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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ЕМПАТІЇ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ 
 
 

Актуальність теми. Євроінтеграційні про-

цеси в Україні є важливим інструментом ре-

алізації національних інтересів, розбудови 

демократичної держави, зміцнення вже існу-

ючих та впровадження нових механізмів функці-

онування громадянського суспільства в Україні 

відповідно до європейського зразка. Саме тому 

особливо гостро постає питання моральної 

культури нації. У концепції нової української 

школи обґрунтовується компетентнісний підхід 

освіти школярів, за якого учні є повноцінними 

суб’єктами освітньої діяльності. Стверджуються 

демократичні принципи педагогіки партнерства, 

розподіленого лідерства та відповідальності, 

поваги гідності особистості.  

У наукових дослідженнях ґенези особистіс-

ного розвитку молодшого школяра показано, 

що це не тільки сенситивний вік для форму-

вання свідомої позиції школяра, але й дуже 

важливий етап соціального розвитку дитини, у 

становленні її зв’язків з іншими людьми за 

межами родинних стосунків. Вагому роль у 

прийнятті молодшими школярами нової соці-

альної ролі учня, готовності відповідати очіку-

ванням батьків та референтних дорослих, здат-

ності будувати власну поведінку відповідно до 

суспільно визнаних зразків, у формуванні 

власних очікувань щодо поведінки інших лю-

дей має соціально-психологічний феномен 

емпатії  (Є.П. Ільїн (2004), Т.П. Гаврилова 

(1974)). У низці наукових робіт доведено (С.Б. 

Борисенко, Л.П. Виговська, Л.В. Кравчук 

(2006), Л.П. Стрєлкова, І.М. Юсупов),  що 

створення умов емпатійної взаємодії серед 

школярів та між вчителем і школярами стає 

значущим фактором позитивної соціальної 

ситуації розвитку дитини молодшого 

шкільного віку.  

Метою статті: встановити психологічні 

особливості проявів емпатії молодшими 

школярами.  

У дослідженні взяли участь 38 учнів 

початкових класів Йосипівського ЗНВК 

«Школи-дитячого садку». Респондентам за-

пропоновано самооцінювання за «Шкала 

оцінки значимості емоцій» Б.І. Додонова, 

методика С.Б. Борисенко «Незакінчені речен-

ня», методика А.В. Соломатіної  

Виклад результатів дослідження. 

За результатами шкали оцінки значимості 

емоцій Б.І. Додонова встановлено, що най-

більш значущими для молодших школярів 

виявилися переживання, пов'язані з праксич-

ними емоціями (39%), що викликані навчаль-

ною діяльністю, її успішністю чи неуспіш-

ністю; з акізитивними  емоціями (34%), що 

виникають у зв'язку з інтересом до накопи-

чення, колекціонування речей, що виходять за 

межі фактичного нестатку в них; з гедоністич-

ними емоціями (27%), пов'язаними із задово-

ленням потреби в тілесному і щиросердному 

комфорті. 

Кожна третя дитина молодшого шкільного 

віку має альтруїстичну емоційну спрямова-

ність, що складає 28,2% від кількості респон-

дентів.  

Розподіл досліджуваних за рівнями розвит-

ку компонентів емпатії, така. На першому 

місці знаходиться моральна свідомість (41%). 

Так, за досить високого рівня моральної свідо-

мості має місце низький рівень спрямованості 

на інших людей (співчуття) і особистісної 

рефлексії.  На другому місці – емоційна іден-

тифікація (38%). У порівнянні з емоційною 

ідентифікацією (процесом співпереживання), 

спрямованість на іншого, пов’язана із спів-

чуттям без урахування власних емоційних пе-

реживань, розвинута у молодших школярів 

помітно менше. На третьому місці – спрямо-

ваність на інших людей (37%). На четвертому 

місці – особистісна рефлексія (30%). Таким 

чином результати опитування показують, що 

молодші школярі більшою мірою виявляють 

співпереживання, аніж співчуття. 
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За допомогою методики А.В. Соломатіної 

встановлено, що 41,6% дітей схильні проявля-

ти ознаки емпатійної моралі, коли вищою 

цінністю визнається людина, а не суспільна 

норма; у третини опитаних (32,8%) дітей 

переважає нормативний рівень їх морального 

розвитку; а кожен п’ятий молодший школяр 

(21,6% дітей) у своїх моральних судженнях 

виявляє подвійність, джерелом якої є 

розбіжність між установкою на власні критерії, 

сформовані в реальному житті, й установкою 

на задані дорослими нормативні еталони 

поведінки (нормативно-емпатійний рівень).  

Висновок. За результатами експеримента-

льного опитування третина молодших школя-

рів відчувають максимальне задоволення від 

почуття радості і задоволення, коли вдається 

їм зробити будь-що гарне для інших людей. 

Водночас, вони більшою мірою виявляють 

співпереживання, аніж співчуття. Встановлено 

превалювання морального компоненту емпатії 

у взаємодії молодших школярів. Рефлексивно-

особистісне взаєморозуміння учнів початкової 

школи викликає значні утруднення у зв’язку з 

недостатнім рівнем сформованості здатності 

до особистісної рефлексії і загальною низькою 

спрямованістю на інших людей. 

Перспективами подальшого дослідження 
стане теоретико-експериментальне обґрунту-

вання методів формування емпатії молодших 

школярів, заснованих на використанні засобів 

мистецтва. 
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