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Вступ 

Ніщо не виникає само по собі,  
                                                            все спричинене тими чи  

іншими умовами та обставинами. 
Далай-лама XIV 

 
   Створюючи практичний порадник, ми переконались, що сучасний 
розвиток освітнього процесу зумовив перегляд основних підходів до 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. 
   Стандартні тести і різноманітні перевірні (контрольні) роботи, які 
здебільшого зосереджувалися на тому, чого НЕ знають і НЕ вміють 
робити учні, відійшли у минуле. На перший план вийшли методи і форми 
оцінювання, які зосереджуються на протилежному – що знають і що 
вміють робити  здобувачі освіти. 
    Нормативною базою, яка визначила зміни в системі оцінювання в 
початкових класах на основі впровадження формувального оцінювання, 
є Закони України «Про освіту» (2017) і «Про повну загальну середню 
освіту» (2020), Державний стандарт початкової освіти (2018), Концепція 
Нової української школи (2016), наказ МОН №813 від 13.07.2021 року 
"Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання учнів 
1−4 класів закладів загальної середньої освіти" рекомендовано 
впроваджувати формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів. 
 
 

 

Формувальне оцінювання – 
це повчальне оцінювання, яке відбувається під час 
навчання і сприяє навчанню: 

• ґрунтується на поставлених цілях; 

• забезпечує зв'язок з майбутнім; 

• має місце у всіх інтерактивних ситуаціях у школі; 

• взаємодія між учителем–учнем, учителем–учнем–
батьками; 

• інформація про поступ у навчанні та результати 
навчання учня – якісна, описова; 

•  проміжне оцінювання, що відбувається впродовж 
навчального року, є частиною безперервного 
оцінювання. 
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1.Завдання формувального оцінювання 
 

Оцінювання – це надання цінності,  
оцінювання закликає вчитися,  

оцінювання допомагає вести вперед 
Мартін Селігман 

 
  Формувальне оцінювання мотивує і надихає 
дитину на навчання, формує її впевненість у 
собі, стимулює бажання вчитися та запобігає 
дитячому страху помилок.  формується 
культура спільного обговорення у класі, 
розвиваються навички критичного і творчого 

мислення, а також створюється середовище, що заохочує учнів 
запитувати. Таке оцінювання підтримує впевненість учнів у тому, що 
кожен із них здатен поліпшити свої результати. 
    Головним завданням формувального оцінювання є простеження за 
індивідуальним поступом учня, або індивідуальною траєкторією розвитку 
дитини. Якщо дитина не досягне позитивного результату, не буде 
підкріплення розвитку її емоційного інтелекту, то це може відобразитись 
на її подальшому житті, розвитку її здібностей в майбутньому. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку 
учнів; 

✓ оцінити або визначити досягнення дітей на кожному 
     з етапів освітнього процесу; 
✓ вчасно виявити проблеми й запобігти їх 

нашаровуванню; 
✓ мотивувати учнів до прагнення здобути максимально 

можливі результати; 
✓ виховувати ціннісні якості особистості, бажання 

навчатися, відсутність побоювання помилитися, 
переконання у своїх можливостях і здібностях. 
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? А як же оцінити вчителю навички роботи учня?  

! Постійним спостереженням, підтримкою, похвалою, розумінням! 

► Як гарно ти вже говориш! 
► Нам усім приємно тебе слухати! 
► Твоя думка для нас важлива! 
► У тебе вже виходить краще! 
► Як приємно навчати таких розумних дітей! 
► Все більше активних учнів на уроці! 
► Разом – ми сила! 
► Сьогодні ти мене приємно здивував! 

 
 
 

Алгоритм діяльності вчителя 

щодо організації формувального оцінювання 
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      Пізніше вводяться картки самооцінювання, самодослідження. 
             Щоб не спотворити ідею формувального оцінювання необхідно:                       

► змінити погляди стереотипного мислення; 
► змінити орієнтири. 

 

 

   

   Щоб охарактеризувати знання дитини, її компетентності, її поведінку,  

потрібно набратись словесних зворотів для того, щоб влучно, об’єктивно 

оцінити кожного з дітей, не забуваючи при цьому про розвиток такої 

важливої складової, як емоційний інтелект. 

 

2. Сучасні інструменти формувального оцінювання 

 

    Під час формувального оцінювання можуть виникати труднощі, які 
будуть успішно подолані тільки тоді, коли чітко усвідомлено цілі 
формувального оцінювання, сприйнято філософію даного оцінювання і 
дотримано основних його етапів та умов запровадження. З метою 
ефективного попередження труднощів ми пропонуємо дотримуватись 
принципів партнерства, що є важливим для ефективної реалізації 
формувального оцінювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключова 

репліка! 

 

Картка 1. "Силует дитини" 

1. Напишіть, будь ласка, що найкраще дається Вашій дитині. 
2. Яка улюблена казка дитини? 
3. Чим любить займатися Ваша дитина? 
4. Чи любить розфарбовувати? 
5. Чи є певні навички читання? 

а) називає звуки  __________ 
б) читає складами _________ 
в) читає словами __________ 

6. Чи є у дитини проблеми? 
7. Чи потребує Ваша дитина особливої уваги? 
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Важливим етапом в роботі вчителя є привчання учнів до "самостей": 

► самооцінювання, 
► саморозвитку, 
► самодіяльності. 

Разом з тим потрібна постійна взаємодія з однокласниками, учителями, 
батьками. Учень має в класі багато ролей. З одного боку 
індивідуальність, з іншого – член групи, колективу. Тому постійно  
направляємо, мотивуємо на навчання, використовуючи прогностичне 
оцінювання.  
 

 

 

 

Картка 2. Прогностичне оцінювання – 
це попереджувальне оцінювання 

 

➢ Постановка нових цілей для майбутнього 
навчання; 

➢ Спільні роздуми про те, що і як вивчати в 
майбутньому; 

➢ Спільні роздуми з учителем про те, якої допомоги 
потребує учень. 

 
 

Картка 3. Картки самооцінювання вмінь  

➢ Оціни свою роботу в школі з інших предметів: 
намалюй червоне коло навколо предметів, в яких ти 
вважаєш себе сильним і досвідченим. 
➢ Намалюй блакитне коло навколо предметів, 

для опанування якими тобі потрібна допомога 
або підтримка. 
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Картка 4. Картка самооцінки в адаптаційний період 

 

МОЯ  РОБОТА В ШКОЛІ,   1-Й КЛАС 

Прізвище, ім’я __________________  Дата________________ 

  

Що мене захоплює в школі: намалюй і напиши. 
 

Що мене непокоїть в школі: намалюй і напиши. 
 

Коментарі 

батьків: ___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Картка 5. Самооцінювання: робота і поведінка 

 

1. Я хороший друг, не цькую, 
не провокую 

Умію це робити         Все ще тренуюся 

І---------------------------------------------------І 

2. Дотримуюсь правил школи і 
класу 

 

І----------------------------------------------------І 

3. Добре ставлюся до інших  

І----------------------------------------------------І 

4. Швидко йду на перерву  

І----------------------------------------------------І 

5. Обідаю як культурна дитина  

І----------------------------------------------------І 

6. Слухаю інструкції в класі і 
дію згідно з ними 

 

І----------------------------------------------------І 

7. Пам’ятаю, що треба 
піднімати руку в класі 

 

І----------------------------------------------------І 

8. Даю всім спокійно 
працювати 

 

І----------------------------------------------------І 

9. Виконую вправи, які 
задають, і не роблю нічого 
іншого 

 

І----------------------------------------------------І 

10. Умію самостійно працювати  

І----------------------------------------------------І 

11. Умію працювати в парі або в 
групі 

 

І----------------------------------------------------І 

12. Сам(а) дбаю про свою 
домашню роботу 

 

І----------------------------------------------------І 
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Картка 6.Оцінювання з боку групи 

 

Прізвище, ім’я: ______________________________________________ 

(1 – згоден, 2 – не зовсім згоден, 3 – абсолютно не згоден) 

 

 1 2 3 

1. Група добре працювала.    

2. Кожен взяв на себе відповідальність за 
виконання завдання. 

   

3. Ми змогли легко домовитися про свої ролі.    

4. Вважаємо, що завдання були легкими.    

5. Вважаємо, що завдання були звичайного 
рівня складності. 

   

6. Вважаємо, що завдання були складними.    

 

7. Що було найкращим у цьому методі роботи? 
        ____________________________________________________________ 
        ____________________________________________________________ 

8. Подумай, чи можна цей метод роботи покращити. Як? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

9.   Напиши, що ти дізнався про цю тему. 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

10.  Повідомлення вчителю: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

        _____________________________________________________________  
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Картка 7. РОЗДУМИ ПРО МОЮ  РОБОТУ У ШКОЛІ,   2-Й КЛАС   

        ____________________________________________                ________ 

                                                                            П.І.Б.                            Дата 

 Семестр _______ 

 
Що в тебе виходить добре у школі? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Що викликає труднощі? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Як тобі краще допомогти? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Мої цілі на весняний семестр 2-го класу: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Джерела радості у школі: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Причини занепокоєння у школі: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________  

 
Коментарі батьків/осіб, які їх замінюють:  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Підпис:         _________________________________________________ 
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Картка 7. Лінійка самооцінювання 

 

 

 

 

 

 

Картка 8. Мотиваційно-емоційна картка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні визначають кількість 

правильно виконаних завдань-кроків 
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3. Формувальне оцінювання – постійний зворотній 

зв'язок 

► Метод жестів: 
 

Все зрозуміло, можу допомогти іншим     

 

Зрозуміло, але ще варто закріпити 

 

Не зрозуміло, потребую допомоги інших 

 

 

Діаграми оцінювання з Lego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сигнальні картки оцінювання 

  Було легко працювати 

 Були незначні помилки 

                         Було важко працювати, припускався помилок 
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Система 

 

 

Індекс-картка 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефективна 

система питань 

Зрозумілі учням 

критерії 

оцінювання 

Самооці-

нювання та 

взаємооці-

нювання 

Забезпечення 

зворотнього 

зв’язку  

Визначте 

три основні 

ідеї вивченого 

матеріалу 

Що не 

зрозуміли? 

Сформулюйте 

свої 

запитання 

2
 сто

р
о

н
а 

        1
 сто

р
о

н
а 
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Трихвилинне есе 

 

 

• Що, на вашу думку, було найбільш 
важливим з того, що ви дізналися 
(вивчили) сьогодні? 

• Яке питання вам запам’яталося? 

• Що для вас було найбільш важким, 
незрозумілим сьогодні? 

 

 

Температура розуміння 

 

  Метод використовують для виявлення того, наскільки учні 

правильно виконують завдання. Для цього діяльність учнів 

призупиняється запитанням:  

 

 

 

 

  Відповідь на поставлене запитання – демонстрація розуміння 

завдання  або процесу його виконання.  

 

Рефлексія емоційного стану та настрою 

 Ресурсними матеріалами для проведення цього виду рефлексії можуть 

бути картки із зображенням емоційних облич (смайликів) різного кольору: 

 

 

 

 

 

 

 

«Що ми робимо?» 

 

Я почуваюся… 
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Рефлексія діяльності 

 

 Намалюй у зошиті сходинки 

по кількості завдань уроку.  

Зафарбуй ті сходинки, із 

завданнями на яких ти 

впорався: 

 

 

 

Визнач свої знання: 

 

 

 

 

Стратегії оцінювання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Визначення особистих 

потреб учнів 

Розвиток самостійності і 

взаємодії 

Спостереження за 

процесом 

Доказ розуміння та 

формування навичок 

Перевірка розуміння 

та метапізнання 

Стратегії 

оцінювання 

Таблиці, мозкові 

штурми 

Контрольні списки, 

опитувальники, 

рефлексії 

Контрольні таблиці, 

портфоліо, 

оцінювання продуктів 

Форми, звіти, 

щоденники, журнали 

Опитувальники 
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    На сьогоднішній день ученими, практиками-вчителями зібраний 
величезний інструментарій вправ, методів і прийомів щодо 
формувального оцінювання. 
    Щось зовсім нове, а щось – класичне, те що дає результат. 
Однак, пам’ятаємо слова нашого відомого педагога 
В. О. Сухомлинського: 

 

 

Важливе про формувальне оцінювання! 

► починається з перших днів навчання в школі та триває 
постійно; 
► спрямоване на з’ясування індивідуальних проблем в 
опануванні учнем матеріалу та на запобігання утруднень на 
подальших етапах навчання; 
► учителю треба постійно спостерігати за динамікою розвитку 
особистісних якостей учня, рівня сформованості навчальних дій, 
що співвідносяться з очікуваними результатами, сприяти 
формуванню впевненості щодо власних можливостей та навичок; 
► рівноправний діалог між учнем та вчителем; 
► зазвичай розпочинають із самооцінювання дитиною своєї 
роботи (або взаємооцінювання результатів навчання учнями) і 
завершують оцінюванням результату вчителем. 
► Оцінювання під час навчання та для навчання. 
► Має на меті формування (або форматування) навчального 
процесу з урахуванням навчальних потреб кожного учня. 
► Послідовна змістовна взаємодія між учнем, учителем і 
батьками. 
► Вироблення зрозумілих учнями цілей на певний період 
навчання. 
► Надання й отримання учнями конструктивного зворотнього 
зв’язку. 
► Коригування вчителем навчального процесу. 

 

Оцінки мають бути вагомими! 

► "Пам’ятайте, що радість успіху – це могутня 

емоційна сила, від якої залежить бажання дитини 
бути хорошою. Турбуйтесь про те, щоб ця внутрішня 
сила дитини ніколи не вичерпувалася. Якщо її немає, 
не допоможуть ніякі педагогічні хитрощі".  

В. О. Сухомлинський 
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4. Як організувати формувальне оцінювання! 

Крок 1.  

Сформулюйте 

об’єктивні й 

зрозумілі для 

учнів 

навчальні цілі 

Спільно з учнями розробіть й обговоріть 

цілі уроку (заняття). Ціль має бути 

вимірною, щоб через оцінювання була 

змога з’ясувати, на якому рівні учні її 

досягнули. 

Крок 2.  

Визначте 

разом з 

учнями 

критерії 

оцінювання 

Обговоріть з учнями критерії оцінювання: 

це зробить його прозорим і зрозумілим, а 

також сприятиме формуванню в учнів 

позитивного ставлення до нього. Врахо-

вуйте, що критерії – це набір якісних 

характеристик результату навчання, які 

використовують для формулювання 

оцінювального судження щодо нього. 

Крок 3.  

Сформулюйте 

суб’єктну 

позицію учнів 

у процесі 

оцінювання 

Щоб організувати самооцінювання і 

взаємооцінювання, використовуйте 

різноманітні інструменти зворот-нього 

зв’язку. Щоб він був зрозумілим і чітким, 

добро-зичливим та своєчасним: 

• не протиставляйте дітей одне 
одному; 

• акцентуйте увагу лише на позитивній 
динаміці досягнень дитини; 

• труднощі у навчанні обговорюйте з 
дитиною індивідуально, щоб не 
створювати ситуацію колективної 
зневаги. 

Під час взаємооцінювання формуйте 

вміння коректно висловлювати думку про 

результат роботи однокласника, ділитись 

досвідом, як його поліпшити. Це розвиває 

критичне мислення, формує адекватне 

ставлення до зауважень, рекомендацій, 

зміцнює товариськість та відчуття 

значущості кожного в колективі. 

Крок 4. 

Створіть 

умови для 

розвитку 

Навчайте учнів стежити за своїми діями та 

спостерігати за діями однокласників, 

осмислювати свої судження, дії, учинки з 

огляду на те, чи відповідають вони меті 
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вміння 

рефлексувати 

 

діяльності. 

Крок 5.  

Корегуйте 

спільно з 

учнями 

підходи до 

навчання з 

урахуванням 

результатів 

оцінювання 

Привертайте увагу учнів до алгоритму 

виконання завдання, зразку, на основі 

якого вони його виконува-ли, тощо. 

Обирайте інструменти корегування з 

огляду на психологічні особливості дитини 

та її рівня опану-вання навчальним 

матеріалом. Під час корегування 

віддавайте перевагу індивідуальній роботі. 

 

5. Ранкова зустріч – це нова традиція української школи 

 

   За концепцією НУШ, кожен день шкільного життя учня розпочинається 

із зустрічі з учителем у ранковому колі. Діти вчаться вітатися, уважно 

слухати, поважати та розуміти один одного. У колі створюється 

атмосфера довіри та цінування кожного в класі. Така зустріч поєднує в 

собі емоційне, соціальне та інтелектуальне навчання кожного учня класу. 
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Найважливіші засади ранкової зустрічі: 

• у колі сидять (стоять) діти та вчитель — це засвідчую рівність усіх 

учасників зустрічі; 

• у колі панує доброзичлива атмосфера, учні вчаться с повагою 

ставиться до кожного — учасники уважно слухають, не 

перебивають, не критикують та не оцінюють інших; 

• у колі діє відчуття спільноти — діти відчувають себе частиною 

класу, вчаться мислити і діяти незважаючи на свої особисті 

інтересів, піклуються про інших. 

Ранкове коло має обов’язкові складові: 

      Вітання. Це важлива частина кожного дня. Саме через вітання ми 

показуємо повагу до інших. Під час вітання у колі учасники обов’язково 

називають один одного на ім’я — так діти відчувають, що їх визнають та 

цінують. Учитель пропонує дітям започаткувати їх власні способи і 

традиції привітань — 

різними мовами, жестами. 
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Знайомство та презентація себе. Знайомитися можна щодня — 

вивчення себе та інших лежить в основі нашого пізнання.  Діти 

розповідають про свої смаки та інтереси, улюблені заняття. У процесі 

знайомства учні вчаться формулювати та висловлювати свої думки. 

Роль вчителя слідкувати за дотриманням правил і заохочуванням дітей 

говорити, відзначати всі позитивні моменти ранкової зустрічі. 

      Групова робота найкраще розвиває відчуття спільноти, де кожен 

учень робить свій особистий внесок у загальну справу: ранкову руханку, 

танець, пісню, гру.  Діти вчаться  взаємодіяти всі разом. 

 

 
 Новини, тема та цілі дня. Вчитель повідомляє про новини класу, про 
те, що діти будуть вивчати і робити сьогодні. Мета цієї частини зустрічі — 
налаштувати дітей на робочу атмосферу у класі, на розуміння  
планування на цей день.  
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Повсякденні вправи, які практикуються під час проведення Ранкових 

зустрічей, можна знайти за такими посиланнями: 

1) https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ea9KITH96_s

 

2) https://www.youtube.com/watch?v=poR-IBi8cso 

          

3) https://www.youtube.com/watch?v=cFq3UcfW4J0 

            

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ea9KITH96_s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ea9KITH96_s
https://www.youtube.com/watch?v=poR-IBi8cso
https://www.youtube.com/watch?v=cFq3UcfW4J0
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4) https://www.youtube.com/watch?v=ld__dVatHiE&t=62s 

         

5) https://www.youtube.com/watch?v=Ua0gTAl-TIg 

          

6. Алгоритм педагога 
для розвитку рівнів сформованості емоційного інтелекту 

 

1 етап. Формулювання, спільно з учнями навчальних  цілей з метою 

визначення рівня їх досягнень. 

2. етап. Обговорення з учнями критеріїв оцінювання, яке  має бути 

прозорим, зрозумілим  і сприятиме формуванню в учнів бажання 

здобувати знання. 

3 етап. Формування самооцінювання та ваємооцінювання через 

розвиток критичного мислення, взаємоповаги, товариськості. 

4 етап. Створити умови для розвитку вміння осмислювати дії учасників 

навчального процесу. Вчити учнів толерантності в висловлюваннях. 

5 етап. Корекція підходів до навчання. Вдалий вибір засобів засвоєння 

знань з огляду на особистість. 

 

 

7. Рівні сформованості емоційного інтелекту 

Формування емоційного інтелекту у молодшому шкільному віці є 

актуальною проблемою на сучасному етапі розвитку початкової освіти. 

Це зумовлено тим, що кількість різних емоційних розладів, які виникають 

в учнів у процесі навчання, невпинно зростає. Тому виникає необхідність 

розвитку молодших школярів управляти своїми емоціями. 

https://www.youtube.com/watch?v=ld__dVatHiE&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=Ua0gTAl-TIg
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Аналіз наукових джерел з проблеми дослідження показав, що 

емоційна сфера особистості трактується вченими як здатність емоційно 

реагувати на життєві події. Вона є необхідною умовою для соціалізації і 

залежить від культури суспільства та життєвих ситуацій. Кожна дитина 

має певний рівень сформованості свого емоційного інтелекту. 

Низький рівень: 

- низька самооцінка 

- пригніченість своїми емоціями 

- низький самоконтроль 

- жорстокість і впертість 

- низька здатність відчувати, розуміти і приймати до  уваги почуття і 

думки інших 

- схильність до сперечань і обміну докорами  

 

Середній рівень: 

- висока самооцінка  

- високий рівень самоконтролю 

- позитивне ставлення до себе  

- довільне вміння спілкуватися  

Високий рівень: 

- гармонія з самим собою і оточуючими людьми 

- здатність розуміти свої позитивні і негативні сторони і можливості 

- здатність змінити свою думку, коли отримують докази своєї 

помилки  

- відкритість і терпимість 

- здатність приймати на себе відповідальність 

- здатність відчувати, розуміти і приймати до уваги почуття і думки 

інших. 

- прагнення до навчання   

Ефективним засобом у розвитку рівнів емоційного  інтелекту 

молодших школярів є інтерактивні технології, спрямовані на їх емоційну 

активацію, що є необхідною умовою продуктивної інтелектуальної 

діяльності, дієвим засобом формування емоційно-ціннісного ставлення 

учнів до себе, навколишнього світу та інших людей, важливим чинником, 

що забезпечує їх успішну самореалізацію  у житті. 

До педагогічних чинників належать: 

Емоційність вчителя, котрий має встановлювати емоційний 

контакт з класом, налаштовувати учнів на позитивний  успішний настрій, 



 

25 
 

надихати на виконання навчальних і виховних завдань, робити їх 

цікавими, захоплюючими, підтримувати учнів у досягненні мети 

(перевага парних, групових форм роботи) 

 

Така діяльність приносить успіх, радість, викликає позитивні емоції. 

 Як зазначав В. Сухомлинський «вчитель повинен уміти створити у 

учнів внутрішній стан емоційного піднесення, інтелектуального 

натхнення, бо без цього заняття спричинятимуть тільки байдужість, а 

нечутлива розумова праця приноситиме втому» 

Створення атмосфери емоційного комфорту через ранкові 

зустрічі, які розвивають доброзичливі, щирі, дружні взаємини в колективі 

учнів, впливають на позитивний емоційний стан, сприяють розкриттю 

талантів та здібностей. 

 



 

26 
 

Емоційне спілкування в освітньому середовищі вчителя з учнями, 
учнів між собою забезпечує потреби дітей в отриманні мотивуючої 
інформації, стимулюванні впевненості у власних діях. Викликає емоції 
довіри, симпатії, впливає на розуміння внутрішнього світу інших, вчить 
керувати власними емоціями. 

Партнерські взаємини, співпраця, взаємодія вчителів, 
батьків, учнів, сприяє розвитку довіри, поваги до дитини, 
рівноправності, дає можливість моделювати поведінку, спільно 
вирішувати проблеми. Партнерські стосунки дозволяють бачити, 
сприймати, відчувати емоції інших, вчитися кервувати власними для 
вирішення проблем. 

Особливу роль в розвитку емоцій відіграють парні і групові форми 
роботи, які розвивають  вміння приймати  різні погляди, висловлювати 
власну точку зору. 

 

 

 Для молодших школярів важливою є яскрава, зрозуміла наочність, 
яка викликає живі образи, інтелектуальні почуття, пізнавальний інтерес, 
збуджує емоції, викликає яскраві образи. Видом такої наочності можуть 
бути сучасні персонажі мультфільмів, художніх творів, якими 
захоплюються діти, які емоційно близькі їм, яких вони розуміють і хочуть 
наслідувати. 
 Таким чином, на основі аналізу наукових праць з проблеми 
дослідження рівнів емоційного інтелекту  можна зазначити, що емоційний 
інтелект відіграє важливу роль в навчанні дітей і його можливо і доцільно 
розвивати вже у молодшому шкільному віці.  
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   Більшість метoдик, a тaкoж безліч aвторських курсів пропонують в 
першу чергу розвивати інтелект дитини - вчать логічному мисленню, 
читaти і pахувати. Про емоційний інтелект переважна частина батьків 
майже нічого не знає. Однaк в молодшому шкільнoму віці розвивати 
емоційний iнтeлeкт значно важливіше, aдже за цим терміном ховається 
вміння pозрізняти, розуміти власні eмоції і емоції інших людeй, a також 
керувaти ними. 
Емоційний інтелект визначається як сукупність найрізноманітніших 
здібностей, які забезпечують можливість успішно діяти в будь-яких 
ситуаціях: 

► Я усвідомлюю власні емоції, я впевнений у собі, я сам розумію 
свою  емоційну реакцію; 

► Я умію розуміти та сприймати емоції інших, співпереживати їм 
(емпатія); 
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► Я вмію вирішувати проблеми, долати труднощі, адаптуватись до 
певної ситуації; 

► Я стійкий до стресів, я можу і вмію контролювати свої емоції 
(антистресовий потенціал); 

► Я  - оптиміст (загальний настрій) 

 
    Чoму ж так вaжливо pозвивaти у дитини eмoційний інтелект? 
Зазвичaй, діти з розвиненим eмоційним інтелектом мають більш 
високу самooцінку, вони впевнені в собі, швидко адаптуються до 
нових oбставин, успішніше навчаються і користуються популярністю у 
своїх однолітків. Крім цьoгo, вoни ефективніше діють у кoнфліктних 
ситуaціях і проявляють менше неспокою. Це дуже допомагає і в 
дopoслому життi. 
   Отже, розвиток емоційного інтелекту і збагачення емоційної 
компетентності у молодших школярів спрямовані на: 
► Усвідомлення власних емоцій та почуттів (самосвідомість); 
► Здатність до розуміння внутрішнього світу інших людей (почуття 

емпатії);  
► Самосприйняття, підвищення впевненості в собі; 
► Вміння вирішувати конфлікти (комунікативні навички); 
► Розвиток соціально значущих мотивів поведінки; 
► Усвідомлення своєї індивідуальності; 
► Зниження агресивності і антисоціальної поведінки; 
► Підвищення лідерських якостей і навичок міжособистісного 

спілкування. 
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8. Як poзвивати емоційний інтелект 

 
   Eмoційний інтелект дитини непомітно для нас розвивається з самого 
народження. Тепле, радісне спілкування з мамою, її природний відгук на 
емоції дитини в перші місяці і роки життя створює для цього поживний 
ґрунт. 
   Наприклад, малюк плаче. Для розвитку емоційного інтелекту важливо 
не намагатися відвернути увагу і розвеселити - потрібно з ним говорити. 
«Ти плачеш, ти чимось засмучений, напевно, ти хочеш ... (ваші 
припущення), і злишся, що не виходить. Я тобі співчуваю і хочу тобі 
допомогти ». 
    Така рeaкція мoже здaтися надумaною і дивною, адже більшість з нас 
в дитинстві навчали придушувати у собі емоції. І якщо радіти, сміятися і 
відчувати себе щасливим було ще пристойно, то плaкати, злитися або 
боятися - погано і соромно. Ми затискаємо в собі страх, гнів, щоб 
здаватися вихованими і стриманими. Але придушення емоцій тягне за 
собою стрес, нервові розлади і навіть справжні хвороби. 
    Як навчити дитину виражати свої емоції і позбуватися від негативу? 
    Завдяки розвитку психології у нас є можливість позбавити свою дитину 
від подібних проблем в майбутньому - і варто нею скористатися. 
    При будь-якому емоційному сплеску допомагати дитині зрозуміти, які 
почуття її зараз охоплюють. Якщо це злість, то не відповідати на неї 
своєю злістю, а пояснити: зараз ти злишся, ти чимось обурений. Якщо це 
радість: ти радий і задоволений, мені так приємно бачити тебе таким. Не 
намагатися придушити ту чи іншу емоцію такими виразами, як «чоловіки 
не плачуть» та іншими стереотипними фразами. 
    Дуже добре допомагає так звана «Коробочка для зайвих емоцій»! 

https://dityinfo.com/vihovannya-ditini/yak-navchiti-ditinu-virazhati-svoi-emocii-i-pozbuvatisya-vid-negativu.html
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    При великому емоційному переповненні дитини (гнів, обурення) 
достатньо швидко відкрити коробочку і голосно прокричати в неї 
(викинути весь свій негатив) і швидко знову закрити, щоб весь негатив 
залишився замкненим.  
     Як навчити виражати емоції? 
     Дiтям можна poзповідати про те, як керувати емоціями, на прикладі 
ігop і сюжетів із життя. Наприклад, герой книжки (мультфільму) заплакав. 
Потpібно обговорити з дитиною, чому це сталося, що і кому він хоче цим 
показати, як зробити так, щоб він пepeстав плакати. Так дитина 
поступово вчиться відчувати емoції інших людей, розуміти їх причини.  
Використання «емоційних рукавичок» дозволить обіграти ту чи іншу 
ситуацію театралізовано. 
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Мoжна займатися apт-теpaпією! 

  
   Для розвитку емоційного інтелекту психологи зазвичай використовують 
казкотерапію, терапії малюванням і музикотepапію. Малювання і 
слухання музики розслабляє дитину, вона вчиться розпізнавати емоції, 
які несе музичний фрагмент або малюнок, кapтина. А на прикладах казок 
діти бачaть моделі вияву емоцій, розуміють, як на них будуть peaгувaти 
інші учасники кoмунікації. 
    Ще один дyже ефективний спосіб poзвитку емоційного інтелекту 
припycкає використання спеціальних карток. На них зображені персонажі 
з тими чи іншими виразами обличчя, і ви 
обговорюєте з дитиною, яку емоцію 
відчуває герой на зображенні, чим вона 
могла бути викликана, як зробити так, 
щоб цю емоцію направити в потрібне 
pycло. 
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   Можна розвивати у дитини емоційний інтелект і через візуальне 
сприйняття емоцій під час відвідування театру. Спостерігаючи за живою 
грою акторів, діти краще відчувають емоції, які ті хочуть висловити, а 
також аналізують їх причини.  
Допомагають в цьому і мультфільми, як звичайні анімаційні казки, 
 

https://www.youtube.com/watch?v=17rG9EHzcLI&t=13s 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=i22lCEXJ6K4&t=105s 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=_VW-PWhRcWc 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=17rG9EHzcLI&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=i22lCEXJ6K4&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=_VW-PWhRcWc
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 так і спеціалізовані мультиплікаційні серіали на кшталт  мультфільму 
«Думками навиворіт» 

https://www.youtube.com/watch?v=VW993faxRS8&list=PLKED2MMlIyQ

3QH_DI-XEV2mKKKjUtwFus 

  
 
    Всі ці способи розвитку емоційного інтелекту не можна строго 
розмежувати за віковими групами - важливий індивідуальний підхід. 
Якщо дитина в своєму віці з задоволенням грає з ляльками і обговорює 
їх почуття, готова грати з картками, емоційно включається в перегляд 
вистав - все це можна використовувати. 
 
     У той же час в справі розвитку емоційного інтелекту важливо 
слідувати за дитиною і не нав'язувати їй знання, які вона поки не хоче 
приймати, досвід, до якого вона ще не готова. Не дивіться на інших 
дітей. У кожного малюка своя індивідуальна схема розвитку. 
У дошкільний період від батьків в першу чергу потрібно підхоплювати 
інтерес дитини до чогось і допомагати розвивати таланти, що особливо 
виділяються. Якщо малюк обожнює малювати, то потрібно постаратися 
створити йому максимально комфортні умови для цього. Якщо йому 
подобається бігати з м'ячем по квартирі - можна знайти відповідний 
гурток (хоча це зовсім не означає, що він потім стане професійним 
футболістом). Забудьте фразу «дитина повинна вміти робити все»: діти 
обов'язково всьому навчаться, просто дайте їм час. 
   Розвиток емоційного інтелекту в рази підвищує ефективність дитини в 
різних соціальних сферах і здатність відчувати себе щасливою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VW993faxRS8&list=PLKED2MMlIyQ3QH_DI-XEV2mKKKjUtwFus
https://www.youtube.com/watch?v=VW993faxRS8&list=PLKED2MMlIyQ3QH_DI-XEV2mKKKjUtwFus
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Висновок 
   Ми всі пам`ятаємо табелі успішності – величезне джерело великої 

радості і відчаю в дитинстві. І по тому, як діти оцінюють свою роль в 

отриманні нижчого балу, ніж очікували, ми вчителі можемо зробити 

висновок: ті, хто відносить низький бал на свій особистісний недолік («Я 

недолугий». «Я нерозумний»), відчувають велику пригніченість, ніж ті, 

хто показує справу так, ніби могли щось змінити («Якби я більше 

попрацював над домашніми і тренувальними завданнями, то бал був би 

вищим.») 

  Готовність дитини до успішного навчання залежить від розуміння, як 

взагалі отримуються знання. Є сім основних елементів даної здібності, 

які  так чи інакше зв’язані з емоційним інтелектом. 

► Впевненість. 

► Самоконтроль 

► Здібність до спілкування 

► Допитливість 

► Навмисність 

► Зв`язність 

► Взаємодопомога 

    Всі ці елементи є базовими у формувальному оцінюванні.   
    Існує вузьке уявлення про інтелект. Воно доводить, ніби рівень 
розумового розвитку дається нам генетично, і тому не може змінитися 
під впливом життєвого досвіду. Що наша доля у великій мірі залежить від 
розумових здібностей які нам дала природа. Сильний аргумент, але він 
не знімає гострого питання: чи можемо ми хоч щось змінити, щоб наші 
діти жили краще? 
    Які фактори спрацьовують, наприклад, коли люди з високим 
коефіцієнтом розумового розвитку не досягають високого рівня? Або, 
навпаки, ті, у кого виявлені скромні розумові здібності, виявляються 
напрочуд успішними. 
   Причина цього частіше за все в тому ,що називається «емоційним 
інтелектом». Самоконтроль  й наполегливість, а також уміння 
мотивувати свої дії – всьому цьому можна навчити дітей. І тим самим 
надати їм можливість використовувати свій розумовий потенціал у 
кращий спосіб. 
    Ми, вчителі, не здатні вирішити всі проблеми, а те, що можемо 
зробити, не завжди виходить ідеально.  Утім, це не має значення. Усе, 
що потрібно,- почати діяти тут і тепер. І якщо ми це зробимо, то зможемо 
змінити цей світ! 
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