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activity. Each of these channels is used as individual strategies of growing up of crisis. They will enable to go through 

the most difficult times, stress related or a pure crisis, but they will continuously move towards success.  

Key words: post-traumatic stress disorder (PTSD) psychotrauma, stress situation, crisis situation, disintegration 

of life experience, self-regulation, coping strategies, personal resources, integrative multidimensional model «BASIC 

Ph». 

 

 

УДК 159.922.73:159.942         Л.В. КРЮКОВА 

 

КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

 

Стаття присвячена аналізу основних критеріїв формування емоційної сфери та емоційного комфорту 

молодшого школяра. Узагальнено вивчення питання щодо емоцій як психологічної категорії в науково-

методичній літературі. Виявлено основні закономірності утворення та перебігу емоційних процесів у 

молодших школярів. Вивчено питання щодо доцільності запровадження корекційно-розвивальних программ для 

покращення процесу адаптації першокласників. Визначено перспективу подальших досліджень з питання 

способів формування емоційної сфери молодших школярів. 

Ключові слова: емоційна сфера, емоційний процес, емоційний комфорт,  психологічна категорія, 

адаптаційний процес, школа, учні.  

 

Статья посвящена анализу основных критериев формирования эмоциональной сферы та 

эмоционального комфорта младшего школьника. Обобщено изучения вопроса эмоций как психологической 

категории в научно-методической литературе. Выявлены основные закономерности образования и течения 

эмоциональных процессов в младших школьников. Изучен вопрос целесообразности введения коррекционно-

развивающих программ для улучшения процесса адаптации первоклассников. Определена перспектива 

дальнейших исследований по вопросу способов формирования эмоциональной сферы младших школьников. 

Ключевые слова эмоциональная сфера, эмоциональный процесс, эмоциональный комфорт, 

психологическая категория, адаптационный процесс, школа, ученики. 

 

Постановка проблеми. Основні джерела збагачення внутрішнього світу особистості та пізнання 

навколишньої дійсності пов’язані з емоційними переживаннями. При цьому важливим є дослідження емоційної 

сфери особистості у період адаптації до тих чи інших умов існування. Одним із перших та основних таких 

етапів є початок шкільного життя та особливостей навчальної діяльності, що вимагає від дитини і значного 

розумового напруження, і великої фізичної витривалості.  

Молодший шкільний вік – найбільш сприятливий період розвитку емоційної сфери та культури почуттів 

особистості.  Позитивні емоції, які зустрічає дитина, йдучи до школи, покращують її пізнавальні процеси 

(уваги, пам’яті, мислення) під час навчального процесу. Режим шкільних занять вимагає набагато більш 

високого, ніж у дошкільному дитинстві, рівня довільності поведінки. Необхідність налагоджувати і 

підтримувати взаємини з педагогами й однолітками в ході спільної діяльності вимагає розвинених навичок 

спілкування. Діти, що мають достатній досвід спілкування, з розвиненою мовою, сформованими пізнавальними 

мотивами і вмінням довільно-вольової регуляції поведінки, легко адаптуються до шкільних умов. Негативні 

емоції спричиняють підвищення рівня тривожності школяра, що понижує розумову активність та когнітивну 

діяльність. Позитивні емоції, навпаки, знижують рівень тривожності та спричиняють підвищення рівня 

засвоєння предмета.  

Важливість вивчення вікових особливостей емоційної сфери дітей молодшого шкільного віку пов’язана з 

тим, що є тісний зв’язок емоційного та інтелектуального розвитку. Так, виявлено певні закономірності зв’язку 

емоційних станів з інтелектуальними процесами: стан радості, захоплення сприяє успішному виконанню 

пізнавальних і проблемних завдань, тоді як негативні емоції та стани гальмують їх виконання. Взаємозв’язок 

між емоційним та інтелектуальним розвитком є основною гармонійного розвитку дитини та її успішної 

адаптації, що і було основною метою статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Психологами і педагогами відмічено, що емоційні процеси 

займають важливе місце у формуванні особистості дитини та в процесі її соціалізації. На сучасному етапі 

розвитку педагогічної науки і шкільної практики суттєвого значення набуває проблема адаптації 

першокласника до шкільного навчання на рівні розвитку емоційної сфери. Відомий український учений, 

психолог І.Д. Бех звертає увагу на те, що «молодший школяр через відсутність необхідного досвіду взаємодії з 

ровесниками і дорослими, а також через недостатню сформованість усталених соціально значущих способів 

діяльності та поведінки часто потрапляє в ситуацію так званих девіацій, тобто відхилень від заданих норм і 

вимог, які за відсутності певних корекційних заходів на наступних етапах його розвитку можуть призвести до 

психічних розладів» [3; 1]. Далі вчений стверджує, що «позитивні соціально-психологічні особистісні риси 

людини розвиваються швидше з того емоційного матеріалу, який робить індивіда психічно сильним. Почуття ж 

страху, слабкості тощо блокують розвиток повноцінної особистості» [2; 6].  

Для молодшого шкільного віку характерна підвищена емоційна чутливість,  вразливість, емоційність, 

образність сприймання, та особливий вид сприйняття, що є необхідним для гармонійного розвитку особистості 
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дитини. У сучасній психології одним з найпоширеніших підходів до питання емоційної сфери молодшого 

школяра є зв’язок емоцій та соціальним оточенням дитини, а актуальні емоційні переживання виникають в 

певних емоціогенних ситуаціях. Основними чинниками, що впливають на розвиток емоційності молодшого 

школяра в сучасному світі є сім'я, школа, телебачення, інформаційні технології. Емоційний розвиток дитини 

залежить від досвіду, який вона набуває вдома, в школі та при взаємодії з оточенням (Т. А. Крайнікова, 

М. І. Лісіна, О. І. Маляр, В. С. Мухіна, М. І. Тіхонова, О. Я. Чебикін та інші).  

На основі аналізу праць сучасних дослідників можна виділити наступні характеристики емоційної сфери 

молодшого школяра: 

 імпульсивна реакція на стимули зовнішнього середовища;  

 щире вираження власних емоційних переживань; 

 очікування страху в процесі навчання: передчуття неприємностей, невдач, невпевненості у власних 

силах під час виконання того чи іншого завдання;  

 страх втрати звичної соціальної позиції; 

 емоційна нестійкість, різка зміна настрою (від веселості до суму); 

 зміна провідної діяльності з ігрової в навчальну як фактор емоційної напруги; 

 підвищення значущості оцінок власних досягнень як референтними дорослими, так і однолітками; 

 недостатня сформованість усвідомлення сутності емоційних станів, неправильне розуміння 

невербальних проявів емоцій, що зумовлює неадекватні реакції молодших школярів на чинники 

середовища існування. 

Формулювання цілей статті. Узагальнення досліджень у психологічній науці та вивчення особливостей 

емоційної сфери у молодшому шкільному віці є першочерговим завданням даного дослідження. Формування та 

розвиток емоцій, профілактика і корекція розладів емоційної сфери залишається актуальною проблемою, яка 

повинна по праву розглядатися як найбільш важливою у процесі навчання і виховання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасному світі все більший інтерес викликають 

взаємозв'язок і взаємовплив почуттів і розуму, емоційного і раціонального. Емоційні властивості кожної 

людини визначають характер протікання у неї емоційних процесів і станів, їх функціональні особливості. 

Наявність тих чи інших емоцій впливає на специфіку стосунків з іншими людьми, а також відіграє роль при 

виборі людиною певної сфери професійної діяльності. Емоції можна розглядати відповідно до того, який стан 

вони викликають: активний чи пасивний, підвищують чи принижують життєдіяльність людини. Тобто, емоції 

можна розділити на дві основні групи: позитивні та негативні. Позитивні емоції підвищують активність, 

енергію, життєдіяльність, викликають підйом, бадьорість завдяки посиленню роботи серцевої системи, 

підвищенню темпу та глибини дихання. Негативні емоції навпаки знижують активність, пригнічують 

життєдіяльність. Результат емоційного стану – це створення зв’язку між індивідом та подією чи стимулом, які 

викликають емоції. Інформація, яка надходить з навколишнього середовища, подає імпульс, далі відбувається 

оцінювання ситуації, визначення важливо необхідних аспектів інформації, порівнюється з інформацією, яка є в 

нашій пам’яті. Відповідно до цього відбувається зародження емоцій – позитивних чи негативних. Завдяки 

механізмам другої сигнальної системи, які відіграють велику роль під час виникнення і протікання емоцій, у 

людини з’являється можливість усвідомити свої емоційні стани, передати емоційний досвід і управляти своїми 

емоціями. Тривалі негативні емоції можуть виснажити організм людини до крайнього ступеня, викликаючи 

несприятливі наслідки для здоров’я людини. Але разом з тим їх повна відсутність також шкідливо для 

організму. Все залежить від інтенсивності і тривалості емоційних переживань. 

Таким чином, розглядаючи багатогранні теорії до проблеми емоцій та емоційних станів, виділено 

основні аспекти утворення та властивості перебігу емоціональних процесів в організмі людини, що допомогає 

зрозуміти результат впливу такого перебігу на поведінку людини в оточуючому середовищі. Поява в житті 

суспільства системи загальної обов’язкової середньої освіти зумовила виділення особливого періоду в розвитку 

дитини – молодшого шкільного віку. Він відсутній у дітей, які взагалі не вчились у школі, або ж освіта яких 

завершилася на цій початковій ланці. Психічний і особистісний розвиток дитини у молодшому шкільному віці 

зумовлюється особливістю соціальної ситуації розвитку. На цьому віковому етапі провідною діяльністю стає 

навчання, основою якого є пізнавальний інтерес і нова соціальна позиція. Джерелом емоцій є характер 

протікання процесів регуляції і виконання діяльності. Згадуючи свої емоції на уроці, діти пригадують матеріал, 

який був з ними пов’язаний. Успішно проходячи процеси сприймання, рішення задач, дій служать джерелом 

позитивних емоцій і задоволення. Характер молодшого школяра знаходиться на етапі індивідуальної 

невизначеності. Так, у більшості учнів спостерігаються такі риси характеру, як життєрадісність, 

доброзичливість, допитливість та безпосередність вираження своїх почуттів. Чимало учнів мають негативні 

прояви характеру, що спостерігається у їх поведінці: вередливість, імпульсивність, упертість. Вираження тих чи 

інших особливостей темпераменту зумовлені властивостями нервової системи дитини. Тому на даному етапі 

розвитку (молодший шкільний вік) важливими є постійне заохочення та підтримка дитини з боку дорослого. 

Під час відвідування школи змінюється емоційна сфера дитини, оскільки розширяється зміст діяльності 

та збільшується кількість емоціогенних об’єктів. Ті подразники, які спричинили емоційні реакції в 

дошкільників, на школярів молодших класів уже не діють. Діти молодшого шкільного віку вкрай емоційні, але 

поступово вони оволодівають уміннями керувати своїми емоційними станами, стають стриманішими, більш 

врівноваженими. Розвиваються почуття симпатії, відіграючи важливу роль у формування малих груп у класі та 

стихійних компаній. З віком діти стають більш самокритичними. Інколи дитина може виявляти грубість, 
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впертість, запальність, забіякуватість, що свідчить про емоційну неврівноваженість, причинами якої є 

розходження між завищеним рівнем домагань та реальними можливостями його реалізації. Будь-яка емоція 

чомусь навчає, тому дорослі мають допомагати дітям зрозуміти власні емоції, із розумінням ставитися до 

почуттів решти людей і знаходити ефективні способи справлятися з різноманітними випробуваннями емоціями. 

Як свідчить педагогічна практика, підвищенню емоційності навчання сприяє використання спеціальних 

дидактичних методів (демонстрації, використання технічних засобів навчання, змістовність матеріалу), 

показових прикладів, фактів, створення проблемних ситуацій. Ефективність засвоєння навчального матеріалу 

великою мірою залежить від рівня розвитку емоційної сфери учнів. Емоції, як процес, є діяльність, яка 

оцінюється інформацією про внутрішній і зовнішній світ, яка надходить в мозок. [11; 418] Формування 

емоційного комфорту особистості та її розвиток у соціумі може бути успішним лише тоді, коли будуть 

враховані всі зовнішні та внутрішні фактори, які на неї впливають. Протягом дошкільного періоду дитина 

набуває певний емоційний досвід, формуються особливості емоційної поведінки. Вступаючи у період 

молодшого шкільного віку, відбувається подальше усвідомлення дитиною власних емоцій, стриманість, 

особливо, коли уже школяр усвідомлює те середовище, в якому він знаходиться.  

Таким чином, коли дитина вступає до школи, докорінно змінюються умови її життя і діяльності. На 

зміну грі провідною стає навчальна діяльність. Режим шкільних занять вимагає набагато більш високого, ніж у 

дошкільному дитинстві, рівня довільності поведінки. Необхідність налагоджувати і підтримувати взаємини з 

педагогами й однолітками в ході спільної діяльності вимагає розвинених навичок спілкування. Діти, що мають 

достатній досвід спілкування, з розвиненою мовою, сформованими пізнавальними мотивами і вмінням 

довільно-вольової регуляції поведінки, легко адаптуються до шкільних умов. Нездатність до адекватної 

поведінки і невдачі в навчальній діяльності сприяють виникненню так званих шкільних неврозів, що є 

причиною подальшої дезадаптації. Страхи дитини відбивають сприйняття навколишнього світу. Незрозумілі і 

вигадані страхи минулих років змінюються більш усвідомленими: уроки, відносини між однолітками тощо. Час 

від часу у дітей шкільного віку з'являється небажання йти до школи. Це може бути страх перед невдачею, 

боязнь критики з боку вчителів, страх бути відкинутим батьками або однолітками. Негативні емоції 

спричиняють підвищення рівня тривожності школяра, що понижує розумову активність та когнітивну 

діяльність. Позитивні емоції навпаки знижують рівень тривожності та спричиняють підвищення рівня 

засвоєння предмета. Взаємозв’язок між емоційним розвитком та інтелектуальним розвитком є основною 

гармонійного розвитку дитини та її успішної адаптації. 

І. В. Дубровіна, В. С. Мухіна, Л. С. Славіна, П. М. Якобсон та ін. вважають, що емоційний компонент 

взаємодії педагога з дитиною є визначальним у формуванні всієї системи ставлення учня до себе, до навчання, 

однолітків, дорослих. Емоційна залежність дитини від учителя – один із найважливіших аспектів впливу на 

соціально-психологічний розвиток учня. Від стилю взаємин, що складаються між учителем та учнем, залежить 

активність, самопочуття та прояви позитивної емоційності дитини. Потреба дитини в позитивних емоціях, 

атмосфері емоційного комфорту, яку створює дорослий, визначає особливості її поведінки. Недостатня 

кількість емоційного контакту з учителем негативно впливає на розвиток особистості учня.  

Для дітей будь-якого віку важлива емоційна стабільність із одними і тими самими людьми. У процесі 

дорослішання важливо, щоб оточення дитини залишалось стабільним, але стосунки у цьому оточенні 

змінювались, розвивались. Дитині потрібна динаміка розвитку стосунків. Сучасна дитина живе в епоху великих 

економічних, політичних, моральних перетворень. Це формує певний стереотип поведінки, вчить 

переосмислювати певні моральні цінності. Саме перша картина світу, яка формується в свідомості дитини, 

виникає в сім’ї. Батьки створюють перше суспільне середовище дитини. Не випадково, що саме до батьків, 

особливо до матері, дитина звертається у кожну важку хвилину життя. Разом з тим почуття, які виникають між 

дитиною і батьками, - це особливі почуття, відмінні від інших емоційних зв’язків. Специфіка таких почуттів в 

тому, що виникають вони між дітьми і батьками і існують як життєво важлива підтримка протягом усього 

життя дитини. І саме поведінка дорослих може як підтримати, так і загальмувати емоційний розвиток дитини. 

Позитивний ефект в процесі корекції неефективного батьківського ставлення до дитини молодшого шкільного 

віку досягається шляхом цілеспрямованого та комплексного впливу на когнітивний, емоційний та поведінковий 

компоненти ставлення до навколишнього світу. [11; с. 247] 

Висновки з даного дослідження і перспективи. Отже, емоційному розвитку учнів під час навчального 

процесу ефективно сприяє індивідуальний підхід до тих, хто постійно виявляє пасивність до навчання. Високу 

адаптованість до шкільного навчання, впевненість та розвиток емоційної сфери забезпечить позитивно-стійкий 

стиль взаємин вчителя та учня. Велику роль у формуванні емоційної сфери школяра відіграє та атмосфера, яка 

присутня на уроці та в класному колективі, підтримка учня вчителем, відкритість у спілкуванні. Якщо створена 

атмосфера емоційного комфорту, захищеності учнів, це сприятиме подальшому позитивному розвитку 

емоційності школяра. На сучасному етапі розвитку педагогічної науки та шкільної практики суттєвого значення 

набуває питання формування особливостей емоційної сфери школяра, її вплив на процес адаптації 

першокласника до шкільного навчання. Емоції помірної та високої ступені інтенсивності викликають досить 

помітні зміни у пізнавальних процесах; при цьому з’являється велика тенденція до сприймання і 

запам’ятовування тільки того, що відповідає домінуючій емоції. Як правило, зміст матеріалу, який 

сприймається, посилює емоцію, що, в свою чергу, закріплює тенденцію до концентрування на змісті, який 

викликав цю емоцію. Так, згадуючи свої емоції на уроці, діти пригадують матеріал, який був з ними 

пов’язаний. Прослідкувавши динаміку розвитку емоційної сфери дитини та особливості її впливу на 
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адаптаційний потенціал в молодшому шкільному  віці, ми приходимо до висновку, що перевага позитивних 

емоцій та позитивне відношення до школи є одним із чинників успішної адаптації першокласника до шкільного 

навчання. Вивчивши особливості емоційної сфери в процесі адаптації першокласника до шкільного навчання та 

прослідкувавши динаміку розвитку емоційної сфери дитини і особливості її впливу на адаптаційний потенціал 

в молодшому шкільному віці, приходимо до висновку, що адаптаційний процес відбувається швидше та 

ефективніше при позитивному розвитку емоційної сфери першокласника. 

Саме тому запровадження корекційно-розвивальної програми, яка покращить процес адаптації 

першокласника та стабілізує емоційний стан, буде необхідною та корисною для батьків, класоводів, психологів 

тощо. Корекційні програми для допомоги дітям, які мають негативне відношення до школи та, відповідно, 

низький рівень адаптації, слід будувати на діагностичній основі з урахуванням основних аспектів розвитку 

емоціональної сфери особистості учнів. Отримані результати психологічних досліджень бажано враховувати в 

організації заходів щодо подолання психічної дезадаптації, психосоматичних порушень та збереження в цілому 

фізичного і психічного здоров’я під час навчального процесу. Завдяки проведеним дослідженням нам вдалось 

показати, що емоційна лабільність є характерною для молодшого шкільного віку. У перспективі планується 

дослідження рівня тривожності першокласників та її вплив на процес адаптації до шкільного навчання, а також 

визначення найбільш інформативних показників функціонального стану організму. 
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Kriukova L.V. CRITERIA FOR FORMATION OF THE PECULIARITIES OF THE EMOTIONAL 

SPHERE OF JUNIOR SCHOOLCHILD 

The article is devoted to the analysis of the main criteria for the formation of the emotional sphere and emotional 

comfort of the younger student. It was generalized the issue of emotions as a psychological category in scientific and 

methodological literature. It was studied the main ways of formation and flow of emotional processes of the junior pupils. 

The question of expediency of introduction of correctional-developing programs for improvement of process of adaptation 

of the first-grader. The prospect of the further direction of the research on the ways of forming the emotional sphere has 

been determined. The conclusion of this work was that: the more positive development of the emotional sphere is, the better 

process of adaptation to the school study will be. And Psychologists  together with teachers and parents should pay 

attention to this fact.  

The plans for the continuation of the experiment are to examine the level of anxiety and its influence on the process 

of adaptation to school and to do the diagnostic of adaptive capacity of the first-graders, based on the study of the 

individual characteristics of the child. 

Key words: еmotional sphere, emotional process, emotional comfort, psychological category, adaptation process, 

school, pupils. 

 

 

УДК 159.922.8:[159.942:159.925]–057.875     І.В. КРЯЖ, Н.В. ГРАНКІНА-САЗОНОВА 

 

ДОВІРА Й ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ПРЕДИКТОРИ ОСОБИСТІСНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 

СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ 

 

В статті проводиться теоретичний та емпіричний аналіз характеру взаємозв’язків показників 

психологічного благополуччя та життєстійкості особистості з довірою та емоційним інтелектом. Для 

вивчення емоційного інтелекту був застосований тест Дж. Мейера, П. Селовея та Д. Карузо MSCEIT v.2.0 в 

адаптації О. О. Сергієнко й І. І. Ветрової. За допомогою методів множинної регресії та моделювання 

структурними рівняннями доведені гіпотези щодо медіації: зв'язок довіри з психологічним благополуччям 

особистості опосередкований життєстійкістю; вплив емоційного інтелекту на змінні позитивного 

функціонування особистості опосередкований довірою до себе. 

Ключові слова: психологічне благополуччя, благополуччя особистості, життєстійкість, емоційний 

інтелект, довіра, позитивне функціонування особистості. 

В статье проводится теоретический и эмпирический анализ особенностей взаимосвязи показателей 

личностного благополучия с доверием и эмоциональным интеллектом. Для изучения эмоционального 

интеллекта был применен тест Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо MSCEIT v.2.0. в адаптации Е.А.Сергиенко 
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