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1. Анотація дисципліни  (призначення навчальної дисципліни) 

 Навчальна дисципліна «Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів» є 

дисципліною вільного вибору зі спеціальності 013 Початкова освіта для здобувачів вищої 

освіти освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, яка викладається у 10 семестрі в обсязі 3 

кредитів і  відіграє важливу роль у підготовці майбутніх фахівців до професійної діяльності 

та продуктивної співпраці у сфері освіти. 

 Сучасні зміни, які нині відбуваються в суспільстві висувають нові вимоги до 

становлення людини як особистості, громадянина, фахівця, досягнення успіху в усіх сферах 

життя.    Важливими стають уміння розуміти та керувати своїми емоціями, посилюється роль 

емоційного інтелекту. Ці завдання відображені  у чинних документах реформування освіти, 

де серед ключових компетентностей молодших школярів визначені ті, що стосуються 

розвитку емоційного інтелекту, а саме: конструктивно керувати емоціями, застосовувати 

емоційний інтелект, вирішувати певні проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення, 

співпрацювати з іншими, виявляти ініціативу, творити. Вирішення зазначеної проблеми 

потребує спеціальної підготовки вчителя та цілеспрямованої системної роботи з розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів: пізнання власних емоцій і почуттів; пізнання 

емоцій і почуттів інших людей; володіння власними емоціями та почуттями; взаємодію і 

комунікацію з іншими людьми. 

 В основу курсу «Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів» покладено 

сучасні дослідження проблеми емоційного інтелекту, спрямовані на формування знань у 

студента на предмет розуміння природи емоційного інтелекту, його місця у психічній 

життєдіяльності індивіда, знання індивідуально-психологічних та вікових особливостей 

розвитку EQ, володіння психолого-педагогічним інструментарієм його розвитку і 

застосування у професійній діяльності. 

 

  2. Мета: поглибити теоретичні уявлення щодо механізмів формування і 

функціонування феномену емоційного інтелекту ; окреслити технології розвитку емоційного 

інтелекту особистості;     ознайомити   зі шляхами, формами, методами та умовами  розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів.  

Завдання:  

 здійснити теоретичне обґрунтування феномену «емоційний інтелект»; 

 розкрити психологічні закономірності, механізми, структурні компоненти EQ; 

 виокремити вікові та статеві особливості розвитку емоційного інтелекту та 

чинники його розвитку; 

 сформувати у студентів досвід практичного застосування знань щодо розвитку 

емоційного інтелекту  у повсякденному житті та в майбутній професійній діяльності. 

3. Пререквізити. «Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів» як навчальна 

дисципліна функціонує і розвивається у зв’язку з такими дисциплінами: «Актуальні 

проблеми початкової школи», «Психологія професійної діяльності вчителя початкових 

класів», «Психологія успіху», «Педагогічна конфліктологія», «Організація освітнього 

середовища в НУШ», «Педагогічна творчість сучасного вчителя»,  «Індивідуальні стратегії 

навчання молодших школярів», «Психолого-педагогічні основи партнерської взаємодії в 

освітньому процесі», «Тренінг професійно-особистісного розвитку». 

Дисципліна складає підґрунтя для подальшої наукової діяльності; готовності 

майбутнього фахівця здійснювати ефективну професійну діяльність щодо забезпечення 



високої якість надання освітніх послуг, вибору та застосування найбільш ефективних 

стратегій і тактик педагогічної взаємодії.. 

4. Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

повинні 

 знати:  

 основні підходи до розуміння поняття емоційного інтелекту;  

 моделі емоційного інтелекту;  

 складові емоційного інтелекту;  

 чинники, що впливають на розвиток емоційного інтелекту молодшого школяра; 

 основні принципи та механізми розвитку емоційного інтелекту молодшого школяра. 

уміти: 

   розуміти зміст, структуру та особливості «емоційного інтелекту»;  

 виокремлювати й аналізувати чинники, що обумовлюють розвиток емоційного 

інтелекту молодшого школяра; 

   знаходити та аналізувати інформаційні джерела щодо методів розвитку емоційного 

інтелекту, усвідомлення емоцій та здатності керування ними; 

 володіти психотехнологічним інструментарієм розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути 

сформовані такі компетентності 

Загальні компетентності (ЗК):  

 ЗК2. Здатність діяти на основі етичних міркувань на засадах толерантності і 

доброчесності, цінування й поваги різноманітності та мультикультурності. 

 ЗК3.Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в моно- та мультидисциплінарних 

командах. 

Спеціальні (фахові)  компетентності спеціальності (СК ) : 

 СК6.Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, інтегрувати ІКТ в існуючу 

систему освіти, здійснювати тьюторський супровід організації освітнього  процесу в 

контексті  технічного і програмно-методичного забезпечення. 

           СК7.Здатність до соціалізації і розвитку  Я-концепції молодшого школяра як суб’єкта 

освітнього процесу, з врахуванням вікових та індивідуальних особливостей, 

використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої мотивації 

пізнавальної діяльності, критичного мислення та  формуванню позитивної самооцінки, я-

ідентичності. 

           СК8. Здатність керувати своїми емоційними станами, усвідомлювати особисті 

відчуття, почуття та емоції, потреби, здійснювати моніторинг своєї (та колег) педагогічної 

діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби для розвитку професійної Я-

концепції. 

           СК9. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього 

процесу, усвідомлювати та поціновувати взаємозалежність людей і систем у глобальному 

світі на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва та супервізії). 

 

Програмні результати навчання 

ПРН11 Знати особливості організації інноваційної педагогічної діяльності та 

інтегрувати інновації у власну педагогічну практику з урахуванням сучасних вимог до 

освітнього процесу і педагогічної діяльності та індивідуальних потреб здобувачів  

освіти. 



ПРН12  Планувати  і організовувати освітній процес з урахуванням вікових та інших 

особливостей учнів; застосовувати практики концентрації уваги, усвідомленого емоційного 

реагування, емпатичного слухання, розкривати потенціал учасників освітнього процесу і 

сприяти формуванню індивідуальної освітньої траєкторії. 

ПРН13 Знати основні стратегії та умови  формування позитивної мотивації до 

навчання і самооцінки учнів, застосовувати технології розвитку критичного мислення 

(розуміння себе, своїх цінностей та потреб, здатності до осмислення власних рішень та їх 

наслідків, навичок рефлексії). 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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 6. Теоретичний зміст програми навчальної дисципліни 

 Змістовий модуль 1.Теоретичні  основи проблеми розвитку емоційного інтелекту 

Тема 1. Вступ до курсу. Емоційний інтелект як предмет наукових досліджень. Мета 

курсу, значення у системі професійної підготовки майбутнього педагога. Сутнісні 

характеристики емоційного інтелекту. Розвиток уявлень про емоційний інтелект у 

зарубіжній та вітчизняній науці. Теорії та моделі емоційного інтелекту. 

Тема 2.  Структурні компоненти емоційного  інтелекту. Структура емоційного 

інтелекту. Функції емоційного інтелекту.  Зв’язок емоційного інтелекту з особистісною 

зрілістю.  Основні структурні елементи розвитку емоційного інтелекту молодших школярів.  

  Змістовий модуль 2. Практичні аспекти розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів 

 Тема1. Психологічні механізми розвитку EQ. Чинники розвитку емоційного 

інтелекту особистості. Вікові особливості розвиту емоційного інтелекту. Розвиток EQ у 

молодшому шкільному віці. Психодіагностичний інструментарій рівня розвитку EQ 

 Тема 2. Стратегії розвитку емоційного інтелекту молодших школярів.  

Педагогічні стратегії самосприйняття, оволодіння навичками керування власними емоціями, 

підвищення соціальної чутливості та керування взаємовідносинами. Методики раціонально-

емотивного впливу. Техніки, методи, вправи розвитку емоційного інтелекту молодших 

школярів.   

Теми практичних занять 

 Змістовий модуль 1.Теоретичні  основи проблеми розвитку емоційного інтелекту 

Тема 1. Загальні уявлення про емоційний інтелект.  



Суть поняття «емоційний інтелект», різноманіття підходів до його визначення. 

Біологічні та соціальні передумови розвитку емоційного інтелекту. Уявлення про основні 

моделі емоційного інтелекту, виділені різними авторами. Особливості емоційного інтелекту 

в системі професійно важливих якостей. Підходи до розвитку емоційного інтелекту. 

Тема 2.Складові емоційного інтелекту молодшого школяра. Структурні компоненти 

емоційного інтелекту та їх характеристика: емоційний, когнітивний, поведінковий. Закони 

емоцій. Класифікація емоцій. Характеристика комунікативних емоцій. 

 Змістовий модуль 2. Практичні аспекти розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів 

 Тема1. Психологічні механізми розвитку EQ. Вікові особливості та чинники  

розвиту емоційного інтелекту молодшого школяра. Психодіагностичний інструментарій 

рівня розвитку EQ Визначення власного рівня емоціного інтелекту за методиками 

Д.В.Люсіна, Н.Холла, Дж.Мейєра, П.Селовея, Д.Карузо. Пізнання самого себе: розвиток 

уміння усвідомлювати свої емоції; ідентифікувати свої почуття; аналізувати та виражати 

емоції та переживання словами; розвиток рефлексивних умінь та навичок. 

 Тема 2. Стратегії розвитку емоційного інтелекту молодших школярів.   

Керування своїми емоціями та почуттями; побудова продуктивної взаємодії з оточуючими:  

розвиток уміння контролювати свої думки; керувати своїми емоціями та поведінкою; 

розвиток навичок асертивної поведінки. Практика уважності: розвиток вміння розпізнавати 

емоції інших людей, розуміти почуття партнера по спілкуванню. Методи та техніки 

зменшення тривоги.  Арт - техніки, дихальні вправи, автогенне тренування. Технологія 

розвитку сміливості. Гра як засіб розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. 

Методичні рекомендації батькам стосовно розвитку емоційного інтелекту дитини. 

 

 

7. Індивідуальні завдання 

Підготовка повідомлень (доповідей з мультимедійним супроводом) на довільну тематику, 

проте, яка відповідає задачам дисципліни 

8.  Система контролю та критерії оцінювання навчальної  

діяльності студентів 

Комплексний контроль знань студентів з курсу «Розвиток емоційного інтелекту молодших 

школярів»  здійснюється на основі результатів проведення поточного, модульного та 

підсумкового контролю знань
 
(залік). 

Форми поточного контролю:  

 Усне опитування: усна відповідь студента на одне із питань теми; доповнення; участь 

в обговоренні проблемних питань; виконання аудиторних вправ; робота в групах, захист 

завдань самостійної роботи. 

 Письмове опитування: письмова відповідь студента на одне із питань теми, 

термінологічний диктант, тестування, творче завдання, виконання завдань практичного 

змісту, конспектування літератури, ведення термінологічного словника, виконання завдань 

пошукової роботи, модульні контрольні роботи; підсумкова залікова робота. 

 Форма підсумкового контролю: залік.  

 Засоби оцінювання: контрольні роботи; тести; реферати; презентації результатів 

виконаних завдань та самостійних досліджень.  

  

 

 



Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Основними критеріями оцінювання навчальної діяльності студентів з курсу «Розвиток 

емоційного інтелекту молодших школярів» є її систематичність, активність і 

результативність.  

 Показниками систематичності навчальної діяльності є відвідування студентами 

лекційних, практичних занять з курсу, своєчасне виконання навчальних завдань і модульних 

контрольних робіт.  

 Активність студента на лекційних, практичних заняттях визначається якістю 

підготовки до них і рівнем виконання завдань практичного, творчого характеру. Показником 

результативності є правильність виконання на семінарських заняттях усіх видів робіт.  

 Система контролю за навчальною успішністю студентів передбачає поточний, 

модульний та підсумковий контроль.  

 Завдання поточного контролю полягає в систематичній перевірці розуміння та 

засвоєння студентами навчального матеріалу з курсу, якості виконання ними практичних, 

творчих, пошукових завдань (аудиторних і позааудиторних), здатності усно чи письмово 

відтворювати навчальний матеріал. Вагомою складовою здійснення поточного контролю є 

перевірка виконання завдань самостійної роботи.  

 Завданням модульного контролю є оцінювання засвоєння студентами частини 

навчального матеріалу дисципліни, що становить у сукупності завершений навчальний 

модуль. Здійснення модульного контролю передбачає виконання студентами контрольної 

роботи, яка включає комплекс завдань (контрольні питання, творчі завдання чи тести) з 

метою перевірки теоретичної підготовки і розв’язання навчально-професійних задач, які 

дають можливість продемонструвати студентам здатність практично використовувати набуті 

знання.  

 Завданням підсумкового контролю є підсумкова перевірка рівня засвоєння студентами 

теоретичного матеріалу з курсу «Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів» та 

здатність практично використовувати набуті знання при відповідях на питання заліку.  

Зазначені форми контролю та види роботи на практичних заняттях є обов’язковими для 

всіх студентів. Система оцінювання знань є накопичувальною (складається із суми балів за 

різними видами здійсненого контролю). 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне опитування та самостійна робота 

залік 

Сумар

на  

к-сть  

балів 

 

Змістовий модуль 1 

  

Змістовий модуль 2 

 

Т1 

 

Т 2 

 

м/к 

 

Т1 

 

Т 2 

 

м/к 

 

1 питання  20 

балів; 

2 питання 20 

балів; 

АБО 

 

Тестовий 

контроль: 

1 тест - 1 б.: 40 

тестів = 40 

балів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

Критерії оцінювання на семінарському занятті 

Усне, письм. опит. – 6 балів 

Самостійна робота,  ІНДЗ – 4 

бали 

Модульна контрольна  робота - 

10 балів 

Усне, письм. опит. – 6 бали 

Самостійна робота, ІНДЗ - 4 

бали 

Модульна контрольна  робота - 

10 балів 



5- 6 балів – відповідь повна, немає помилок, завдання самостійної 

роботи виконані на належному рівні; 3-4 бали – відповідь неповна 

або має помилки, завдання самостійної роботи виконані частково;1-

2 бали – відповідь неповна, має значні помилки; завдання 

самостійної роботи не виконані 

60+40 

= 

За 1 модуль:  30 балів За 2 модуль:  30 балів 40 100 

Разом:  30+30 =60 40 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

 

90 – 100 
А 

 

 

  зараховано 

 

 

 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е  

35-49 FX 
 

не зараховано з можливістю повторного складання 

1-34 F 
 

не зараховано з обов’язковим повторним курсом 

 

 

Критерії оцінювання  знань, умінь і навичок  з дисципліни  «Розвиток 

емоційного інтелекту молодших школярів» (залік) 

Результати складання заліку оцінюються за двобальною шкалою  «зараховано»,  «не 

зараховано».  

Оцінка «зараховано»  виставляється за правильно виконані практичні завдання та 

правильні відповіді на поставлені теоретичні запитання з дисципліни.  

Оцінка «не зараховано» виставляється за неправильно виконані практичні завдання та 

неправильні відповіді на поставлені теоретичні запитання з дисципліни.  

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення  навчальної 

дисципліни «Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів» становить 100 балів, з 

яких 60 балів студент набирає при поточних видах контролю і 40 балів – у процесі 

підсумкового виду контролю (залік). Кількість балів за кожний навчальний елемент 

виводиться із суми поточних видів контролю, які  були відображені у змістово-діяльнісній 

структурі. Кількість балів за кожен модуль становить суму балів за навчальний елемент 

даного модуля. Питома вага модуля визначається  його складністю – це компетенція 

викладача. 

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну виводиться з суми балів поточного 

контролю за модулями (30+30 = 60 балів) та модуля-контролю (залік) – (40 балів). 

Максимальна кількість балів при поточному контролі обов’язкових видів роботи становить 

60 балів.  Разом: 60+40=100 балів 



 «Зараховано/ А» (високий рівень навчальних досягнень) – студент глибоко і в 

повному обсязі засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно 

висловлюється, вільно справляється з завданнями, правильно аргументує висновки, володіє 

різноманітними навичками і виявляє вміння самостійно узагальнювати та висловлювати 

матеріал, не допускає помилок.  

 «Зараховано/ В,С» (достатній рівень навчальних досягнень) - студент твердо знає 

програмний матеріал, грамотно і по суті висловлює його, не допускає неточностей у 

відповіді на запитання та володіє необхідними навичками при виконанні завдань.  

 «Зараховано/ Д,Е (середній рівень навчальних досягнень) - студент засвоїв тільки 

основний матеріал, але не знає окремих положень, допускає суттєві неточності порушує 

послідовність у викладенні програмного матеріалу, або вагається при виконанні завдань. 

  «Не зараховано»/ F, Fx  (початковий рівень навчальних досягнень) – студент не знає 

більшої частини програмного матеріалу, допускає помилки, з великими труднощами виконує 

завдання. 

 

Критерії оцінювання знань студентів   

з дисципліни  «Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів»/ ЗФН  

 (залік в умовах дистанційного навчання) 

Загальна кількість балів - 100. З них:  

 - 20 балів за відвідування лекційних занять з елементами практикуму;  

 - 40 балів за виконання індивідуальних практичних завдань;  

 - 40 балів за усну відповідь у режимі онлайн (або ж інший варіант - виконання 

тестових завдань).  

10. Методичне забезпечення 

- опорні конспекти лекцій; 

- навчально-методичні посібники; 

- підручники в електронній мережі. 

 

11. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Гоулман Д. Емоційний інтелект (пер. З англ. С.   Л. Гумецької). Х.: Віват, 2018.512 с. 

2. Кузікова С. Б. Основи психокорекції: навч. посіб. К.: Академвидав, 2012. 320 с. 

3. Матійків І. М. Тренінг емоційної компетентності: навч.-метод. посібник К.: 

Педагогічна думка, 2012. 112 с. 

4. Носенко Е.Л. Форми відображеної оцінки емоційної стійкості та емоційної розумності 

людини: монографія. Д.: Інновація, 2011. 178 с. 

5. Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання : навч. посіб. К. : «Центр учбової 

літератури», 2018. 250 с. 

6. Шпак М. М. Психологія розвитку емоційного інтелекту молодших школярів : 

монографія. Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2016. 372 с. 

Допоміжна 

1. Біда С. О. Базові емоції: поняття та види // Проблеми сучасної психології: збірник 

наукових праць Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 

Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. 

Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. Вип. 16. С. 35 – 46. 



2. Волжненцева І. В. Аналіз теоретико-емпіричних досліджень структури психологічних 

механізмів емоційноїрегуляції // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. 

праць інституту ім. Г. С. Костюка НАПН України.– Київ, 2010. Т.12. Частина 7. С. 84 – 91. 

3. Гуркова Д. М. Система технік емпатійного реагування // Практична психологія та 

соціальна робота. 2011.№ 7 (148). С. 21 – 25. 

4. Дмитріюк Н. С. Вплив емоцій на формування та становлення особистості // Проблеми 

сучасної психології. 2010. Вип. 8. С. 261 – 271. 

5. Кириленко Т. С. Емоційні переживання в процесі самореалізації особистості // Наука і 

освіта: наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. 2010. № 9. С. 71 – 74. 

6. Лабач М. М.  Емоційний інтелект як передумова успішного розвитку особистості. // 

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2016.  № 13. С. 214-

220. 

7. Помиткін, Е. Розвиток емоційної складової духовної культури педагога [Електронний 

ресурс]  Естетика і етика педагогічної дії. 2011. Вип. 1,  С. 84–93. Режим доступу : http 

://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2011_1_11  

8. Сухопара І.,  Степаненко  А.  Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів на 

уроках літературного читання засобами гри // Тенденції та перспективи розвитку науки і 

освіти в умовах глобалізації. 2019. 47. С. 271-274. 

14. Інформаційні ресурси 

1. http://www.twirpx.com/file/763700/ -  Інтернет бібліотека. 

2. www.nbuv.gov.ua - Національна бібліотека України імені В.Вернадського. 

3. www.nplu.kiev.ua - Національна парламентська бібліотека України 

4. http://pidruchniki.ws/ Бібліотека українських підручників 

5. http://westudents.com.ua/knigi/499-diferentsalna-psihologya-paly-aa.html 

6. Репозитарій НАУ:  
Сучасні психологічні підходи до вивчення емоційного інтелекту 

(2020)https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42086  

Динаміка емоційного інтелекту та агресивності у спортсменів у командних видах спорту (на 

прикладі тренінгу) (2020)  

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42169 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%20%D0%9C$
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