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ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ  
ЯК ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Анотація. В статті розкрито природу і обгрунтовано важливість формування емоційної сфери у майбут-
ніх педагогів як проблеми методолого-психологічної підготовки; розкрито зміст понять «емоційний інте-
лект», «емоційна сфера», «емпатія» для означення особистісних та професійних характеристик; визначено 
шляхи формування емоційної сфери у майбутніх педагогів як проблеми методолого-психологічної підго-
товки. Формування емоційної сфери майбутнього педагога як складової його особистісної психологічної та 
професійної компете-нції сприяє підготовці не лише технічно кваліфікованого вчителя, але й, в його особі, 
доброї, чуйної, толерантної, цивілізованої людини, здатної до емпатії як розуміння відносин, почуттів, 
психічних станів іншої особи у формі співпереживання. 
Ключові слова: емоційна сфера, емоційний інтелект, емпатія, педагог, методолого-психологічна 
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THE FORMATION OF EMOTIONAL SPHERE IN FUTURE PEDAGOGUES  
AS A PROBLEM OF METHODOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PREPARATION

Summary. The article reveals the nature and substantiates the importance of shaping the emotional culture 
of future teachers as a problem of methodological and psychological preparation; it explains the concepts of 
"emotional intelligence", "emotional sphere", "empathy" that are used in the definition of personality and pro-
fessional characteristics; it also determines the ways of formation of emotional sphere in future pedagogues as 
problems of methodological and psychological preparation. The formation of the emotional sphere of the future 
pedagogue as a component of his personal psychological and professional competence contributes to the prepa-
ration not only of a technically qualified teacher, but also, in his person, a good, sensitive, tolerant, civilized 
individual capable of empathy as an understanding of relationships, feelings, mental states of another person 
in the form of compassion. The professional competences of a modern pedagogue are directly related to his per-
sonal cultural competence and emotional intelligence, which provides the basis for interaction and formation of 
these vital competencies in students. The development of empathy as a component of the methodological and 
psychological preparation of the future teacher is connected to three important components of professional ac-
tivity: 1) improvement of the emotional and psychological climate in pedagogical interaction of its participants 
in the system: "teacher – student – parents – society", which promotes the internal and personal motivation of 
the named subjects to participate and obtain the results of this interaction; 2) improvement of the quality of 
education and training, self-development and self-realization in the area of the formed vital competencies of 
the teacher and students, the disclosure and realization of the potential of each student in the conditions of a 
secondary school and outside; 3) reduction of the threat of professional burnout of the teacher in the process of 
activity. On the basis of the conclusions of this article, the prospect of further research would be the problem of 
the motivational readiness of the future teacher to pedagogical activity.
Keywords: emotional culture, emotional intelligence, empathy, pedagogue, methodological and psychological 
preparation. 

Постановка проблеми. Актуальність 
досліджуваної проблеми формулюємо 

у системі тверджень, які виявляють у складних 
причинно-наслідкових зв’язках необхідність 
і важливість формування емоційної сфери май-
бутніх педагогів як складової методолого-психо-
логічної підготовки до професійної діяльності: 
формування емоційної сфери входить до мети 
і завдань методолого-психологічної підготовки 
майбутніх педагогів до професійної діяльності; 
знання, уміння і навички емоційної сфери май-
бутнього педагога орієнтовані на самопізнання, 
саморегуляцію, мотивацію, емпатію і соціальні 
навички як власної особистості (власного «Я»), 
так й інших учасників педагогічної взаємодії 
у системі: «вчитель – учень – батьки»; формуван-
ня емоційної сфери майбутнього педагога базу-
ється на методологічних засадах гуманістичної, 
особистісно орієнтованої психології; ефектив-
ність формування емоційної сфери майбутнього 
педагога безпосередньо пов’язана із якістю його 

методолого-психологічної підготовки до профе-
сійної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. З’ясувати теоретико-методологічні засади 
психологічного супроводу підготовки майбутніх 
педагогів до професійної діяльності нам допо-
могли результати теоретико-методологічного 
та експериментального вивчення проблеми осо-
бистісно-професійного розвитку майбутніх педа-
гогів [3], плюралістичне розуміння методології 
психології, методологічних орієнтацій, підходів 
і методологування як внутрішньої опори науко-
вої системи психології (М. Савчин) [6], розкриття 
теоретико-методологічних засад психології роз-
витку творчої особистості (В. Рибалка) [4], визна-
чення шляхів застосування компетентнісного 
підходу в професійній педагогічній освіті (О. Ду-
басенюк) [2] та низка інших.

З’ясовуючи природу емоційної сфери особис-
тості, ми зверталися до напрацювань як україн-
ських, так і зарубіжних психологів, зокрема це 
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праці Д. Ґоулмана, Б. Додонова, Д. Куна, К. Ро-
джерса, Є. Рогова, М. Савчина, О. Саннікової, 
О.Чебикіна, І. Юсупова та низки інших. Однак, 
важливо з’ясувати емоційну сферу майбутніх пе-
дагогів та особливості її формування як складо-
вої методолого-психологічної підготовки до про-
фесійної діяльності, що й обумовило вибір теми 
даної статті.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Стан розробленості проб-
леми виявляє декілька рівнів дослідження: 
теорія і методологія психологічного супроводу 
особистісно-професійного зростання майбутніх 
педагогів при викладанні психологічних дис-
циплін; формування емоційної сфери майбут-
ніх педагогів як здатності особистості та скла-
дової методолого-психологічної підготовки до 
професійної діяльності. Передбачається вирі-
шення нами таких завдань: розкрити зміст по-
нять «емоційний інтелект», «емоційна сфера», 
«емпатія» для означення особистісних та профе-
сійних характеристик в педагогічній діяльності; 
визначити шляхи формування емоційної сфери 
у майбутніх педагогів як проблеми методолого-
психологічної підготовки.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є об-
грунтування природи і важливості формування 
емоційної сфери у майбутніх педагогів як проб-
леми методолого-психологічної підготовки. 

Виклад основного матеріалу. У процесі 
професійної підготовки майбутніх педагогів зна-
чна увага приділяється формуванню когнітив-
ної сфери як здатності сприймати та обробляти 
інформацію, вирішувати завдання і генерувати 
нові ідеї на основі розвинених здібностей пам’яті, 
уваги та її концентрації, сприйняття, дії, при-
йняття рішень, уяви, логічного мислення [5]. 
Пізнавальна сфера виявляє себе в структурі осо-
бистості вербально (словесно), на противагу чому 
емоційна сфера – через невербальні сигнали, 
такі як мова рухів тіла, міміка, жести, інтонації 
тощо. Звично, когнітивні здібності протиставля-
ють емоційним, а раціональне (логічне, розумне, 
розсудочне) вирішення будь-якої проблеми від-
межовують від емоцій, особистісних почуттів чи 
інстинктів. Однак, важливість і вагомість ролі 
емоцій у різних сферах людської діяльності вка-
зує на тісний взаємозв’язок когнітивної та емо-
ційної сфери в структурі особистості, що в нау-
ковому слововжитку конкретизовано поняттями 
«емоційна сфера», «емоційний інтелект», «емпа-
тія» тощо. 

У визначенні Д. Ґоулмана, емоційний інте-
лект – це сукупність життєво необхідних здібнос-
тей, основними з яких є спроможність стримати 
емоційний імпульс, розгледіти сокровенні почут-
тя іншої людини, згладити гострі кути у стосун-
ках. Психолог вказує на важливість емоційного 
виховання дітей, розглядає питання, що можуть 
зробити школи, аби виховати цілісного учня, 
поєднавши серце і розум під час навчання, при 
цьому висловлює переконання, що новітні мето-
дики проведення занять мають дати дітям базові 
знання основ емоційного інтелекту. Д. Ґоулман 
так говорить про необхідність і зміст виховання 
емоційного інтелекту: «Я вже бачу той день, коли 
загальна освіта передбачатиме прищеплення 
таких необхідних людських якостей, як самоус-

відомлення, самоконтроль і співчуття, мистецтво 
слухати, вирішувати конфлікти і співпрацюва-
ти» [1, с. 30]. Отже, володіння людиною емоцій-
ною сферою, розвиненість емоційного інтелекту 
допомагає людині усвідомити та розуміти власні 
емоції та емоції оточуючих, керувати своєю емо-
ційною сферою, адаптивно вибудовувати власну 
поведінку у соціумі, легше досягати своїх цілей 
у взаємодії з оточуючими. 

Надзвичайно важливим є розвиток емоцій-
ної сфери у структурі особистості педагога, про-
фесійна діяльність якого відтворює взаємодію 
у системі «людина – людина». Емоційна сфера 
педагога є невід’ємним компонентом його діяль-
ності, передбачає розвиненість почуттів, здат-
ність оптимально управляти своїми емоціями, 
«серцем» відчувати, сприймати, уявляти та ро-
зуміти навколишню дійсність. Педагог завжди 
повинен пам’ятати, що засоби інформаційно-
комп’ютерних технологій не зменшують вар-
тісність його особистості, а тому професійна пе-
дагогічна діяльність буде завжди опиратися 
на методолого-психологічні засади підготовки, 
особистісно-професійного розвитку, самоосвіти 
та самовдосканалення. Володіння педагогом 
емоційною сферою в одному ряду із знаннями, 
уміннями, навичками із предметної спеціаль-
ності виявляють в ньому компетенцію, готовність 
до професійної діяльності. 

Професійна компетентність – це якісна харак-
теристика майбутнього фахівця, яка відображає 
рівень його готовності до виконання професійної 
діяльності [2]. На перший план тут виступають 
внутрішні мотиваційні фактори педагога: осо-
бистісні якості (структура особистісних здібнос-
тей та рис характеру, його загальна культура, 
управлінські та організаторські можливості),  
а вже потім – кваліфікаційна компетентність, 
яка передбачає знання, уміння, навички із 
спеціальності, сформовані на основі методоло-
го-психологічної підготовки. Однак, не менш 
важливою є емоційна компетентність як основа 
емоційної сфери, емпатійна здатність педагога 
усвідомлювати свої емоції та емоції іншої люди-
ни, керувати ними і на цій основі будувати педа-
гогічну взаємодію.

Емпатія, в обґрунтуванні К. Роджерса, є усві-
домленим співпереживанням щодо емоційного 
стану, який переживає інша людини, але з ро-
зумінням і відчуттям зовнішньої причини цього 
переживання [9, с. 2–10]. Емпатійну здатність 
розуміти стан іншої людини і демонстрацію цьо-
го розуміння, не слід плутати із почуттями сим-
патії, жалю чи співчуття. Емпатія – це певний 
тип розуміння, який є співпереживанням у ко-
мунікативному процесі, що не є співчуттям, у по-
всякденному розумінні. 

Розвинена емпатійність як здатність відчу-
вати емоційний стан іншої лю-дини може стати 
для педагога основою професійної риси – здат-
ності співпереживати разом з учнем його успі-
хи та невдачі, «зчитувати» інформацію про його 
стан, думки та почуття, висловлені словами, 
жестами, мімікою, інтонаціями тощо. У проце-
сі професійного міжособистісного спілкування 
з учнем педагог дає учневі змогу зрозуміти, що 
слухає, чує і розуміє не для того, щоб лише оці-
нити, винести «вирок» оцінкою, а щоб допомогти 
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подолати труднощі і тривоги, чим стимулює учня 
до вияву цих труднощів та їх подолання. Таким 
чином, здатність і навички емпатії дозволяють 
педагогові зібрати найповнішу сукупність відо-
мостей про учня як особистість і суб’єкт процесу 
педагогічної взаємодії, що допоможе розкрити 
його потенціал, а також вибрати оптимальні ін-
дивідуальні методи навчання і виховання.

Здатність педагога до емпатії передбачає ре-
алізацію, перш за все, трьох вимог професійної 
компетенції: 1) апріорне, безумовне позитивне 
ставлення, повага до учня; 2) досягнення щи-
рості, цілісності, міжособистісної гармонії у про-
цесі відкритого спілкування педагога та учня 
(конгруентність як стан цілісності та повної 
щирості, гармонії між комунікацією, досвідом 
та розумінням, за К. Роджерсом [7, с. 462–466]); 
3) співпереживання як комунікація, уміння слу-
хати, бачити, відчувати стан учня та взаємодіяти 
вербальними, невербальними засобами та про-
фесійними діями. 

Володіння педагогом навичками емпатії 
та використання їх у професійній діяльності 
є свідченням його психологічної компетентності, 
складовими якої є професійна самосвідомість, са-
мопізнання, саморозвиток, самонавчання, здат-
ність протидіяти синдрому емоційного вигорання.

Методологічними орієнтирами психологіч-
ної підготовки майбутніх педагогів є принципи 
та підходи гуманістичної, особистісно орієнтова-
ної освітньої парадигми, зокрема, як зазначає 
М. Савчин, методологічні процедури розуміння, 
пояснення та інтерпретації як відшукання суті 
психологічних феноменів [6, с. 192]. Психологіч-
ний супровід майбутніх педагогів зумовлює у фа-
ховій підготовці пошук нових форм, методів, шля-
хів і засобів методолого-психологічної підготовки, 
сприяє розвитку саморефлексії, зокрема у межах 
курсу «Психологія педагогічної діяльності».

З метою і в процесі формування емоційної 
сфери майбутніх педагогів уводимо у психоло-
гічний супровід розв’язок психологічних завдань 
і задач, які передбачають низку процедур: вза-
ємодія з реальними людьми у реальних ситу-
аціях; розуміння емоційного стану особистості 
(віртуального учня, зокрема) та здатність спіл-
куватися, здійснювати професійну діяльність на 
основі цього розуміння; вміння бути емоційно 
зацікавленим для встановлення рефлексивних 
зв’язків з іншими людьми, що базується на здат-
ності до уявного відображення емоційно-пси-
хологічного стану учня як «іншого» і, водночас, 
дистанціюватися від нього, щоб не завадити собі 
у виконанні або прийнятті важливих педагогіч-
них дій і рішень, а також уникнути проявів емо-
ційного вигорання; усвідомлення того, що емо-
ційна відчуженість педагога не дозволяє йому 
розуміти своїх учнів і отримувати важливі під-
казки про те, чого вони потребують в навчанні, 
вихованні і розвитку. Причому педагог повинен 
розуміти, що цей процес часто супроводжується 
станом тривоги, недовіри, розгубленості невпев-
неності дитини у своїх силах тощо. Байдужий 
педагог, перейнятий лише дисципліною в класі 
та рівнем знань учнів, на тривалий час лише 
підсилює тривожність і недовіру учнів. Учні, які 
бачать своїх педагогів емоційно зацікавленими, 
більше розкриють себе і розкажуть (вербально 

і невербально) про себе. За таких умов спрацьо-
вують такі механізми педагогічної діяльності, як 
рефлексивні відносини, зворотній зв’язок, розу-
міння, оптимальна активність та забезпечення 
умов співдіяння. І вчитель, і учень будуть більш 
сумісними та активними в навчально-виховному 
процесі, перш за все, тому, що емоційно-емпатич-
ний педагог дає учневі відчуття психологічного 
комфорту, впевненості у своїх силах, підтримки 
та самоповаги.

Мета психологічної підготовки студентів 
до майбутньої професійної діяльності полягає 
у тому, щоб допомогти краще зрозуміти і регулю-
вати свої емоції, а не просто знімати їх, що уне-
можливлює співпереживання (емпатію) вчителя 
турботам, успіхам і невдачам учня в його особис-
тісному житті у межах школи та поза нею.

Майбутній педагог у процесі психологіч-
ної підготовки окрім професійних знань, умінь 
і навичок повинен навчитися бути небайдужим, 
оскільки навчально-виховний процес – це, перш 
за все, взаємодія і відносини. І якщо у процесі 
цієї взаємодії педагог буде піклуватися тільки 
про задоволення власних професійних інтересів 
(на основі показників рівня успішності, дисци-
пліни, іміджу знаючого, вимогливого, строгого 
вчителя), то це байдужість педагога до учня як 
партнера і ні про яку емпатію як співпережи-
вання його успіхів і невдач мова не йде. Таким 
чином, серед сукупності методів психологічної 
підготовки майбутнього педагога ефективним 
є метод емпатії як певний спосіб реалізації влас-
не навчального процесу і досягнення його мети: 
навчитися уявляти себе на місці іншої людини, 
зокрема учня, і розуміти, що є важливим і зна-
чимим для нього, про що він думає, що відчу-
ває, чого прагне. Критерієм рівня сформованості 
емоційної сфери майбутнього педагога виступає 
рівень емпатії, яким він володіє і який можна ді-
агностувати за методикою І.М. Юсупова у дифе-
ренціації дуже високого, високого, нормального, 
низького і дуже низького рівнів емпатійності. Зо-
крема, високий рівень емпатійності майбутнього 
педагога вимагає: чутливість до потреб і проблем 
оточуючих, великодушність, схильність швидше 
до прощення, аніж покарання, вміння «читати 
з лиця» іншої людини і «заглядати» в її майбут-
нє, емоційна чуйність, товариськість, вміння 
встановлювати контакти і знаходити спільну 
мову з дітьми та дорослими, душевність, нама-
гання не допускати конфлікти і прагнення зна-
ходити компромісні рішення, здатність добре пе-
реносити критику на свою адресу, в оцінці подій, 
людей і явищ довіра звернення до власних по-
чуттів та інтуїції, вміння і бажання працювати 
з людьми, потреба у соціальному схваленні сво-
їх дій, однак, попри усі перераховані позитивні 
якості, неприйняття кропіткої роботи, прояви 
емоційної неврівноваженості [8, с. 48–52]. Таким 
чином, володіння високим рівнем емпатійнос-
ті виявляє у майбутнього педагога особистісні 
здатності до співпереживання, що, в цілому ви-
значає суб’єктивні характеристики педагога, мо-
тиваційну готовність до педагогічної діяльності 
(внутрішню і зовнішню мотивацію), темперамент 
і характер, адаптацію в майбутньому до умов пе-
дагогічної діяльності, особливості професійно-пе-
дагогічної комунікації тощо. 
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У процесі методолого-психологічної підготов-

ки з метою отримання знань про соціально-пси-
хологічні характеристики педагогічної діяльнос-
ті та особистості педагога, зокрема його емоційної 
сфери, майбутнім педагогам у єдності раціональ-
ного та чуттєвого, когнітивного та емоційного, 
інтуїтивного та рефлексивного, теорії та практи-
ки необхідно оволодіти великим обсягом знань, 
умінь і навичок. Майбутній педагог повинен 
навчитися слухати, бачити, відчувати, розуміти 
думки і почуття своїх учнів настільки, щоб пере-
стати розділяти власні почуття та емоції кожного 
з них; при цьому прагнути проаналізувати, які 
події привели учня до тих чи інших результатів 
і, водночас, зуміти спрогнозувати подальший хід 
подій, надати допомогу та підтримку.

Вийти на високий рівень емпатії майбутньо-
му вчителю допоможе: уміння слухати інших лю-
дей (а в перспективі своїх учнів), – не перебива-
ючи, не критикуючи і відмовившись від усіляких 
негативних суджень і настанов; уміння спостері-
гати, – щоб дізнатися, у яких обставинах та чи 
інша людина схильна тривожитися, проявляти 
занепокоєння; вести бесіду (як колективну та ін-
дивідуальну форму і метод навчально-виховно-
го процесу), уявляючи себе на місці своїх учнів 
і розпізнаючи вербальні і невербальні знаки фі-
зичного, емоційно-психологічного стану кожного 
із них. Однак, майбутньому педагогу необхідно, 
перш за все, навчитися аналізувати свої почуття, 
щоб на основі власного емоційного досвіду, зна-
ння теорії психологічної науки і практики її за-
стосування здійснювати педагогічну діяльність, 
створювати для цього належні умови, вирішува-
ти складні педагогічні ситуації і задачі, взаємо-
діяти з іншими у співпереживанні та готовності 
допомогти, а також підтримати, застосовуючи 
психологічне значення формувального (оцінює 
процес) та підсумкового (оцінює результат) оці-
нювання. Варто зазначити, що від сформованості 
емоційної сфери, рівня емпатії та, в цілому, ме-
тодолого-психологічної підготовленості майбут-
нього педагога значною мірою залежить стиль 
роботи педагога. 

В основу розрізнення стилю у діяльності вчи-
теля А.К. Маркова спільно з А.Я. Ніконовою по-
клали такі ознаки: змістовні характеристики 
стилю (переважна орієнтація вчителя на процес 
або результат своєї праці, розгортання вчите-
лем орієнтовного та контрольно-оцінного етапів 

у своїй праці); динамічні характеристики стилю 
(гнучкість, стійкість, переключення тощо); ре-
зультативність (рівень знань і навичок навчан-
ня у школярів, а також інтерес учнів до предме-
ту). З урахуванням професійних та особистісних 
типологічних характеристик педагога, зокрема 
сформованості його емоційної сфери, психоло-
гами було виокремлено низку індивідуальних 
стилів педагогічної діяльності, а саме: емоційно- 
імпровізаційний, емоційно-методичний, мір-
кувально-імпровізаційний, міркувально-мето-
дичний стилі [8, с. 38–39], у яких сформованість 
емоційної культури та здатності емпатії мають 
концептуальне значення. 

Висновки і пропозиції. Формування емо-
ційної сфери майбутнього педагога як складової 
його особистісної психологічної та професійної 
компетенції сприяє підготовці не лише технічно 
кваліфікованого вчителя, але й, в його особі, до-
брої, чуйної, толерантної, цивілізованої людини, 
здатної до емпатії як розуміння відносин, почут-
тів, психічних станів іншої особи у формі співпе-
реживання. Професійні компетенції сучасного 
педагога безпосередньо пов’язані із його особис-
тісною культурною компетенцією та емоційним 
інтелектом, що створює основу для взаємодії 
та формування цих життєво необхідних компе-
тенцій в учнів. 

Розвиток здатності до емпатії як складової ме-
тодолого-психологічної підготовки майбутнього 
педагога пов’язаний із трьома важливими скла-
довими професійної діяльності: 

1) покращення емоційного, психологічно-
го клімату процесу педагогічної взаємодії його 
учасників у системі: «вчитель – учень – батьки – 
громадськість», що сприяє внутрішній, особистіс-
ній мотивації названих суб’єктів до участі і отри-
мання результатів цієї взаємодії; 

2) підвищення якості навчання і вихован-
ня, саморозвитку та самореалізації в критеріях 
сформованих життєво необхідних компетенцій 
учителя та учнів, розкриття і реалізації потен-
ціалу кожного учня в умовах загальноосвітньої 
школи та поза нею; 

3) зниження рівня загрози професійного ви-
горання педагога в процесі діяльності.

На основі висновків даної статті перспективою 
подальших досліджень є проблема мотиваційної 
готовності майбутнього педагога до педагогічної 
діяльності. 
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