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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМПАТІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Виявлені особливості емпатійності сучасних молодших школярів, деякі психолого-педагогічні умови її форму-
вання в навчально-виховному процесі. 

Стаття є продовженням публікації матеріалів дослідження особливостей емпатійності молодших школярів, 
поданих у попередньому номері "Вісника Житомирського педінституту". 
Формулюючи завдання щодо вивчення емпатійності сучасних молодших школярів, ми виходили з припу-

щення про залежність її рівня від афективного досвіду дитини, емоційної близькості з об'єктом (сторонння чи 
близька людина), частоти взаємодії з ним, попереднього емпатійного досвіду тощо. Тому методики відбиралися 
у відповідності до потреб, інтересів учнів початкових класів, звичних для них занять і ситуацій повсякденного 
життя. 
Як доповнення до методики незавершених речень була використана експресметодика "Як учинити?" для ви-

явлення гуманiстичних орiєнтацiй у поведiнцi молодших школярiв та визначення суб'єкту емпатiї учнiв. На од-
ному з урокiв працi школярi виготовляли серветку. Пiсля уроку кожному учню дали аркуш паперу i попросили 
написати про те, що вiн хоче зробити з серветкою: подарувати її кому-небудь чи залишити собi. 
Це дозволяє встановити не лише провідний мотив поведінки досліджуваних, а й визначити суб'єкт із певної 

групи включення, на який спрямована емпатія дитини. 
Дослідження показало, що 68% школярів хотіли б подарувати серветку матерi; 22% - хотiли б подарувати 

сусiду чи сусiдцi по  партi; 10% опитуваних зазначили, що залишать серветку собi. Отже, 90% дослiджуваних 
продемонстрували гуманiстичну орієнтацiю - висловили бажання подарувати серветку iншiй, референтнiй для 
них людинi (матерi, сусiду по партi). 
В результатi проведення вказаних двох методик була видiлена група учнiв (42% дослiджуваних), якi про-

явили стiйке позитивне емоцiйне вiдношення до людини, тварини в рiзних ситуацiях. Тому третя методика була 
спрямована, в основному, на пiдтвердження-спростування стiйкостi емпатiї цiєї групи учнiв. Для цього викори-
стали методику, яку можна умовно назвати "Святковi побажання". Кожному учневi видали по 3 аркушi-бланки. 
На всiх трьох бланках були написанi iм'я та прiзвище учня, а також у верхньому лiвому кутi був зазначений 
певний шифр (I, II чи III). Учням дали таке завдання: на аркушi з римською цифрою I написати святковi поба-
жання собi; на аркушi з цифрою II - святковi побажання своєму друговi, а на аркушi з цифрою III - своєму не-
дрyговi. 
Метою цього дослiдження було порiвняння змiсту побажань собi, своєму друговi та вороговi для того, щоб 

визначити емпатiйнi вiдносини учнiв вiдповiдно до модальностi емоцiйного переключення як власне емпатiйнi 
чи антиемпатiйнi та вiдповiдно до їх стiйкостi-нестiйкостi. 
Ми отримали такi результати: 100% дослiджуваних написали щирi побажання собi, наприклад: "Успiшного 

навчання, здоров'я!", "Всього найкращого!", "Здоров'я та щастя!" тощо. Оптимiстичний тон цих побажань є 
свiдченням бiльш-менш адекватного сприйняття другокласниками власного "Я-образу". Не зафiксованi випадки 
негативного, презирливого ставлення до себе з боку школярiв.  
Щирi побажання дiти написали i своїм друзям, наприклад: "Бажаю, щоб у тебе завжди було все гаразд!", 

"Катрусю! Я бажаю тобi щастя, здоров'я, i щоб ти була найкращою вiдмiнницею у класi!", " Бажаю, щоб ти доб-
ре навчався." та iн. Дiти виявили гуманне, добре ставлення до своїх друзiв, бажаючи їм всiляких гараздiв, i це 
дуже важливо. Якщо дитина є доброзичливою до себе та до оточуючих її людей, то у неї формується життєва 
установка "Я добрий, i всi люди навколо мене теж добрi". Це найбiльш ефективна для життєдiяльностi установ-
ка, оскiльки забезпечує адекватне реагування людини на певну ситуацiю i, крiм того, передбачає гуманне став-
лення до людей як найвищої суспiльної цiнностi. 
Але найбiльше нас цiкавить побажання своєму недрyговi, тому що емпатiйна людина проявляє її й у став-

ленні до своїх ворогiв (мається на увазi стiйке власне емпатiйне ставлення). Зауважимо, що отриманi побажання 
носили дiаметрально протилежний характер. 25% вiд загальної кiлькостi опитуваних, що становить приблизно 
66% вiд кiлькостi тих дiтей, якi позитивно вiдреагували на ситуацiї перших двох методик (наприклад, "Якщо 
мене образив мiй товариш, то я...- вибачу йому"), реалiзували власне емпатiйне ставлення до "ворога": "Бажаю 
тобi щастя i здоров'я.", "Бажаю тобi мiцного здоров'я.", "Бажаю тобi всього найкращого." 

75% другокласникiв виявили в запропонованiй ситуацiї антиемпатiйне ставлення - їх побажання зовнi схожi 
на прокльони: "Щоб ти подавився!", "Щоб ти погано навчався!", "Бажаю тобi поганого навчання!"  тощо. Такi 
"святковi побажання" написали дiти, бiльшiсть із яких, передусiм, цiнують у людини доброту та здатнi нагоду-
вати i захистити голодне кошеня. 
Данi результати пiдтверджують нашу думку про те, що афективнiсть переживань емпатiйно нестiйких дiтей 

пояснюється несформованiстю у них системи моральної мотивацiї. У цих дiтей гуманне ставлення до iнших 
перебуває у протидiї до егоцентричних потягiв. 
Наступна методика була орiєнтована на визначення критерiїв, за якими дiти оцiнюють поведiнку iнших лю-

дей незалежно вiд їх вiку та соцiального статусу. Припустимо, що людина, яка володiє стiйкою позитивною 
емпатiєю, проявляє цю якiсть не лише при органiзацiї власної поведiнки, але й використовує як основу для 
оцiнки поведiнки iншої людини. 



Методику можна назвати "Аналiз ситуацiй". Вона складається з трьох не пов'язаних мiж собою за змiстом 
мiнiтекстiв, у кожному з яких описується певний вчинок. У двох мiнiтекстах головний герой здiйснює вчинок, 
який абсолютно не пов'язаний з дослiджуваним, а у третьому мiнiтекстi вчинок головного героя безпосередньо 
спрямований на дослiджуваного. Таким чином можна виявити критерiї оцiнки учнями вчинку взагалi та кри-
терiї для оцiнки вчинку, де учнi виступають зацiкавленою стороною. 
Дослiдження носило iндивiдуальний характер i проводилось у формi бесiди дослiдника iз дослiджуваним. 

Для оцiнки кожному учневi послiдовно давали наступнi 3 мiнiтексти, записанi на окремих картках: 
1. Черговий залiзничної станцiї, як завжди, обходив свою дiлянку шляху, але раптом помiтив, що на колiї 

сидить i безтурботно грається маленька дитина, в той час як прямо на неї мчить швидкий поїзд. Вiн кинувся до 
дитини, схопив і вiдштовхнув убік, врятувавши її. Однак сам уже не встиг вчасно вiдскочити  i загинув: поїзд 
переїхав його. 

2. У трамваї впiймали злодiя, який щойно вкрав годинник у одного з пасажирiв. Його виштовхали з вагона i 
тут же жорстоко побили.  

3. Пiд час перерви ти вийшов на шкiльне подвiр'я подихати свiжим повiтрям i погрiтися на теплому сонечку. 
Раптом бiля тебе по калюжi, яка була якраз навпроти тебе, пробіг третьокласник i обляпав тобi не лише одяг, а 
й обличчя. Ти бачиш, що учень це зробив навмисно. 
Перед бесiдою дослiджуваному давали iнструкцiю: "Я тобi розповiм деякi подiї, рiзнi людськi вчинки, ти 

уважно їх прослухай, а потiм скажи: правильно чи ні вчинила ця людина i чому ти так вважаєш". 
Для обробки вiдповiдей застосовувався якiсний аналiз їх змiсту, оскiльки нормативної шкали для даного ви-

падку не iснує. Тексти для методики підібранi нами самостiйно. 
Проведення дослiдження дало такi результати: 100% школярiв високо оцiнили вчинок чергового залiзничної 

станцiї, назвали його геройським, смiливим, вiдважним, шляхетним. На прохання дослiдника мотивувати свою 
думку дiти дали такi варiанти вiдповiдi: "Дитина маленька, її жаль. Черговий не злякався смертi, врятував її. 
Залiзничник - герой."; "Залiзничник не думав про себе, а лише про дитину на колiї."; "Черговий врятував дити-
ну, мабуть, у нього теж є маленький син чи дочка." та iн. Дiтей зовсiм не здивувало, що черговий кинувся ряту-
вати дитину, навпаки, вони сприйняли таку поведiнку як єдино можливу в такiй ситуацiї, тому що "дитина ма-
ленька, її мiг переїхати поїзд." 
У випадку зі злодiєм думки учнiв розiйшлися: 58% вважали, що злодiй отримав по заслузi; 42% вважали, що 

зi злодiєм вчинили надто жорстоко. Як докази перша сторона використовувала той факт, що "злодiй кривдить 
чесних людей", що "годинник пасажир купив на заробленi власною працею грошi, а злодiй украв їх", що 
"злодiй - це нечесна людина, злочинець" тощо; а друга сторона - що "треба було спочатку дiзнатися, чому 
злодiй вкрав годинник. Можливо, у нього зовсiм не було грошей", що "можливо, злодiй був голодний i хотiв 
купити за грошi їжу", що "люди не мали права бити злодiя, треба було викликати мiлiцiю" та iн. 
Цiкаво, що серед учнiв, якi виправдали самосуд над злодiєм, було 79% хлопчикiв i 21% дiвчаток, а серед 

учнiв, що стали на захист злочинця, було 70% дiвчаток i 30% хлопчикiв. Ймовiрно, глибокi переживання, 
спiвчуття, милосердя бiльш властивi жiнкам, нiж чоловiкам. 
Найбiльш яскраво критерiї оцiнки поведiнки iнших виявились при оцiнюваннi учнями випадку на 

шкiльному подвiр'ї. Реакцiю дiтей  можна класифiкувати певним чином: 
1. Вiдповiдi, спрямованi на помсту, потяг створити аналогiчну ситуацiю з переживанням вiдповiдних емоцiй 

- 42% ("Я йому покажу!", "Я йому помщуся!", "Теж пробiжу бiля нього по калюжi" тощо). 
2. Відповіді, в яких для розв'язання конфлікту пропонується залучення оточуючих людей - 22% ("Скажу 

своєму батькові (старшому братові) - він йому покаже!", "Поскаржусь учительці", "Зберу своїх друзів i провчу 
його" тощо). 

3. Сильне внутрiшнє переживання конфлiкту без зовнiшнiх агресивних реакцiй - 20% (Нiчого не скажу йо-
му, але потiм буду плакати.", "Ображусь. Буду плакати.", "Побiжу чистити костюм, щоб не засмутити маму" та 
iн.). 

4. Звинувачення себе в тому, що сталося - 16% ("Я сам(-а) винен (виннa): став(-ла) бiля калюжi", "Якби я не 
стояв бiля калюжi, мене б не оббризкали" тощо). 
У ситуацiї власного неблагополуччя у 64% дiтей гуманiстичнi орiєнтацiї поступилися мiсцем гострiй по-

требi захистити власне "Я" через покарання винуватця власними силами чи за допомогою iнших людей. Стосо-
вно дiтей, якi не проявили агресивностi вiдносно кривдника (36%), необхiдне додаткове дослiдження, оскiльки 
могла мати мiсце як емпатiя, так i усвiдомлення дитиною своєї безпорадностi та безсилля перед старшим за 
вiком учнем. 
На всi три ситуацiї однi й тi ж дослiджуванi прореагували по-рiзному. Отже, пiдтверджується думка щодо 

нестiйкостi емпатiйних проявiв молодших школярiв. 
Враховуючи лабораторний характер дослiдження, все ж можемо стверджувати, що бiльшостi молодших 

школярів, що брали участь у дослiдженні, властива нестiйка емпатiя. Цю групу дiтей характеризують про-
тирiччя мiж засвоєними моральними знаннями i потребами, що гостро переживаються. Якщо  емпатiйно не-
стiйка дитина зiштовхується з конфлiктом, який є для неї значимим, у неї вiдбувається регрес емпатiї, тобто 
вона реагує на конфлiкт егоцентричними переживаннями. 
Тому відносно молодшого шкiльного вiку (на прикладi першокласникiв і другокласників) можна говорити 

не стiльки про особистiсно-змiстовне, яке вимагає активного функцiонування когнiтивного компоненту психiки 
людини, скiльки про елементарне емпатiйне ставлення до iншого, коли людина несвiдомо вiдображає пережи-
вання iншого, де iншим, тобто суб'єктом, виступає одна людина, цiла соцiальна група, тварина та iн. 



    Крiм того, для молодшого школяра властиве одночасне переживання як власне емпатiйних вiдносин (на-
приклад, спiвпереживання, спiврадостi), так i антиемпатiйних (наприклад, ненавистi, заздростi)  залежно вiд 
ступеня особистiсної значимостi ситуацiї, що склалася на даний час. Залежно вiд того, наскiльки ця ситуацiя 
сприяє або протидiє задоволенню актуальної потреби, дитина будує модель  власної поведiнки, яка або допома-
гає, або заважає iншому в досягненнi  бажаного для нього стану. 
Треба зазначити, що емпатiйнi вiдносини молодших школярiв з iншими, залежно вiд ступеня  

функцiонування конативних компонентiв, можуть бути пасивними, коли дитина тiльки переживає з  приводу 
почуттiв iншого (спiвчуття, спiврадiсть, злiсть, заздрiсть), i дiйовими, коли дитина певним чином органiзує вла-
сну поведiнку з метою зменшення чи посилення страждань iншого. 
Після вивчення особливостей емпатійності молодших школярів для зіставлення та порівняння результатів 

було проведено аналогічне дослідження на виборці підлітків-дев'ятикласників. 
У дослідженні ми використали ряд загальновизнаних методик для вивчення особливостей розвитку особис-

тості та її властивостей: тест для діагностики акцентуацій характеру (адаптований для підліткової популяції); 
тест для діагностики стану агресії у підлітків Басса-Дарки; методика "Незавершені речення" (підлітковий варі-
ант); "Шкала оцінки потреби в досягненні"; "Шкала оцінки мотивації схвалення". Також ми використали спеці-
альну методику - тест для діагностики гуманістичних орієнтацій і способів поведінки підлітків та юнацтва, з 
результатами якого порівнювалась інтерпретація даних, отриманих у ході застосування попередньо вказаних 
технік. 
Матеріали вивчення особливостей становлення емпатійності підлітків будуть висвітлені в публікації, при-

свяченій цій проблемі. У статті ми вважаємо за необхідне вказати лише на основні тенденції у розвитку цієї 
важливої властивості особистості школяра в сучасних умовах. 
Аналізуючи інформацію, отриману на виборці другокласників, з даними вивчення виборки дев'ятикласни-

ків, виявили, що у підлітків у зв'язку із становленням більш-менш стійкої системи уявлень про власне "Я" (Я-
концепції), з появою відносно стійких цінностей, а також з високим рівнем розвитку мислення має місце більш 
високий рівень організації емпатійних стосунків - в особистісно-змістовне емпатійне відношення. Підліток не 
лише сприймає переживання іншого, а й оцінює їх у відповідності до власної системи цінностей і визначає сту-
пінь їх важливості-неважливості для себе, тобто трансформує переживання іншого у власні переживання відпо-
відної модальності. Крім того, у підлітковому віці існує тенденція до зростання антиемпатійних відносин і па-
діння власне емпатійних відносин, суб'єктом яких є людина. 
Ситуація емпатійного дуалізму в підлітковому віці - переживання протилежних емпатійних відносин -  не 

надає підстав для позитивного прогнозу в такій мірі, як у молодшому шкільному віці. Це пов'язано з тим, що в 
даний період утворюються, офомлюються стійкі форми поведінки, риси характеру, способи емоційного реагу-
вання, і якщо на попередньому етапі психічного розвитку в дитини не була сформована життєва установка "Я 
добрий, і всі люди навколо мене теж добрі", а на її місці розвинулась установка "Я добрий, а всі інші погані", чи 
"Я поганий, як і всі інші", то у підлітковому віці такі негативні установки закріплюються в структурі особисто-
сті. Тобто доводиться говорити переважно про антиемпатійне ставлення до іншого. 
З огляду на викладене вище особливої актуальності набирає проблема формування у молодших школярів і 

прищеплення підліткам позитивної емпатійності.   
Виховання емпатійності тісно пов'язане з моральним вихованням школяра в цілому: не можна говорити про 

високий рівень розвитку його моральної сфери. Людина не може мати високий ступінь розвитку емпатії, не 
будучи високо моральною. Тому формування в учнів здатності проявляти дійові власне емпатійні відносини до 
людей - одна із ланок морального виховання школярів. 
Становлення моральності дитини (у широкому розумінні цього слова) відбувається лише в процесі її актив-

ної діяльності, що забезпечує умови для трансформації моральних знань у моральність як якість людини. У дія-
льності, спрямованій на спільний успіх, виникає співчуття і співрадість, почуття взаємної відповідальності. Це є 
основою розвитку у дітей дійових власне емпатійних ставлень до людей. 
Надаючи певної спрямованості сумісній діяльності дітей шляхом введення відповідних мотивів, можна фо-

рмувати у них навички чуйності, гуманності, милосердя, вміння спільно досягати загальної мети. Необхідною 
умовою цього є опора на багатство переживань дитини. Лише там, де в основі дійових власне емпатійних сто-
сунків лежить здатність співчувати, співпереживати, співрадіти та співдіяти іншому, виникає атмосфера гуман-
ного, шанобливого ставлення до людини в цілому. 
Формування позитивної емоційної спрямованості, наприклад, на однолітка, уміння поставити себе на його 

місце, розділити з ним радість і горе реалізується через організацію індивідуальних і колективних форм роботи, 
спрямованої на те, щоб навчити школярів бути уважним один до одного. 
Розв'язанню цього завдання сприяє створення ситуацій та використання випадків із повсякденного життя у 

класі, в яких кожний учень класу стає свідком неблагополуччя товариша. Вчитель вдається не до традиційного 
аналізу події, вчинку, а до вербальної інтерпретації ситуації, обов'язковим компонентом якої є прояв співчуття 
та співпереживання до потерпілого і стимулювання до цього дітей. Таким чином діти отримують наочний при-
клад уважного ставлення до однолітків. 
Аналогічно можна виховувати у школярів уважне, гуманне ставлення до молодших за віком та старших. 

Тобто вчитель власною поведінкою в конкретній ситуації демонструє дітям зразки власне емпатійної співдії, 
мотивуючи, чому саме треба вчинити так, а не інакше. 
Для посилення мотивів взаємодопомоги можна організувати продуктивну діяльність малими групами на 

уроках природознавства, образотворчого мистецтва та праці. При підведенні підсумків таких занять учитель 



позитивно відгукується не лише про якість виконаної роботи, але й спеціально акцентує увагу учнів на тому, 
що продукт створювався спільними силами, у результаті взаємодії та тісного співробітництва. 
Щоб допомогти дитині усвідомити, що від її допомоги залежить успіх товариша і загальний успіх діяльнос-

ті, можна використати ситуацію, в якій одні діти озброєні необхідними знаннями та уміннями, а в інших дітей 
вони відсутні. Так, наприклад, у початкових класах одну групу дітей попередньо навчають робити іграшки з 
паперу. Потім на уроці праці створюється ситуація, в якій "навчені" діти опиняються в одній групі з тими, хто 
не вміє цього робити. Учитель дає пряму установку на навчання партнера і надання допомоги йому. Таким чи-
ном, школярі опиняються в ситуації, яка вимагає надання допомоги іншому. Уміння розуміти і переживати тру-
днощі та невдачі інших людей активізує діяльність дитини, спрямовану на прояв співчуття та надання практич-
ної допомоги іншому. 
Школою виховання емпатійності повинні стати твори усної народної творчості та літературні твори, ви-

вчення яких передбачено шкільною програмою. 
Існує безліч інших способів та засобів формування моральності, отже і емпатійності у сучасних школярів. 

Але у будь-якому випадку потрібно пам'ятати, що виховання - це значною мірою наслідування. Тому виховання 
не дасть позитивного ефекту до тих пір, поки в житті дорослих діти будуть помічати розходження між словами 
та вчинками. 
У нашій роботі ми вказали лише на деякі з великої кількості існуючих можливостей формування у молод-

ших школярів стійкого власне емпатійного ставлення до людей в умовах сучасної загальноосвітньої школи.  
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