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ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙОГО ІНТЕЛЕКТУ

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Стаття розкриває роль і місце емоційного інтелекту в особистісному зростанні молодшого школя
ра в контексті нової української школи. Зазначається взаємозалежність здібностей розуміти свої емо-
ції та інших людей, керувати власними емоціям і успішності в житті, професії, соціумі. Подається хара-
ктеристика емоційного інтелекту, визначаються особливості його розвитку в молодшому шкільному
віці. Окреслені біологічні й педагогічні чинники розвитку емоційного інтелекту учнів в освітньому про
цесі сучасної початкової школи.

Ключові  слова :  емоційний інтелект, емоції, розвиток, чинники, молодші школярі, нова українська
школа.Реформування сучасної української школипередбачає переорієнтацію її на формування вучнів життєвих компетентностей, необхідних дляуспішної реалізації в суспільстві як особистості,громадянина, фахівця. В Державному стандартіпочаткової освіти (2018), Концепції «Нова україн-ська школа» (2016) такими ключовими компе-тентностями молодших школярів визначені вмін-ня висловлювати власну думку, творити, виявля-ти ініціативу, логічно обґрунтовувати власну по-зицію, конструктивно керувати емоціями, засто-совувати емоційний інтелект, оцінювати ризикита приймати рішення, вирішувати проблему, спів-працювати з іншими, критичне та системне мис-лення. Відповідно посилюється роль емоційногоінтелекту в освітньому процесі початкової школи,необхідним стає розвиток емоцій молодших шко-лярів, вміння виражати, керувати власними емо-ціями, розуміти емоційний стан інших людей. Ва-жливим стає визначення чинників, які впливаютьна розвиток емоційного інтелекту учнів школяріву просторі нової української школи.Аналіз педагогічних, психологічних, методич-них джерел з проблеми розвитку емоційного інте-лекту в учнів початкової школи виявив зацікавле-ність науковців до розгляду різних аспектів вирі-шення даної проблеми. У коло наукових інтересіввходять питання визначення поняття «емоційнийінтелект» (Р. Бар-Он, Г. Гарднер, Д. Гоулмен,Д. Карузо, Дж. Мейєр, П. Селовей, Дж. Стайн), стру-ктури емоційного інтелекту (І. Андрєєва, Д. Гоул-ман, Дж. Мейєр, В. Моргун, Е. Носенко, П. Селовей);особливостей розвитку емоцій у молодших шко-лярів (І. Бех, Л. Груша, С. Курносова, Ю. Савченко,Л. Стрєлкова, В. Юркевич, М. Шпак); факторів

впливу на емоційний інтелект (І. Андрєєва, Л. Бур-кова, О. Філатова, В. Юркевич); реалізації ідей но-вої української школи (Н. Бібік, Ю. Найда, О. Онопрієнко, О. Савченко, Н. Софій, Р. Шиян). До-слідження вчених підтверджують потребу розви-тку емоційного інтелекту, як фактору забезпечен-ня успішного особистісного і професійного стано-влення. В практичному аспекті вивчення пробле-ми важливим для цілеспрямованої систематичної діяльності вчителів початкових класів в умовах нової української школи є окреслення чинників, які впливають на розвиток емоційного інтелекту. Саме тому, завданнями статті є окреслити його роль у реалізації концепції нової української шко-ли; визначити чинники його розвитку в освітньо-му процесі молодших школярів.  Дослідження емоцій активно розпочалося наприкінці минуло століття, що спричинило по-яву таких нових понять, як «емоційний інтелект», «емоційна культура», «емоційна компетентність», зазначило важливість емоцій у пізнавальному процесі, соціальному становленні особистості. Науковці довели, що життєвий успіх залежить від здібностей управляти власними емоціями, розу-міти свої емоції та інших людей. Поняття «емоційний інтелект» зарубіжні пси-хологи розуміють як: здібності відслідковувати власні та чужі почуття й емоції, розрізняти їх і використовувати цю інформацію для керування мисленням та діями (Дж. Мейєр, П. Селовей); на-бір некогнітивних здібностей, компетенцій чи навичок, які впливають на спроможність людини протистояти викликам зовнішнього середовища (Р. Бар-Он); здатність людини розуміти власні емоції й емоції оточуючих з метою використання 
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отриманої інформації для реалізації власної мети (Д. Гоулмен); здатність до сприйняття власних почуттів та почуттів інших людей (Дж. М. Стайн). Як бачимо, емоційний інтелект (EQ) представляє собою складне інтегративне утворення особисто-сті. Вчений Г. Гарднер розглядав емоційний інте-лект в аспекті міжособистісного як спроможності людини розуміти інших людей, усвідомлювати мотиви їхньої діяльності, ставлення їх до роботи, вирішувати, як краще взаємодіяти з оточуючими людьми і внутрішньоособистісного емоційного інтелекту, як певної властивості людини спрямо-ваної на себе, тобто спроможність формувати аде-кватну модель власного «Я» й використовувати її з метою більш ефективного функціонування в житті [6, 9].  Дослідники Дж. Мейєр і П. Саловей у структу-рі емоційного інтелекту виділяють чотири скла-дові: 
– точність оцінки і вираження емоцій. Це здатність визначати емоції за думками, фізичним станом, зовнішнім виглядом та поведінкою, тобто, здатність точно вира-жати емоції і пов’язані з ними потреби; 
– використання емоцій в розумовій діяльно-сті. Це здатність зрозуміти, як використо-вувати емоції і думати більш ефективно. Керуючи власними емоціями, людина мо-же дивитися на світ під різними кутами і розв’язувати проблеми більш ефективно;  
– розуміння емоцій. Це вміння визначати джерело емоцій, класифікувати їх, розпі-знавати зв’язок між емоціями і словами, інтерпретувати значення емоцій, розуміти складні почуття, усвідомлювати переходи між емоціями та їх подальшим розвитком; 
– управління емоціями. Це вміння викорис-товувати інформацію, яка передається  через емоції, а також викликати або усува-тися від них залежно від користі, вміння керувати власними і чужими емоціями  [7, 196]. Американський журналіст і психолог Д. Гоул-мен у праці «Emotional Inteligence» на матеріалах психологічних досліджень та опитувань довів, що успіх в житті залежить не стільки від логічного інтелекту IQ, скільки від здібностей керувати своїми емоціями EQ. На думку вченого, не існує міцного зв’язку між ІQ та успішністю в житті. Цю думку підтримали вітчизняні дослідники І. Арша-ва, О. Власова, С. Дерев’янко, Н. Коврига, М. Ма-нойлова, Е. Носенко, які розглядають емоційну компетентність як ключ до успіху в усіх сферах життя, що визначено в завданнях нової українсь-кої школи. В концепції нової української школи акцент ставиться на формуванні життєвих компе-тентностей, необхідних для успішної особистої реалізації у житті, навчанні, праці. Для досягнен-

ня успіху, становлення, реалізації особистості не-обхідно розвивати емоційний інтелект.  На думку В. Юркевича, емоційний інтелект піддається розвитку і спрямованому навчанню в більшій мірі, ніж абстрактно-логічний [5, 6], а от-же є можливість впливати на його розвиток вже в початковій школі. Цю думку підтримує В. Зариць-ка, яка стверджує, що основні структурні елемен-ти розвитку емоційного інтелекту починають розвиватись у молодшому шкільному віці та не зникають, а вдосконалюються впродовж шкільно-го навчання, щоб у дорослому житті успішно про-довжувати навчання, організовувати позитивне спілкування з новими людьми в нових соціальних умовах, залучатись у соціальні зв’язки під час практичної діяльності [2, 18].  Молодший шкільний вік вважається періодом позитивних змін і перетворень, найбільш сприят-ливим періодом для розвитку емоційної сфери особистості. Емоції у житті молодшого школяра відіграють важливу роль у розумінні навколиш-нього світу, вони є головним механізмом внутрі-шньої регуляції психічної діяльності та поведінки, котра спрямована на задоволення власних потреб. Досліджуючи емоційний розвиток учнів мо-лодшого шкільного віку, Л. С. Виготський, О. В. Запорожець, Д. Б. Ельконін, Г. С. Костюк, П. М. Якобсон та інші психологи розкрили якісно нові особливості емоційної сфери: втрату дитячої безпосередності (дитина починає усвідомлювати зміст почуттів, її переживання набувають смислу, вони узагальнюються, формується логіка почут-тів); підвищену чутливість, вразливість, здатність глибоко й болісно переживати, щиро і відверто виражають радість, смуток, страх, задоволення або незадоволення; емоційну нестійкість (часта зміна настрою на загальному тлі життєрадісності, бадьорості, веселості, безтурботності, схильність до короткочасних і бурхливих афектів); відвер-тість вираження своїх чуттєвих переживань; роз-виток уміння володіти своїми почуттями (свої і чужі емоції і почуття слабо усвідомлюються і ро-зуміються молодшими школярами, не завжди по-чуття оточуючих людей тлумачаться правильно, що призводить до неадекватних реакцій у відпо-відь молодших школярів); розвиток соціальних емоцій (самолюбство, почуття відповідальності, почуття довіри до людей і здатність до співчут-тя); появу рефлексії (осмислення власних емоцій, суджень, вчинків). Джерелом емоцій для дітей молодшого шкільного віку є гра, спілкування з однолітками, успіхи в навчанні, оцінка їх учите-лем, однокласниками, батьками. В процесі забез-печення емоційності освітнього процесу нової української школи варто спиратися на особливос-ті сформованості емоційної сфери дитини.  
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Вважаємо за потрібне окреслити чинники, які впливають на розвиток емоційного інтелекту мо-лодших школярів. Серед таких чинників можна визначити біологічні й педагогічні. Погоджую-чись з думкою Д. Гоулмана, до біологічних чинни-ків відносимо: 
– домінування правої півкулі, яка відповідає за творчість, уяву, інтуїцію, сприйняття образів, що допомагає краще розпізнавати емоції оточуючих за мовною інтонацією, невербальними ознаками; 
– властивості темпераменту, активність екс-травертів більш спрямована на зовнішній світ, ніж на себе, вони більш здатні до аде-кватного реагування на дії та почуття ін-ших людей; 
– рівень емоційного інтелекту батьків та їх сімейний дохід впливає на рівень емоцій-ного інтелекту дітей. [1, 36]. До педагогічних чинників, які сприяють роз-витку емоційного інтелекту молодших школярів можемо віднести такі, як: емоційність вчителя; атмосфера емоційного комфорту; емоційне спіл-кування в освітньому середовищі; партнерські взаємини, взаємодія, співпраця школярів (перевага парних, групових форм роботи); діяль-ність, що приносить успіх, радість, емоції, важли-вий результат; активні, рухливі форми організації навчальної і виховної діяльності, які викликають емоції, переживання (ігри, вікторини, конкурси, ранкові зустрічі, квести, тренінги, проектна діяль-ність); емоційність змісту матеріалу, що вивчаєть-ся; наочність, яка збуджує почуття, емоції (персонажі мультфільмів, фільмів, казок), викли-кає яскраві образи; мультимедійна засоби; ком-плекс вправ, завдань, які допомагають виявляти, розуміти, контролювати власні емоції та емоції інших. Окреслимо детальніше кожен чинник. 
Емоційність вчителя. Вчитель початкової школи встановлює емоційний контакт з класом, налаштовує учнів на позитивний успішний на-стрій, надихає на виконання навчальних і вихов-них, соціальних завдань, робить їх цікавими, захо-плюючими для школярів, підтримує учнів у досяг-ненні мети. Вплив на емоційну сферу залежить від вміння вчителя захоплено, емоційно пояснити новий матеріал, прочитати художній твір, переда-ючи всю гамму описаних почуттів, володіння ши-роким спектром невербальних інструментів (жести, міміка, погляд). Як зазначав Василь Сухо-млинський, «вчитель повинен уміти створити в учнів внутрішній стан емоційного піднесення, інтелектуального натхнення, бо без цього занят-тя спричинятимуть тільки байдужість, а нечутли-ва розумова праця приноситиме втому» [4, 111]. Але недостатньо лише самому передавати емоції, необхідна ще емпатія, вміння помічати, розпізна-

вати, «читати», розуміти емоції учня, адекватно на них реагувати. В умовах нової української шко-ли вчитель має мотивацію до здійснення освіт-нього процесу, професійного розвитку, творчості, а отже він позитивний, успішний, виявляє і керує власними емоціями і розуміє емоції школярів.  
Атмосфера емоційного комфорту. Доброзич-ливі, щирі, дружні, толерантні, підтримуючі взає-мини в колективі учнів впливають на позитивний психологічний стан дитини, її самопочуття, вияв емоцій, бажання відкрито висловлювати власні почуття, творити, виявляти здібності, розкривати таланти, досягати успіху. Цінностями класного колективу молодших школярів є згуртованість, єдність, дружність, повага, підтримка, допомога, толерантність. Важливим для емоційно-позитивного стану, психологічного комфорту ди-тини є прийняття її такою, якою вона є, розуміння її потреб, інтересів, недоліків, толерантне став-лення, коли ти поважаєш себе й інших, з розумін-ням ставишся до неповторності кожного. Така атмосфера буде сприяти тому, що кожний учень зможе реалізувати себе, стати успішним. В сучас-ній початковій школі з ц цією метою впроваджу-ють ранкові зустрічі. 
Емоційне спілкування в освітньому середови-

щі. Спілкування вчителя з учнями, учнів між со-бою забезпечує потреби дітей в отриманні корис-ної, цікавої, вражаючої, мотивуючої інформації, в емоційному контакті, підтримці, стимулюванні, впевненості, успішності, у висловленні власних поглядів. Таке емоційне спілкування викликає емоції довіри, симпатії, задоволення, впливає на їх вияв, на розуміння внутрішнього світу інших, вчить керувати власними емоціями. Спілкування відбувається під час виконання спільних завдань на уроці, дружніх розмов на перерві, індивідуаль-них контактів з вчителем, однокласниками. 
Партнерські взаємини, взаємодія, співпраця 

школярів, вчителів, батьків. Основою таких стосу-нків є довіра, повага до дитини, рівноправність учасників, гуманістичний, демократичний стиль керівництва освітнім процесом, що впливає на становлення особистості, її емоційний інтелект. Співпраця дає можливість задовольняти основні міжособистісні потреби, опановувати маловідомі способи дій, моделювати поведінку, спільно вирі-шувати проблеми. Партнерські стосунки дозволя-ють бачити, сприймати, відчувати емоції інших, вчитися керувати власними для вирішення про-блеми. В концепції нової української школи акце-нтується увага на ролі вчителя як «коуча, фасилі-татора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини» [3, 16]. Варто зазначити особливу роль парних і  
групових форм роботи, які надають можливість 
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взаємодіяти, спілкуватися, обговорювати, при-ймати різні погляди, висловлювати власну точку зору, доводити її, переконувати, знаходити спіль-не рішення, допомагати, підтримувати, а отже, виявляти власні емоції, розуміти емоції, дії інших, вчитися впливати за допомогою емоцій.  
Діяльність, результатом, якої є отриманий 

важливий результат, що приносить радість, емо-
ції. Діяльність, в якій діти молодшого шкільного віку можуть реалізувати свої потреби, виявити власні позитивні сторони, вміння, здібності збага-чує життєвий досвід дитини. Для розвитку емо-ційного інтелекту важливо, щоб така діяльність була захоплюючою, викликала емоції, пізнаваль-ною, розширювала кругозір, корисною, практич-но спрямованою, спільною, вчила взаємодіяти. Важливим у такій діяльності є отриманий резуль-тат, який викликає захоплення, почуття гордості, впевненості в собі, бажання повторити, зробити краще, щоб ще раз відчути успіх. У той же час, вчить аналізувати, робити висновки, мотивує до подальшого успіху. Таким результатом для моло-дших школярів може бути дослідницько-пошуковий, творчий проект, презентація, вигото-влена газета, журнал, ілюстрована книга, аноту-вання художніх творів, колаж, інсценізація казки, лялькова вистава, парад улюблених персонажів, шоу тощо. В новій українській школі впроваджу-ються методи викладання, засновані на співпраці (ігри, проекти – соціальні, дослідницькі, експери-менти, групові завдання тощо). 

Активні форми роботи навчальної і виховної 
діяльності, які викликають емоції (ігри, віктори-
ни, конкурси, турніри, ранкові зустрічі, тренінги, 
квести). Враховуючи властиву дітям молодшого шкільного віку природну рухливість, непосидю-чість, доцільним буде застосування в освітньому процесі активних форм роботи, коли учні не тіль-ки виконують завдання, а ще й активні, рухають-ся, пересуваються, ворушаться, бо це теж викли-кає емоції. Знайомим і зрозумілим, рідним і захоп-люючим є світ гри, розваг, друзів, де учень знахо-диться в центрі подій, вивчає себе, пізнає власні можливості, оцінює свої вчинки, порівняє їх з вчи-нками інших, збагачує досвід поведінки, спілку-вання, взаємодії. Гра дозволяє дитини виявити весь спектр емоцій – інтерес, радість, задоволен-ня, захват, здивування, симпатія, невдоволення, розпач, злість, розчарування, обурення. Такими ж за впливом на емоційну сферу молодшого школя-ра, розвиток емоційного інтелекту є конкурси, турніри, змагання, квести, де можна позмагатися, виявити власні переваги, відчути тріумф, задово-лення, з’являється впевненість у собі, підвищуєть-ся самооцінка. Впливають також ситуації запрог-рамованого успіху, незвичні способи постановки 

й оформлення навчального завдання, варіанти гумористичного вирішення проблеми, диспути, дискусії тощо.  
Емоційність змісту навчального матеріалу, 

що вивчається. Передбачає використання особис-тісно-значущого, невідомого раніше матеріалу, який містить вражаючі факти, яскраві приклади, відповідає потребам та інтересам учнів, викликає емоції та почуття школярів. Це зумовлює їх став-лення до навколишнього світу, до себе, до інших, стимулює дізнатися більше, знайти застосування знань у житті, мотивує до успіху. З іншого боку, той навчальний матеріал, який знайшов емоцій-ний відгук в учнів, викликав у них інтелектуальні почуття, створив яскравий образ запам’ятовуєть-ся краще і міцніше. Важливо, щоб зміст відобра-жав реальні події, описував практичний досвід, який можна застосувати вже зараз, сьогодні. Впливає на розвиток емоційного інтелекту і не-звичність викладу, подачі навчального матеріалу. При цьому вчителю доцільно передбачати емо-ційний ефект, наперед прогнозувати, який емо-ційний відгук він викличе в учнів, на якому етапі уроку застосувати той або інший прийом. Окреме місце займають художні твори з яки-ми знайомляться учні на уроках літературного читання, у виховній діяльності, які викликають емоції, створюють настрій, відгук на події, зачіп-ляють почуття молодших школярів, викликають бажання робити гарні вчинків, змінювати поведі-нку на краще, поповнювати власний життєвий досвід. Відповідно твори для молодших школярів мають бути доступними, різноманітним за жанра-ми (казки, оповідання, вірші, пісні, п’єси, гуморис-тичні твори, прислів’я, загадки), тематикою, емо-ційно забарвленими, викликати почуття радості, подиву, здивування, захоплення, змушувати ди-тину співчувати, співпереживати, емоційно реагу-вати на події, показувати красу художнього слова, сприяти розширенню світогляду дітей, поповнен-ню їх знань, засвоєнню найважливіших загально-людських цінностей, допомагати набути необхід-ного життєвого досвіду, містити прихований ви-ховний вплив. Обирати доцільно ті твори, зміст яких дозволяє дитині розмірковувати, висловлю-вати власну точку зору, самостійно робити вибір, вчить співчувати, співпереживати, розуміти іншо-го, робити власні висновки, поміркувати про себе, усвідомити свої переваги і недоліки, потреби і бажання, розвивати уяву, фантазію, мислення, мовлення дітей, творчі здібності.  
Наочність, яка збуджує почуття, емоції, ви-

кликає яскраві образи. Для молодших школярів важливою є яскрава, зрозуміла наочність, яка ви-кликає живі образи, інтелектуальні почуття, пі-знавальний інтерес, позитивні мотиви навчання. 
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Видом такої наочності можуть бути сучасні персо-нажі мультфільмів, фільмів, художніх творів, яки-ми вони захоплюються діти, які емоційно близькі їм, яких вони розуміють і хочуть наслідувати. Такі персонажі, як правило, емоційні, яскраво виявля-ють свої почуття, що демонструє приклад для на-слідування, діляться життєвим досвідом, мотиву-ють до успіху.  
Мультимедійна засоби. Використання в освіт-ньому процесі мультимедіа-презентацій, слайд-шоу, навчальних фільмів, відео-демонстрацій, креолізованих текстів (комікси, фотоколажі, по-стери, буклети, буктрейлери) допомагає створити конкретне, наочно-образне уявлення про пред-мет, явище чи подію, які вивчаються, візуалізува-ти образ об’єкту, наблизити, почути його. Яскра-ве, чітке і кольорове зображення на екрані викли-кає у дітей емоції захоплення, здивування, радос-ті. Мультимедіа-тренажери, навчальні ігри, інтер-активні вправи, ментальні карти дозволяють удо-сконалювати навички, здобувати новий досвід. Доторканням до клавіші, кнопки на очах дитини легко і просто, досить швидко створюється дина-мічний, яскравий, поглинаючий світ зі звуками, анімацією, спеціальними ефектами, де дитина віртуально може дуже багато. В новій українській школі приділяється увага формуванню основ ме-діаграмотності, вмінням розуміти медіаінформа-

цію, створювати власний медіапродукт, що допо-може досягти успіху в сучасному інформаційному світі. 
Комплекс вправ, завдань, які допомагають 

виявляти, розуміти, контролювати власні емоції 
та емоції інших. Враховуючи недостатній досвід молодших школярів у вираженні емоцій, усвідом-ленні власних переживань, розуміння причин, що їх викликають, доцільно навчити їх адекватно виражати почуття, описувати власні емоції, розу-міти причину їх виникнення, керувати ними, зна-ходити конструктивні способи виходу зі складних ситуацій за допомогою проведення вправ, вико-нання ігрових завдань під час уроку, перерви, ви-ховних заходів.  Таким чином, на основі аналізу наукових праць з проблеми дослідження можемо зазначи-ти, що емоційний інтелект допомагає вирішувати проблеми, досягати поставленої мети, успіху в житті, що відображено в завданнях нової україн-ської школи; емоційний інтелект можливо і доці-льно розвивати вже в молодшому шкільному віці, тому визначено чинники його розвитку в освіт-ньому процесі сучасної початкової школи. Перспе-ктиви наукових розвідок вбачаємо у подальшому емпіричному дослідженні сформованості емоцій-ного інтелекту в молодших школярів, доборі аде-кватного інструментарію для визначення.  
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Ирина Сухопара. Факторы развития эмоционального интеллекта младших школьников в 

контексте новой украинской школы 
Статья раскрывает роль и значение эмоционального интеллекта в личностном становлении 

младшего школьника в контексте новой украинской школы. Отмечается взаимозависимость способно-
стей понимать свои эмоции и других людей, управлять ими и успехом в жизни, профессии, социуме. По-
дается характеристика эмоционального интеллекта, определяются особенности его развития в 
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младшем школьном возрасте. Охарактеризованы биологические и педагогические факторы развития 
эмоционального интеллекта в образовательном процессе современной начальной школы.  

Ключевые  слова :  эмоциональный интеллект, эмоции, развитие, факторы, младшие школьники, 
новая украинская школа. 

 
Iryna Sukhopara. Factors of development of emotional intelligence of junior schoolchildren in the 

context of a new Ukrainian school 
The article reveals the role and place of emotional intelligence in the personal growth of a junior schoolboy in 

the context of a new Ukrainian school. The interdependence of the ability to understand their emotions and other 
people is indicated, manage your own emotions and success in life, profession, society. The characteristic of emo-
tional intelligence is given, its structural components. It is noted that emotional intelligence is possible and expe-
dient to develop already at the junior school age, determining the peculiarities of its development in this age pe-
riod. The biological and pedagogical factors of development of emotional intelligence of pupils in the educational 
process of modern elementary school are outlined. Biological factors include the domination of the right hemi-
sphere, the properties of temperament, the level of emotional intelligence of parents and their family income. By 
pedagogical: emotionality of teacher; an atmosphere of emotional comfort; emotional communication in the edu-
cational environment; partnership relations, interaction, cooperation of schoolchildren, teachers, parents; paired 
and group forms of work; activity, the result of which is an important result that brings joy, emotion, success; ac-
tive, mobile forms of organization of educational activities that cause emotions (games, quizzes, competitions, 
tournaments, morning meetings, trainings, quests); emotional content of the material being studied; Visibility, 
which excite the feeling, causes vivid images; multimedia; a complex of exercises, tasks for the development of 
emotions. It is determined that the idea of development of emotional intelligence was reflected in the concept of a 
new Ukrainian school, in the formulation of tasks, key components, identified key competencies, organization of 
educational process, selection of forms and methods of training. 

Key  words :  emotional intelligence, development, factors, junior schoolchildren, new Ukrainian school. 
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