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и многогранным процессом. Представлены этапы формирования педагогических ценностей (этап диагностики уровней 
сформированности педагогических ценностей, этап присвоения педагогических ценностей, этап трансформации педа-
гогических ценностей, этап проектирования педагогических ценностей).  

Ключевые слова: ценности, приоритетные педагогические ценности, будущий воспитатель. 

Olha Padalkа, 

senior lecturer, Department of Pedagogy and Psychology (Preschool and Special),  

Rivne State Humanitarian University, 

12, S. Bandery Str., Rivne, Ukraine 

 

THEORETICAL PRINCIPLES OF FORMING TOP-PRIORITY PEDAGOGICAL VALUES 

 IN PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL TRAINING OF PRESCHOOL TEACHERS 

The article presents the scientific review and theoretical justification of methodological, psychological and pedagogi-

cal principles of forming top-priority pedagogical values of future preschool teachers. The issue of pedagogical axiology 

and training future preschool teachers is considered, the peculiarities of forming top-priority pedagogical values of future 

preschool teachers are disclosed, preschool teachers’ top-priority pedagogical values (a child, knowledge, sociability, hu-

manity, creativity, self-development) are described. The above mentioned issue is becoming more and more relevant due 

to adoption of the revised version of Basic component of Ukrainian preschool education. Most researchers consider the 

problem of personality’s axiological sphere as indissolubly relating to the principles of the development of the national 

system of education and teaching. Modern researches prove that educational process at the university is oriented at stu-

dents’ intelligence development, deepening their theoretical knowledge and personality sphere development. Value orien-

tations become the basis for intelligence, professional direction during the whole life, determine professional activity and 

personal behaviour; values form the basis for conscious human life. Pedagogical values are represented as the system of 

educational means, social norms, pedagogical tools which contribute to educational values transfer to every future teacher. 

Forming top-priority pedagogical values of future preschool teachers is a complicated dynamic process. The stages of pe-

dagogical values formation are represented (the stage of diagnosing the levels of pedagogical values maturity, the stage of 

pedagogical values acquisition, the stage of pedagogical values designing).  
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МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

 
У статті визначено особливості та педагогічні умови формування емоційної культури майбутніх учителів по-

чаткової школи, а також різні підходи до з’ясування педагогічних умов ефективності навчально-виховного процесу 
в системі вищої освіти. Диференційовано такі педагогічні умови: емоціогенна спрямованість змісту навчальних ди-
сциплін, залучення студентів до активної творчої діяльності, в тому числі проектної. 
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Постановка проблеми. Одним із завдань, окрес-

лених у Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року, є підвищення якості 

підготовки педагогічних кадрів у вищих навчальних 

закладах. Серед пріоритетних напрямів педагогічної 

науки вагоме місце посідає з’ясування широкого кола 

питань культурологічної підготовки майбутніх педа-

гогів, зокрема, формування емоційної культури май-

бутнього вчителя. Від його виконання залежить успі-

шність розв’язання комплексу проблем, що стосують-

ся модернізації сучасної системи освіти. 

На сьогодні в педагогічній науці накопичено пе-

вний досвід та окреслено різні підходи до з’ясування 

педагогічних умов ефективності навчально-виховного 

процесу в системі вищої освіти. З огляду на специфіку 

дослідження, під педагогічними умовами формування 

емоційної культури розуміємо сукупність 

об’єктивних можливостей змісту навчання, методів та 

організаційних засобів їх реалізації, що забезпечують 

успішне виконання завдань із формування емоційної 

культури майбутніх учителів початкової школи. Ана-

ліз психолого-педагогічної літератури з теми дослі-
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дження послугував підставою для виокремлення су-

купності педагогічних умов, що сприяють ефектив-

ному формуванню емоційної культури майбутніх 

учителів початкової школи. Диференційовано такі пе-

дагогічні умови: емоціогенна спрямованість змісту 

навчальних дисциплін, залучення студентів до актив-

ної творчої діяльності, в тому числі проектної. 

У контексті першої педагогічної умови – емоціо-

генна спрямованість змісту навчальних дисциплін – 

необхідно з’ясувати сутність поняття «емоціоген-

ність». Щоб підготувати майбутніх учителів до емо-

ційно-вольової регуляції своєї діяльності та діяльності 

учнів початкової школи, необхідно використати в 

процесі навчання у ВНЗ емоціогенну спрямованість 

дисциплін саме мистецького циклу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-

ретичною підставою для виокремлення цієї педагогі-

чної умови послугувало вчення психологів 

(І. Васильєв, Ю. Виноградов, О. Тихомиров, 

О. Чебикін, В. Ямницький та ін.) про емоціогенну ре-

гуляцію творчої навчальної діяльності. За даними до-

слідників, емоції контролюють, супроводжують, 

спрямовують навчальну творчу діяльність у необхід-

ному напрямку, допомагають результативному вико-

нанню завдання, емоції немовби слугують для обран-

ня правильних, адекватних дій, а їх відсутність упові-

льнює й ускладнює весь процес роботи. Зазначимо, 

що навчальні дисципліни, пов’язані з мистецтвом, 

вимагають від студентів творчої діяльності, тому всі 

навчальні предмети мистецького циклу можна трак-

тувати як емоціогенний чинник у формуванні емоцій-

ної культури майбутніх учителів початкової школи. 

Будь-який предмет (явище) відображається в нашому 

сприйманні завдяки сигнальним зв’язкам між чуттєво-

емоційними та функційними властивостями предме-

тів, що пов’язані з роллю, яку вони відіграють у житті 

й діяльності людини як умови її буття. Вважаємо ви-

правданим припущення щодо ефективності викорис-

тання предметів мистецького циклу як емоціогенного 

дидактичного матеріалу, стресору, що сприяє форму-

ванню емоційної культури студентів. Наприклад, під 

час занять з образотворчого мистецтва прогнозоване 

створення різноманітних емоціогенних ситуацій. 

Під емоціогенною ситуацією вчені (О. Чебикін, 

В. Ямницький та ін.) розуміють обставини навчально-

пізнавальної діяльності, які з різною силою активізу-

ють діяльність тих, хто навчається. Для створення 

емоціогенних ситуацій на заняттях необхідно добира-

ти дидактично-наочний матеріал емоціогенної спря-

мованості та створювати належні умови для його ви-

користання. Емоціогенні ситуації поділяють на ситуа-

ції зацікавленості, раптовості, яскравості, несподіва-

ності, контрастності, напруженості, допитливості та 

ін. Моделювання ситуацій створює ефект новизни, 

співпереживання, захоплення, залежно від характеру 

творчої діяльності. 

Мета дослідження: визначити особливості та 

педагогічні умови формування емоційної культури 

майбутніх учителів початкової школи, а також різні під-

ходи до з’ясування педагогічних умов ефективності на-

вчально-виховного процесу в системі вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Якісні 

властивості емоційності людини характеризують її став-

лення до явищ і предметів довкілля, що виражене в зна-

ковій модальності домінантних емоцій. У цьому зв’язку 

важливо знати, з якого приводу виникають позитивні 

емоції, які об’єкти й ситуації стимулюють їх появу, та 

які їхні властивості. Емоції належать до процесів внут-

рішньої регуляції поведінки, саме тому як суб’єктивна 

форма виявлення потреб вони передують діяльності для 

їх задоволення, спонукаючи і спрямовуючи їх. 

Зазначимо, що емоційна сфера людини розвива-

ється і збагачується в процесі спілкування з іншими 

людьми, унаслідок співчуття і співпереживання ін-

шим, що виявляється під час сприймання творів мис-

тецтва та під час творчої діяльності. Такий вияв пози-

тивних емоцій у психології позначають терміном 

«емпатія». Слово «емпатія» походить від грецького 

«patho», що означає глибоке, сильне почуття (відчут-

тя). Семантика префікса «еm» – спрямований (скеро-

ваний) усередину. Емпатію вивчали такі авторитетні 

дослідники, як Г. Андрєєва, Є. Мелибруда, 

Г. Перепечина, К. Роджерс, К. Рудестам та ін., відс-

тоюючи солідарну позицію стосовно того, що емпатія 

виявляється, насамперед, у спілкуванні. У наукових 

розвідках відсутнє усталене тлумачення названого 

поняття. Г. Перепечина підсумовує, що найчастіше 

повторюються такі дефініції емпатії: 1) розуміння по-

чуттів, потреб інших; 2) глибоко чутливе сприйняття 

події, природи, мистецтва; 3) аффективний зв’язок з 

іншими; відчуття стану іншої особи чи групи [3].  

Дослідження в галузі емпатії умовно поділяють 

на діагностичні (що вимірюють рівень емпатійних 

здібностей) і психотехнічні (що розробляють методи-

ки розвитку емпатійних здібностей). Практичне за-

стосування результатів методики тестів допомагає 

простежити динаміку психологічних феноменів осо-

бистості, рівень емпатійних здібностей та їхній розви-

ток, активно використовувати отримані відомості в 

навчальному процесі. 

Емпатію розуміють як осягнення емоційних ста-

нів іншої людини у формі співчуття. В основі емпатії 

лежить емоційна ідентифікація, тобто здатність 

педагога до співпереживання з вихованцем, уміння 

проникати до його внутрішнього світу. Емпатійна зді-

бність педагога виражена в таких його характеристи-

ках, як доброзичливість і повага до дітей, чутливість 

та піклування, інтерес до життя учнів, спостережли-

вість і чуйність, емоційне сприйняття та розуміння. 

Емпатія базована на високому рівні розвитку сенсор-

ної й емоційної чуттєвості, глибині та гнучкості розу-

му, містить не тільки оцінку стану іншого, але й спів-

чуття. Людина, яка співчуває іншій особі, у такий 

спосіб глибше пізнає її. Необхідно зазначити, що ем-

патійна здібність збільшується зі зростанням життє-

вого досвіду, емпатія легше реалізується в разі схожо-
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сті людей. Як і будь-яка здібність, емпатія може бути 

розвинута спеціальними вправами, в аналізованому 

випадку – у процесі творчої діяльності. 

Емпатія формується й виявляється в ситуаціях ді-

алогічного спілкування, коли постає не тільки як об’єкт, 

але і як суб’єкт взаємодії. В онтогенезі дитини розмежо-

вують дві послідовно розвинуті форми емоційної куль-

тури: співпереживання як безпосередньо імпульсивну 

форму реагування на неблагополуччя іншого та співчут-

тя як свідомий відгук про реальну життєву ситуацію, яке 

вчитель повинен розвинути в учнів. 

Характеризуючи умови формування емоційної 

культури майбутніх учителів початкових класів, не-

обхідно викликати задоволення від образотворчої дія-

льності, розширити сферу емоційних вражень. За ви-

словом М. Якобсона [7], проблема позитивного впли-

ву на емоції й почуття особистості має два аспекти. 

По-перше, це шляхи і прийоми впливу, які повинні 

привести до певного рівня сформованості емоційної 

сфери учня. У цьому полягає головне завдання, що 

постає перед учителем початкових класів. По-друге, 

питання про шляхи і прийоми впливів, що зумовлені 

необхідністю перевиховання деяких аспектів емоцій-

ної сфери учня. Це прогнозує процес більш серйозної 

перебудови почуттів і прагнень учня, зміни сутності 

його емоційного ставлення до оточення. Для правиль-

ного впливу на почуття дитини майбутньому вчителе-

ві початкової школи необхідні такі вміння: аналізува-

ти емоційне життя учня на підставі цілісної картини 

його поведінки й окремих виявів; аналіз допоможе 

педагогові обґрунтовано діагностувати причини, що 

призвели до несприятливих зрушень в емоційному 

житті учня; уміння знаходити правильні шляхи для 

позитивного впливу на учнів; уміння в процесі спіл-

кування з учнями, у разі необхідності, «переключати» 

їх на інші емоційні стани і прагнення, уміння так змі-

нити ситуацію, створити такі психологічні умови, що 

згодом вдасться перебудувати емоційне ставлення 

школяра до істотних явищ 6 . 

Емоційна спрямованість викладання навчальних 

дисциплін мистецького циклу передбачає з’ясування 

таких понять, як «емоційний стрес», «емоційна на-

пруженість», «емоційна усталеність», оскільки творча 

діяльність є творчою та емоційно напруженою. На 

думку більшості сучасних дослідників, емоції «нега-

тивного знака», що виникають у критичних ситуаціях 

(у ситуаціях підвищеної відповідальності за успішний 

результат образотворчої діяльності, яку виконує 

учень, студент), зумовлюють специфічний психічний 

стан, що називають підвищено емоційним чи психологі-

чним стресом. Е. Носенко кваліфікує стан емоційного 

стресу (або емоційної напруженості) як відображення 

(безпосередньо чуттєве переживання) суб’єктом невід-

повідності між його життєво важливими потребами (мо-

тивами), з одного боку, і явищами дійсності чи можливі-

стю успішної реалізації діяльності, яка відповідає потре-

бам суб’єкта, з іншого [2, с. 20]. 

Істотною особливістю цієї специфічної характе-

ристики є те, що вона супроводжується негативними 

ставленням суб’єкта до тих чи до тих життєвих ситу-

ацій, до своєї діяльності та до власних виявів у них. 

Це негативне ставлення виражається у вигляді 

суб’єктивних переживань: страху, гніву, відчаю, хви-

лювання, пригніченості, які вважають одним із най-

виразніших індикаторів стану емоційного стресу. 

Емоційний стрес складається з трьох взаємо-

пов’язаних компонентів: загроза, що виникає дистан-

ційно; її сприймання та емоційне переживання; фізіо-

логічні (можливо, і соматичні) наслідки цих пережи-

вань. Попереднє емоційне переживання ситуації дає 

змогу ніби дистанційно оцінити умови перебігу пла-

нованої діяльності (стан тимчасової готовності). Емо-

ційний стрес постає в екстремальних випадках у вигляді 

чинника, який руйнує це попереднє «емоційне плану-

вання» (стан тимчасової готовності) і, отже, усю схему 

майбутньої діяльності. У цьому полягає психологічна 

роль емоційного стресу в екстремальних ситуаціях. 

Вважаємо, що безпосередня творча діяльність студентів 

у процесі вивчення дисциплін мистецького циклу, які 

мають потенційну позитивну емоційну спрямованість, 

сприятиме ефективному формуванню емоційної культу-

ри в майбутніх учителів початкових класів. 

Друга педагогічна умова – залучення студентів 

до творчої проектної діяльності. Необхідними компоне-

нтами емоційної культури є пізнавальна активність, зро-

стання духовних потреб, широта інтересів, потреба у 

творчій діяльності. На наш погляд, саме творче проекту-

вання сприяє формуванню емоційної культури майбут-

ніх учителів початкової школи, максимальному вияв-

ленню їхніх творчих образотворчих здібностей. 

У вітчизняній педагогіці ідею проектної діяльно-

сті (проектування) обстоювали А. Макаренко [1], 

В. Сухомлинський [5] та ін. Метод проектів широко 

впроваджують у навчально-виховний процес загаль-

ноосвітніх закладів, тому доцільно з’ясувати сутність, 

структуру й особливості організації проектної діяль-

ності в системі освіти. 

Метод проектів (із грецької мови – шлях дослі-

дження) – це система навчання, коли ті, хто навчаєть-

ся, здобувають знання й уміння в процесі планування 

та виконання поступово ускладнених практичних за-

вдань. В аналізованому методі вбачають педагогічний 

інструмент формування самоосвітніх компетенцій 

особистості в умовах навчально-виховного процесу. 

Метод проектів зорієнтований на інтеграцію фактич-

них знань та на їх застосування й набуття нових (час-

то шляхом самоосвіти). З огляду на це можна висло-

вити припущення, що метод проектів – ефективний 

засіб формування творчої особистості, спрямований 

на здобуття інтегрованих знань людиною в процесі 

активної пошукової, дослідницької, творчої діяльнос-

ті. У поданому контексті необхідно зазначити, що ме-

тод проектів має низку переваг. У межах окресленої 

проблеми варті дослідницької уваги такі: впрова-

дження методу в навчально-виховний процес умож-

ливлює міждисциплінарну інтеграцію; використання 
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методу проектів сприяє поєднанню індивідуальної й 

колективної діяльності студентів, що допомагає реалі-

зовувати на практиці педагогіку співробітництва та 

оптимізує самореалізацію особистості; організація 

проектної діяльності забезпечує реалізацію потреб 

особистості в самостійній і практичній діяльності та 

дає змогу бачити результати своєї діяльності через 

набуття нових знань і життєвого досвіду. 

За змістом диференціюють такі види проекту-

вання: проектування як творчість, потенційно властива 

кожній особистості; проектування як метод, що синтезує 

мистецтво й педагогіку; проектування без об’єкта як 

процес або образ життєвих функцій. На думку 

І. Сергєєва, проект – це «п’ять П»: проблема, проекту-

вання (планування), пошук інформації, продукт, презен-

тація. «Шосте П» проекту – його портфоліо, тобто тека з 

усіма робочими матеріалами проекту [4]. 

Отже, формулюючи тему проекту, студентові по-

трібно окреслити назву роботи, мету діяльності й за-

вдання, зазначити, хто та де використовуватиме ре-

зультати. Розрізняють відкриті й закриті варіанти фо-

рмулювання тем проекту. Відкриті вможливлюють 

більший ступінь свободи в способах розв’язання про-

блеми, дають змогу експериментувати, варіювати ре-

зультат. Закрите формулювання теми передбачає чіт-

ке конкретне визначення того, що буде зроблене. 

Зазначимо, що робота над проектом, як будь-яка 

творчість, вимагає від студента певного ступеня свобо-

ди, тому автор проекту має право змінювати послідов-

ність викладу матеріалу, не включати окремі розділи з 

рекомендованого переліку або доповнювати те, що 

може покращити якість роботи. Наголосимо, що струк-

тура побудови проекту в багатьох випадках залежить 

від його типу, специфіки навчального предмета, автор-

ських педагогічних розробок із конкретної теми, що 

передбачає різну кількість етапів. 

Автори педагогічних праць беруть за основу кла-

сифікацію або типологію проектів, запропоновану 

Є. Полат. Крім того, типологія проектів обґрунтована 

в роботах В. Гузєєва, П. Лернера, О. Пєхоти та ін. Прое-

ктна діяльність майбутніх учителів початкової школи – 

це динамічний неперервний цілеспрямований процес 

їхньої творчої активності, спрямований на розв’язання 

різних завдань із розроблення ідеї, її реалізації й отри-

мання результату проектної діяльності, що зумовлює 

зміни об’єктивного та суб’єктивного характеру розвитку 

сутнісних сил особистості студентів. 

Проект завжди вимагає творчого підходу, у цьо-

му сенсі будь-який проект можна назвати творчим. 

Творчі проекти передбачають специфічне оформлен-

ня результатів. Вони здебільшого не мають докладно 

відпрацьованої структури спільної діяльності учасни-

ків, оскільки вона тільки запланована й розвивається 

відповідно до жанру кінцевого результату, логіки спі-

льної діяльності, інтересів учасників проекту. Слід 

домовитися про очікувані результати й форму їх по-

дання (спільна газета, твір, відеофільм, драматизація, 

композиція, гобелен, рисунок, аплікація). Оформлен-

ня результатів проекту вимагає чітко продуманої 

структури. У педагогічній освіті результатами творчо-

го проекту можуть бути зразки виробів, рисунки, гра-

фіки, декорування, методичні розробки та рекоменда-

ції з виконання художньо-творчих виробів, макети й 

ескізи, художньо-творчі альбоми тощо. 

Стимулами активізації студентів у процесі творчої 

діяльності слугують інтерактивні методи навчання. Ін-

терактивним називають метод, за якого той, хто навча-

ється, є учасником, щось виконує, говорить, керує, мо-

делює, пише, малює тощо, тобто не постає слухачем, 

спостерігачем, а бере активну участь у тому, що відбува-

ється, власноруч створюючи це. Сутність інтерактивно-

го навчання полягає в тому, що навчальний процес від-

бувається тільки шляхом постійної активної взаємодії 

всіх студентів. Викладач і студент – рівноправні, рівноз-

начні суб’єкти навчання. Викладач організовує процес 

навчання, проводить консультації. Результатів навчання 

можна досягти лише шляхом взаємних зусиль учасників 

освітнього процесу.  

Висновки. Отже, педагогічними умовами фор-

мування емоційної культури майбутніх учителів по-

чаткової школи є емоціогенна спрямованість змісту 

навчальних дисциплін; залучення студентів до актив-

ної творчої діяльності, в тому числі проектної. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ  

КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В статье определены особенности и педагогические условия формирования эмоциональной культуры бу-

дущих учителей начальной школы, а также разные подходы определения педагогических условий эффективно-

сти учебно-воспитательного процесса в системе высшего образования. Выделены такие педагогические усло-

вия: эмоциогенная направленность содержания учебных  дисциплин; приобщение студентов к активной твор-

ческой деятельности, в том числе проектной. На сегодня в педагогической науке накоплен определенный опыт 

и намечены различные подходы к выяснению педагогических условий эффективности учебно-воспитательного 

процесса в системе высшего образования. Учитывая специфику исследования, под педагогическими условиями 

формирования эмоциональной культуры понимаем совокупность объективных возможностей содержания обу-

чения, методов и организационных средств их реализации, обеспечивающих успешное выполнение задач по 

формированию эмоциональной культуры будущих учителей начальной школы. Качественные свойства эмо-

циональности человека характеризуют его отношение к явлениям и предметам окружающей среды, выражен-

ное в знаковой модальности доминирующих эмоций. В этой связи важно знать, по какому поводу возникают 

положительные эмоции, какие объекты и ситуации стимулируют их появление и каковы их свойства. Эмоции 

относятся к процессам внутренней регуляции поведения, именно поэтому как субъективная форма выражения 

потребностей они предшествуют деятельности по их удовлетворению, побуждая и направляя их. Исследования 

в области эмпатии условно разделяют на диагностические (измеряют уровень эмпатийных способностей) и 

психотехнические (разрабатывают методики развития эмпатийных способностей). Эмпатию понимают как по-

стижение эмоциональных состояний другого человека в форме сочувствия. В основе эмпатии лежит эмоцио-

нальная идентификация, то есть способность педагога к сопереживанию с воспитанником, умение проникать к 

его внутреннему миру. Эмпатийная способность педагога выражена в таких его характеристиках, как доброже-

лательность и уважение к детям, чуткость и забота, интерес к жизни учащихся, наблюдательность и отзывчи-

вость, эмоциональное восприятие и понимание.  

Ключевые слова: эмоциональная культура, будущие учителя начальной школы, педагогические условия, 

эмоциогенная ситуация, эмоциональная сфера, эмпатия. 
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PECULIARITIES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ EMOTIONAL CULTURE FORMATION  

Some important features and pedagogical conditions of forming emotional culture in primary school teachers, as 

well as different approaches to determination of pedagogical conditions of educational process efficiency in higher edu-
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cation are revealed and described. The following pedagogical conditions are considered as the most important for the 

formation of future teachers’ emotional culture: stress-inducing (emotiogenic) contents orientation of subjects; engaging 

students to creative work, including project activities. Pedagogy owns certain experience and a number of different ap-

proaches to revealing pedagogical conditions of educational process efficiency in higher education. Pedagogical condi-

tions of forming future primary school teachers’ emotional culture are considered to be a set of objective possibilities of 

syllabi, methods and organizational means, which ensure the successful implementation of tasks aimed at future pri-

mary school teachers’ emotional culture formation.  Properties of human emotionality characterize his/her attitude to 

the phenomena and objects of the environment, expressed in the symbolic modality of the dominant emotions. In this 

regard, it is important to know what causes positive emotions, what kind of subjects and situations stimulate them. 

Emotions refer to the processes of internal regulation of behaviour, therefore as a subjective form of needs expression, 

they precede activities aimed at their satisfaction, encouraging and directing them. Different researches in the field of 

empathy are conventionally divided into diagnostic (which measure the level of empathy abilities) and psychological 

(which develop methods of empathic abilities development). Empathy is considered as understanding other person’s 

emotional state in the form of sympathy. Empathy is based on emotional identification, i.e. the ability of a teacher to 

feel sympathy, ability to enter pupils’ inner world and understand it. Empathic ability of a teacher manifests itself in 

such characteristics as respectful attitude towards children, taking care of them, interest in their lives, kind-heartedness, 

emotional perception and understanding. It is considered as one of the most important components of emotional culture. 

Keywords: emotional culture, future primary school teachers, pedagogical conditions, emotiogenic situation, emo-

tional sphere, empathy. 
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