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Методичне забезпечення принципу емоційності навчання як психолого-

педагогічна проблема залишається ключовою для педагогічної теорії та 

практики. 

Різні аспекти емоційної сфери в діяльності учнів, зв’язку емоцій з 

пізнавальними процесами були предметом вивчення численних дослідників – 

психологів та педагогів Л.І.Айдарової, Г.О.Балла, О.В.Дашкевич, 

І.Г.Головської, І.Д.Беха, В.В.Давидова, К.Ізарда, Д.Б.Ельконіна, 

В.О.Сухомлинського, О.В.Киричука, С.Д.Максименка, В.О.Моляко, 

Н.А.Тализіної, П.М.Якобсона, М.Й.Боришевського, О.Я.Чебикіна та ін. 

Питання ролі емоційного компонента в регуляції навчальної діяльності 

вивчено однак недостатньо, особливо в дидактичному аспекті. Здійснені 

дослідження не всі дотичні до безпосереднього аналізу означеного явища, не 

дають належного інструментарію для вчителя у реалізації емоційності 

навчання, не розроблена конкретна методика використання дидактичного 

матеріалу, насиченого емоціогенним змістом. Нерозв’язаними залишаються 

питання, пов’язані з обґрунтуванням системи форм та методів забезпечення 

емоційності уроку. Недостатність теоретичного вивчення та потреби 

практики актуалізують проблему емоційності навчання. 

Метою нашого дослідження є аналіз наукових підходів стосовно 

з’ясування поняття „принцип емоційності навчання” та виокремлення 

провідних умов його реалізації. 

Завдання, які ми поставили перед собою: 

– на основі аналізу теоретичних джерел виявити провідні наукові 

підходи до суті досліджуваного поняття; 

– показати еволюцію поняття „принципи емоційності навчання”, його 

суть, місце в дидактичній системі; 

– виділити та обґрунтувати прийоми забезпечення ефективності 

принципу емоційності навчання. 

Безумовно, у посібниках та підручниках з психології, педагогіки є 

визначення понять „принципи навчання”, „емоційність”. У нових виданнях 

посібників з педагогіки, педагогіки та психології деякі автори виокремлюють 

принципи емоційності (Н.П.Волкова, М.М.Фіцула). Дослідження генезису 

поняття „принцип емоційності” засвідчує, що в підручниках з педагогіки 60-

80-х років цей термін взагалі не вживається. 

Недостатність вивчення емоційності навчання пояснюємо, з одного 

боку, тенденційним підходом – виділялися загальновідомі традиційні 

дидактичні принципи. З іншого боку, окремі дослідники, практики дещо 

скептично ставляться до емоційних засобів. Такі погляди не випадкові. 

Протиставлення розумово-логічного начала емоційно-чуттєвому сягає 



давнини. Відомий давньогрецький філософ Платон, відокремлюючи розум 

від почуттів, виділяв йому місце в голові поближче до неба. Почуття ж, на 

його думку, нижчого походження, знаходяться у серці. 

У сучасній науці теж зустрічаються спроби пояснити емоції як нижчу, 

просту „біологічну” діяльність мозку в порівнянні з інтелектом, і довести, що 

прогрес людства пов’язаний лише з інтелектуальним розвитком. Недооцінка 

емоційної сфери, вектор спрямування у бік логічних знань властивий був до 

недавнього часу і в педагогіці. 

Однак фізіологами, психологами доведено взаємозв’язок емоційних та 

вольових процесів, психічних станів особистості. Більше того, в сучасній 

психології превалює думка про зв’язок інтелекту з емоціями, вольовими, 

естетичними почуттями. 

У навчальному процесі дидактами виділено цільовий, стимулюючо-

мотиваційний, змістовий, операційно-дійовий, емоційно-вольовий, 

контрольно-регулюючий, оціночно-регулятивний компоненти [1; 3; 9]. 

Оскільки емоційність як особлива форма активності відіграє роль 

регулятора в пізнавальній, комунікативній, оцінно-ціннісній та інших видах 

діяльності, то можна з певністю стверджувати, що всі компоненти навчання 

сприяють формуванню і забезпеченню принципу емоційності. 

Міркування Я.Коменського про принципи природодоцільності 

навчання як логічну основу побудови системи дидактичного процесу дає нам 

підставу вважати принцип емоційності складовою означеної системи. Це 

вмотивовується тим, що емоції є виявом психічного стану, потреб, мотивів 

людини, безпосередніх переживань, психічних процесів, пов’язаних з 

інстинктами. Чеський педагог, визначаючи шляхи навчання людини, 

зазначав: „Дуже важливо вести людей до пізнання багатьох речей, щоб вони 

ввібрали почуттям, розумом і вірою з подальшим перетворенням в розумі, 

волі і діях тих знань, які виникають від незнання необхідних речей” [4, 112]. 

Суть принципу емоційності виражена в ідеї В.О.Сухомлинського щодо 

взаємозв’язку емоційної пам’яті і розумового розвитку дитини: „Я раджу 

вчителям початкових класів: учіть дітей думати біля першоджерела 

мислення, серед природи і праці. Нехай слово, яке входить у свідомість 

дитини, набуває яскравого емоційного забарвлення” [8, 504-505]. 

Основним предметом впливу дидактичного процесу в нинішніх умовах 

стає особистість учня. Відомо, що пізнавальна діяльність має притаманні 

тільки їй психолого-фізіологічні закономірності, які повинна враховувати 

сучасна дидактика. 

В.О.Сухомлинська, обґрунтовуючи актуальність ціннісного навчання 

на сучасному етапі, справедливо ставить запитання: „Як, у який спосіб 

навчати – стереотипізацією чи рефлексією, конструктивним діалогом?” [7, 

110-111]. 

Як не дивно, але у 60-70-х роках минулого століття своїми 

теоретичними міркуваннями і практичними порадами на це запитання 

намагався відповісти В.О.Сухомлинський, пропонуючи використовувати 

живий, конструктивний діалог учителя і вихованця. У 80-х роках 



розроблювачі сучасної гуманістичної дидактики своїми технологіями 

утверджували принцип емоційності навчання у зв’язку з наочністю – вчителі-

новатори І.Г.Волков, Є.М.Ільїн, С.М.Лисенкова, В.Ф.Шаталов та інші. 

Осмислення навчального процесу в контексті сучасних дидактичних 

концепцій актуалізує проблему емоційності навчання, що пов’язана із 

почуттями, вольовими якостями, творчим процесом, де суб’єктами 

виступають учень і вчитель. Сучасний дослідник В.Г.Крисько наочно 

ілюструє зв’язок емоцій з інтелектуальними, моральними, естетичними 

почуттями та різними психічними станами особистості [5]. Оскільки емоції є 

безпосереднім вираженням людських почуттів, то, безперечно, їх треба 

розглядати в єдності. 

У підручнику „Педагогіка” за редакцією Ю.К.Бабанського (рос. м., 

1988) автори не згадують принципу емоційності. Однак при характеристиці 

психологічних основ діяльності учнів у процесі навчання акцентується на 

ролі емоцій у процесі засвоєння знань. Підкреслюється, що емоційні 

переживання (радість, смуток, страх, огида, ненависть та ін.) викликаються 

передусім змістом навчального матеріалу. Водночас автори зазначають, що 

не тільки навчальний матеріал впливає на емоційну сферу учнів. Емоційна 

подача його вчителем, створення атмосфери емоційного комфорту теж 

визначають інтенсивність емоційного розвитку школярів. На думку авторів 

підручника, індивідуальний та диференційований підхід до учнів також 

ефективно впливає на їх емоційний стан. 

Значний інтерес стосовно нашої проблеми має дисертаційне 

дослідження І.Г.Головської [3]. Автор, правда, з психологічного бачення 

підходить до аналізу емоціогенних компонентів дидактичного матеріалу, 

різноманітних форм і засобів активації емоційного стану учнів у процесі 

пізнавальної діяльності. Заслугою дослідниці є розробка системи 

психологічної підготовки вчителів щодо засвоєння прийомів моделювання 

емоціогенних ситуацій на основі інтеграції знань психології, дидактики та 

шкільних предметів. 

У сучасних підручниках з педагогіки Н.П.Волкової та М.М.Фіцули у 

системі дидактичних принципів виокремлено принцип емоційності. За 

М.Фіцулою, суть цього поняття полягає в тому, „що у процесі пізнавальної 

діяльності в учнів виникають певний емоційний стан, почуття, які можуть 

стимулювати успішне засвоєння знань або заважати йому. Процесові 

пізнавальної діяльності сприяє логічний, жвавий, образний виклад матеріалу, 

наведення цікавих прикладів, використання наочності й ТЗН, зовнішній 

вигляд учителя, його ставлення до учнів та ін.” [9, 116]. 

За визначенням Н.П.Волкової, „принцип емоційності навчання 

реалізується через жвавий, образний виклад матеріалу, мову учителя, його 

ставлення до учнів, зовнішній вигляд, використання цікавих прикладів, 

застосування наочності і ТЗН, створення в учнів почуття виконаного 

обов’язку” [1, 274]. 

Академік О.Я.Савченко при характеристиці принципів навчання не 

виділяє принципу емоційності. Однак педагог називає узагальнений принцип 



мотиваційного забезпечення навчального процесу, згідно з яким вчитель 

повинен орієнтуватись на активну позицію учня, співпрацю між учасниками 

навчального процесу, відмовитися від авторитарного спілкування, 

спрямувати всю діяльність на особистість школяра, підтримку його 

розумових і вольових зусиль. 

В обґрунтуванні принципу емоційності ми виходимо із понятійної 

психолого-педагогічної характеристики терміну „емоції” та сучасних 

концепцій особистісно-орієнтованого, розвивального характеру навчання. 

Так, у психологічному словнику поняття „емоції” тлумачиться у 

зв’язку з оцінним ставленням особистості до навколишнього, з потребами 

особистості, що спонукають діяльність. Емоції розрізняються за якісною 

характеристикою (позитивні, негативні), моральністю, динамікою 

протікання, зовнішнім вираженням, ступенем усвідомлення [6]. 

З чутливістю, переживаннями пов’язує поняття „емоції” 

С.У.Гончаренко, який в „Українському педагогічному словнику” при 

визначенні цього терміна зазначає: „Сукупність емоцій і почуттів становить 

емоційну сферу людини. Розвинутість почуттів, здатність оптимально 

управляти своїми емоціями визначають емоційну культуру особистості” [2, 

116]. 

На основі аналізу теоретичних джерел, з огляду сучасних дидактичних 

концепцій вважаємо, що принцип емоційності є дидактичною категорією, 

зміст якої пов’язаний з почуттями, переживаннями, мотивами навчання та 

інтересом до нього. У процесуальному плані – це жвавий, емоційно-образний 

виклад матеріалу вчителем, спрямований на розвиток як інтелектуальної, так 

і естетико-емоційної, вольової сфери учня, його оцінного ставлення до 

пізнаного та вивченого. 

Домінантною метою сучасної технології навчання вбачаємо сприяння 

особистості учня у виявленні своїх почуттів, емоцій, власної своєрідності, 

переживань. Саме так зумовлює будувати педагогічний процес особистісно-

орієнтована концепція, у якій головним орієнтиром змісту діяльності є праця 

на особистість школяра, розвиток його емоційно-вольової сфери. 

Вважаємо, що сучасний учитель у своїй діяльності повинен 

враховувати здобутки психології, педагогіки. З огляду на це доцільним є 

врахування критеріїв успішної психотерапії, визначених К.Роджерс: 

– емпатія, тобто співпереживання, проникнення у світ почуттів іншої 

людини; 

– тепле, сприймаюче ставлення; 

– аутентична, тобто щира і природна поведінка у спілкуванні, із 

збереженням власного „Я” і особистості учня (студента). 

З огляду на те, що продуктивність діяльності вчителя виявляється у 

двох формах: функціональній і психологічній, важливими напрямами 

виділяємо обрану систему дидактичних методів, педагогічні вміння вчителя, 

його рефлексивно-перцептивні здібності, а також вплив на емоційну сферу 

особистості школяра, його інтереси, пізнавальну активність. 



У контексті нашого дослідження, ґрунтуючись на наявних теоретичних 

напрацюваннях, ми виділяємо ефективними таку групу прийомів для 

забезпечення емоційності навчання: 

– вербальні – спрямовані на перключення уваги; 

– техніко-експресивні (інтонаційні, сюжетно-мовні); 

– сюжетно-смислові (фольклор, сатира, гумор, крилаті вислови,  

– метафори тощо); 

– експресивно-мімічні; 

– заохочення учнів (студентів) до участі в діалозі, ігрових ситуаціях. 

Педагогічну цінність конкретно обраного прийому вбачаємо в тому, що 

він уможливлює сприймання дидактичного матеріалу з інтересом. Водночас 

зазначимо також можливість комплексного впливу означених прийомів, 

цільове використання яких визначається варіативністю, що дозволяє більш 

гнучко застосовувати їх у реальних умовах навчального процесу. На цю 

властивість звертала увагу у свій час дослідниця І.Г.Головська [3]. 

Надзвичайно цінним з методичних міркувань при реалізації принципу 

емоційності навчання вважаємо дотримання таких положень: 

– розробка технології навчання на основі особистісно-орієнтованого 

підходу з урахуванням емоційної насиченості уроку (заняття); 

– спрямування на особистісний, гуманістичний підхід у навчанні, що 

передбачає обов’язковість демократичних взаємин між педагогом та 

учнем (студентом); 

– врахування самобутності кожної особистості, її соціальних, 

психофізіологічних особливостей, життєвої компетенції, а відтак і 

рівня вияву емоційного стану; 

– забезпечення психологічно-комунікативного контакту з аудиторією, 

єдності дій учителя (викладача) й учня чи студента; 

– застосування інтерактивних методик та нетрадиційних форм 

організації навчання, співробітництво та взаємодія вчителя й учня; 

– адекватне емоційно-ціннісне ставлення педагога до себе та учнів 

(студентів); 

– повага до особистості підлітків, врахування їх інтересів, емоцій; 

– вияв особистісного ставлення до поданого дидактичного матеріалу; 

– поєднання логіко-аналітичних і емоційно-естетичних засобів у мові 

вчителя (чіткість, упевненість, емоційна насиченість, 

експресивність, динамічність, образність, виразність мовлення); 

– активізація сприймання аудиторіїї шляхом експресії висловлювань 

(риторичних запитань, питально-етичних зворотів, безпосереднього 

звертання до присутніх тощо); 

– розкріпачення особистості школяра, розвиток його внутрішніх 

потенцій; 

– стимулювання літературної творчості (чи інших її видів ), розвиток 

творчих здібностей; 

– тактовне керівництво емоційним станом учнів (студентів), його 

корекція. 



Аналіз наявних наукових праць, підручників та посібників з педагогіки 

дозволяє узагальнити, що переважна більшість авторів суть поняття 

„емоційність навчання” пов’язує з етимологією слова „емоція” (фр.emotion < 

лат. emovere), яке означає „збуджувати, хвилювати; душевне хвилювання, 

переживання”. 

У дидактичному процесі емоційність навчання розглядається у 

взаємозв’язку з емоційно-вольовим компонентом процесу навчання, 

емоційно-вольовою сферою школярів (студентів). Сказане дає змогу 

стверджувати, що емоційність навчання – це й емоційна регуляція 

пізнавальної діяльності особистості, розвиток інтересу як однієї із форм 

емоційно-пізнавального ставлення до навчального матеріалу, розвиток 

мотивів як регуляторів діяльності, поведінки особистості, це емоційно-

естетичний та емоційно-моральний розвиток особистості. Означені 

положення вважаємо перспективними для вивчення і дослідження. 

У контексті нашого аспекту вивчення зазначимо, що аналіз ролі та суті 

принципу емоційності навчання переконує, що він є важливим у процесі 

активізації і стимулювання пізнавальної діяльності школярів. Однак успіх 

його реалізації буде забезпечений при дотриманні вищезазначених правил та 

напрямів, а також у взаємозв’язку із загальновідомими дидактичними 

принципами. 
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