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3. Понимание эмоций.  Самопонимание в целом носит эмоциональный, 
чувственный, эмпатический, а не рациональный характер. Следовательно, глу-
бина самопонимания, прежде всего, обусловлена уровнем развития эмоцио-
нальных способностей, которое в свою очередь обеспечивает осознание эмо-
ций. Понимание эмоций взаимосвязано с возможностями их выражения. Овла-
дение языком эмоций требует усвоения общепринятых в данной культуре форм 
их выражения, а также понимания индивидуальных проявлений эмоций у лю-
дей, с которыми человек живёт и работает. 

4. Самомотивация. Эмоции обладают мотивирующей силой, заставляя 
людей действовать. Эмоция – это средство, с помощью которого взаимодей-
ствуют тело и разум [5].

Таким образом, эмоциональный интеллект фокусирует внимание на позна-
нии и использовании собственных эмоциональных состояний и эмоций окру-
жающих для решения проблем и регуляции поведения. В отличие от абстракт-
ного и конкретного интеллекта, которые отражают закономерности внешнего 
мира, эмоциональный интеллект отражает внутренний мир и его связи с пове-
дением личности и взаимодействием с реальностью. Конечный продукт эмоци-
онального интеллекта — принятие решений на основе отражения и осмысления 
эмоций, которые являются дифференцированной оценкой событий, имеющих 
личностный смысл [1].
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Розвиток навчально-пiзнавальних iнтересiв молодших школярiв у рiзних 
системах навчання

Успiшне здiйснення учбової дiяльностi передбачає не тiльки оволодiння пев-
ними вмiннями i навичками, але й формування адекватних щодо її мети i за-
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дач мотивiв. Потрiбно, щоб дитина не тiльки могла, але й хотiла вчитися. Ра-
дянська психологiя завжди виходила з того, що важливiше мiсце у мотивацiї 
навчання належить навчально-пiзнавальним iнтересам (НПI). Однак чи не всi 
дослiдження, проведенi в школах з традицiйною системою навчання, показали, 
що НПI молодших школярiв аж до кiнця вiкового перiоду залишаються на пер-
шому рiвнi розвитку (направленi на окремi факти i явища, на результати, а не 
на способи, недостатньо узагальненi i вкрай вибiрковi). Очевидно, що на такому 
рiвнi розвитку НПI не можуть виступати в ролi дiєвих мотивiв навчання. 

Таким чином стає питання необхiдностi формування вже у молодшому 
шкiльному вiцi стiйких навчально-пiзнавальних iнтересiв (саме тодi, коли заклада-
ється фундамент учбової дiяльностi, виникають i оформлюються її структурнi ком-
поненти), що у свiй час – разом iз теоретичним мисленням учня – вирiшить пробле-
му спадкоємностi молодшої i середньої шкiл.

Формування НПI залежить вiд засобiв органiзацiї навчальної дiяльностi.  
Таким чином, оскiльки програма i засоби навчання в масовiй початковiй школi i в 
школi iз системою розвиваючого навчання iстотно розрiзняються, можна передба-
чити, що показники розвитку навчально-пiзнавальних iнтересiв школярiв цих шкiл 
також будуть iстотно розрiзняться.

Об'єкт дослiдження: навчально-пiзнавальнi iнтереси.
Предмет: особливостi розвитку навчально-пiзнавальних iнтересiв у молодших 

школярiв у школах iз рiзною органiзацiєю навчальної дiяльностi.
Метою роботи є дослiдження i порiвняння навчально-пiзнавальних iнтересiв 

чотирикласникiв, учнiв у школi з традицiйною системою освiти i в школi з розвиваль-
ним навчанням (а саме такий напрямок розвивального навчання, як «дiалог культур»).

У дослiдженнi використовувалися наступнi методики:
1) Експериментальнi методики для дослiдження НПI, розробленi О.К. Ду-

савицьким, а саме:
a. Вибiр задачi-способу;
b. Мимовiльне запам`ятовування тексту наукового характеру;
c. Твiр без попередньої пiдготовки на тему «Що таке людина».
2) Методи математичної обробки даних, а саме метод Вiлкоксона-Манна-

Уiтнi i метод Молєнара.
Характеристика дослiджуваних:
Першу групу складають учнi 4-а та 4-о класiв гiмназiї ОЧАГ м. Харкова. На-

вчання у цих класах вiдбувається за системою РН «дiалог культур» iз використан-
ням вiдповiдних пiдручникiв. Загальна кiлькiсть дослiджуваних – 24 особи.

Другу групу складають учнi 4-б класу 36-ї гiмназiї м. Харкова, навчання в яко-
му вiдбувається в рамках класичної системи навчання iз використанням передба-
чених програмою пiдручникiв. Загальна кiлькiсть дослiджуваних – 22 особи. 

Висновки:
Результати показали, що формування навчально-пiзнавальних iнтересiв 

школярiв залежить вiд засобiв органiзацiї навчальної дiяльностi в початковiй 
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школi. Органiзацiя навчальної дiяльностi за принципами розвивального на-
вчання сприяє кращому розвитку НПI за всiма параметрами. Зокрема, за пара-
метром змiсту у учнiв гiмназiї ОЧАГ суттєво вищий показник високого рiвня 
розвитку НПI iз математики, у учнiв 36-ї школи – суттєво бiльший показник 
низького рiвня розвитку НПI iз росiйської мови. Щодо параметра стiйкостi 
НПI, їх показники також бiльшi у учнiв гiмназiї ОЧАГ, особливо менше учнiв 
iз низьким рiвнем. 

Дана проблема залишається вкрай актуальною, оскiльки, як було зазначе-
но, НПI вiдiграють важливу роль в навчаннi школярiв, як в початковiй, так i в 
середнiй i старшiй школах: вiд НПI залежить вiдношення учня до навчання, i, як 
наслiдок його успiшнiсть в навчаннi. 

Подальше вивчання питань розвитку НПI може складатися у розгляданнi 
динамiки цього процесу вiд першого до четвертого класу, а також у середнiй i 
старшiй школах у рiзних системах навчання. Крiм того, ми плануємо порiвняти 
цi результати iз результатами у школi з класичною системою розвивального на-
вчання.
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