захищає власні 
погляди

висловлює власні погляди, підтверджує їх прикладами, враховує думки інших 
осіб;

Використовує вербальні та 
невербальні засоби під час 
представлення своїх думок

обирає вербальні та невербальні засоби спілкування, доречно використовує 
їх для спілкування та створення простих медіатекстів відповідно до 
комунікативної мети;

Регулює власний емоційний стан описує власні емоції та емоції співрозмовника від прослуханого/побаченого; 
Сприйняття, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів, медіатекстах та 

використання її для збагачення свого досвіду
Збагачує естетичний та емоційно-
чуттєвий досвід

описує емоційний стан персонажів, співпереживає

Оцінює текст висловлює власне ставлення до творів, літературних персонажів, об’єктів 
мистецтва і навколишнього світу, наводить прості аргументи щодо власних 
думок, використовуючи текст, власний досвід та інші джерела; описує враження 
від змісту і форми медіатексту

Читає творчо експериментує з текстом (змінює сюжет, переказує текст з іншої позиції, додає 
персонажів, імпровізує під час інсценізації)

Висловлювання думок, почуттів та ставлення, взаємодія з іншими особами письмово та в режимі реального часу, 
дотримання норм літературної мови

Створює письмові висловлювання створює тексти різних типів і жанрів (казка, розповідь, опис, міркування);
Використовує знання з мови 
у мовленнєвій творчості

виокремлює характерні риси свого мовлення (улюблені слова, фрази); 
спостерігає за їх впливом на співрозмовників;
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відображати враження від художнього твору 
в творчій діяльності – інсценуванні, розповіді, 
малюнку, грі.

Під час ознайомлення, розуміння, аналізу 
художнього твору важливо спрямувати роботу на:

розкриття емоційної сфери персонажів 
твору, їх почуття, ставлення, цінності (внутріш-
ній світ героїв, мотивація їх вчинків);

розуміння емоцій і почуттів автора твору;
виявлення особистісного ставлення до про-

читаного, подій, вчинків персонажів, описа-
них у творі, прояв співпереживання, співчуття, 
захоплення.

Така робота допоможе молодшим школярам 
зрозуміти самих себе й інших людей, позбави-
тись власних переживань, відшукати способи 
поведінки в складних життєвих ситуаціях, стати 
впевненими, розкутими, вчитися керувати влас-
ними емоціями, побачити як емоції впливають 
на оточуючих людей, до яких наслідків при-
зводять, збагатити емоційно-чуттєвий досвід 
і застосовувати його в практичному житті.

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Орієнтація освітнього процесу 
на емоційно-ціннісну складову зумовили 
переосмислення підходів до збагачення емо-
ційно-чуттєвого досвіду здобувачів почат-
кової освіти. Емоційно-чуттєвий досвід 
є невід’ємною складовою освітнього процесу 
в початковій школі і виконує ціннісно-орієн-
товну, емоційну, мотиваційну, оцінну, розви-
ваючу, комунікативну функції. Уроки літера-
турного читання в початковій школі мають 
значний потенціал для збагачення емоційно-
чуттєвого досвіду учнів, оскільки художній 
твір викликає емоції, почуття, співпережи-
вання, ціннісні ставлення, допомагає проник-
нути у внутрішній емоційний стан, мотивацію 
поведінки літературних персонажів, спонукає 
до самоаналізу, саморозвитку. Перспективи 
подальших наукових розвідок вбачаємо в роз-
робці діагностичних матеріалів для визна-
чення емоційно-ціннісного досвіду здобува-
чів початкової освіти.
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