
Людство вступило в еру надзвичайно 

емоційних навантажень. Ми можемо 

протистояти цьому лише, виховуючи волю, 

навчившись керувати емоціями і розумно 

переборювати так звані емоційні стреси. 

                                           П.К. Анохін 

   

 26 листопада 2019 року викладач психології  Шайкова Аліна Леонтіївна 

провела відкрите заняття зі студентами 341 групи спеціальності Фізична 

культура. Студенти даної групи  вже третій семестр вивчають дисципліну 

«Психологія», люблять спілкуватись на психологічні теми та охоче беруть 

участь у дослідженнях, орієнтованих на пізнання власної особистості. Окремі 

студенти в групі багато читають психологічної 

літератури, доповнюють заняття цікавими 

фактами, полюбляють ставити запитання та 

шукати на них відповіді. Цим зумовлено і 

вибір типу занять з дисципліни, які переважно 

проходять у формі лекції-бесіди з елементами 

дослідження. Такий тип заняття передбачає і 

проблемні ситуації, і завдання, пов’язані з 

самостійною пошуковою та творчою роботою. 

Така  форма організації навчальної діяльності  

була вибрана і для відкритого заняття.  

Заняття проходило з теми «Емоції та почуття». Для вивчення цієї  теми 

за навчальним  планом відведено чотири години. Це було друге заняття (друга 

та третя година з теми). На першому занятті  було розглянуто основні 

теоретичні положення з теми: поняття емоційні явища, форми їх прояву;  

фізіологічна основа емоційних явищ. Як результат, за змістом було 

побудовано блок-схему, яка дозволила систематизувати та унаочнити 

інформацію. 



Для того щоб повторення матеріалу було ефективним, воно повинно 

включати завдання, орієнтовані на глибоке осмислення вивченого матеріалу: 

порівняння понять, застосування знань на практиці, пояснення тверджень та 

поведінки людини тощо. Тому пропонувалось порівняти такі поняття, як 

почуття та відчуття, пояснити твердження 

відомих письменників та педагогів, 

виходячи з особливостей та функцій 

емоційних явищ. Після перегляду 

мультиплікаційного фільму «38 папуг» 

студенти охарактеризували темперамент 

кожного із героїв.  

Основна частина заняття розпочалася 

з розгляду питання «Емоційні стани», де 

розглядались основні форми їх прояву 

(афект, стрес, фрустрація та настрій). 

Наукові факти, які використовувалися під час розгляду проблемних ситуацій 

дозволяли спростувати чи підтвердити правильність уявлення щодо розуміння 

емоційних явищ. Завершилася робота над питанням узагальненням матеріалу 

та складанням пам’ятки для вчителя «Психолого-педагогічні умови 

профілактики негативних емоційних станів у дітей»  

Одна із умов профілактики негативних емоційних станів у дітей є вміння 

педагога їх діагностувати. Тому студентів було ознайомлено з методикою, 

орієнтованою на вивчення переживань, що пов’язані з навчальною діяльністю, 

спілкуванням та особистим життям. Така методика дозволяє з’ясувати ті 

ситуації, які є психотравмуючими. Студенти взяли участь у дослідженні та 

зробили висновок щодо тих ситуацій, які є для них психотравмуючими. 

Частина дослідження  є складовою практичної роботи, яку необхідно провести 

з учнями у школі.   

Інклюзивне навчання, як комплексний процес забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами є новим у 



освітній системі. Діти, яким характерні порушення в емоційній сфері, зокрема, 

діти-аутисти, навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах на основі 

застосування особистісно орієнтованих методів навчання. Тому було 

запропоновано для аналізу переглянути відеоролик про таких дітей.  

Розгляд другого питання «Почуття. Види почуттів. Психолого-

педагогічні умови виховання почуттів у дітей» було розпочато з визначення 

поняття та ознайомлення з їх класифікацією. Особливий акцент зроблено на 

любові, як одному з видів моральних почуттів. Такий вибір  – це актуальність 

питання серед студентської молоді. Наголошувалося на суті та особливостях 

інтелектуальних, естетичних, праксичних та релігійних почуттів.  Виникла 

дискусія щодо того, чи є віра у себе релігійним почуттям.  Питання щодо 

психолого-педагогічних умови формування почуттів у дітей було 

запропоновано  на самостійну дослідницьку роботу.  

На завершення студенти дійшли висновку, що  проблема формування 

емоційної культури майбутнього вчителя є надзвичайно актуальною в умовах 

сьогодення. Розвиток цього важливого особистісного утворення можливий в 

трьох напрямках: формування правильного розуміння значення емоцій в 

людському житті; розвиток емоційної сенситивності та регуляції, емпатійності 

як рушійної сили формування емоційної культури; гармонізація 

інтелектуального й емоційного, цілеспрямоване введення сфери почуттів до 

навчально-пізнавальної діяльності. Тільки той майбутній педагог буде 

сучасною й цілісною особистістю, який досконало розумітиме себе та 

ефективно співпрацюватиме з іншими. Вважаємо за доцільне залучати 

набутий досвід розвитку емоційної культури в педагогічному середовищі в 

найрізноманітніших інститутах людського суспільства, цим самим 

підвищуючи рівень його загальної культури. 


