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АНОТАЦІЯ 

 

Шпак М. М. Психологічні основи розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». – Житомирський 

державний університет імені Івана Франка, МОН України. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2018. 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне та емпіричне дослідження 

емоційного інтелекту особистості, його генези та психологічних особливостей 

розвитку в молодших школярів на засадах інтеграції системного, суб’єктно-

діяльнісного, особистісно зорієнтованого та компетентнісного підходів. 

Визначено, що емоційний інтелект є інтегральною властивістю 

особистості, яка відображає пізнавальну здатність людини до розуміння емоцій 

та управління ними шляхом когнітивної обробки емоційної інформації і 

забезпечує психологічне благополуччя особистості та успішність соціальної 

взаємодії.  

На теоретичному та методологічному рівнях обґрунтовано концептуальні 

основи розвитку емоційного інтелекту в онтогенезі, які дозволяють сформувати 

цілісне психологічне уявлення про емоційний інтелект людини як 

багатовимірне, ієрархічно структуроване системне утворення, що виявляється 

на різних рівнях психічного відображення. 

Розроблено концептуальну структурно-функціональну модель розвитку 

емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці. Доведено, що емоційний 

інтелект ґрунтується на динамічній єдності афекту та інтелекту. У структурі 

емоційного інтелекту виокремлено такі взаємопов’язані компоненти: 

когнітивний (сприймання, розпізнавання та розуміння власних і чужих емоцій); 

емоційний (особливості емоційного реагування людини відповідно до 

індивідуально-психологічних (внутрішніх) та соціальних (зовнішніх) чинників 

та умов емоціогенної ситуації); конативний (уміння здійснювати емоційну 
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саморегуляцію та управляти емоційним станом інших людей); соціально-

комунікативний (використання емоцій у спілкуванні та соціальній взаємодії, 

прояв емпатії до інших людей). 

Макроструктурними компонентами емоційного інтелекту є 

внутрішньоособистісний (спрямований на власні емоції) та міжособистісний 

(спрямований на емоції інших людей) компоненти.  

Рефлексія є основним психологічним механізмом 

внутрішньоособистісного емоційного інтелекту, який забезпечує емоційне 

самопізнання та емоційну саморегуляцію, а емпатія є основним психологічним 

механізмом міжособистісного емоційного інтелекту, який забезпечує 

успішність спілкування і соціальної взаємодії з іншими людьми. 

Емоційний інтелект є багатофункціональним явищем. Провідними 

функціями емоційного інтелекту особистості є: регулятивна, оцінна, 

стресозахисна та адаптивна. 

У молодшому шкільному віці на розвиток емоційного інтелекту дитини 

здійснюють вплив такі чинники: соціальні (сім’я як первинне соціальне 

середовище становлення емоційного інтелекту дитини; освітнє середовище в 

контексті якого відбувається оптимізація розвитку емоційного інтелекту учня в 

процесі навчальної діяльності як провідної у молодшому шкільному віці), 

особистісні (формування емоційно-ціннісного ставлення до себе, самооцінка 

власних емоційних переживань, емоційна саморегуляція), соціально-

психологічні (емпатія, яка забезпечує здатність розуміти емоційний стан інших 

людей,співпереживати і співчувати). 

Доведено, що молодший шкільний вік є сензитивним періодом для 

розвитку емоційного інтелекту в дітей. 

Розроблено та апробовано програму психологічного супроводу розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів, яка побудована у руслі 

гуманістичної парадигми, реалізується у навчально-виховному процесі 

початкової школи та забезпечується насамперед діяльністю шкільної 

психологічної служби.  
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Психологічний супровід передбачає комплекс взаємопов’язаних заходів з 

молодшими школярами, вчителями початкових класів, батьками і шкільними 

психологами (просвітницьких, розвивальних, консультаційних). 

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає у тому, що:  

− вперше: 

− обґрунтовано теоретичні та методологічні основи концептуалізації 

розвитку емоційного інтелекту в онтогенезі на засадах інтеграції системного, 

суб’єктно-діяльнісного, особистісно зорієнтованого та компетентнісного 

підходів: відповідно до рівнів психічного відображення визначено форми 

(емоційний інтелект як властивість: індивіда, суб’єкта діяльності, особистості, 

суб’єкта життєтворчості, суб’єкта життєдіяльності), психологічні механізми 

(ідентифікація, наслідування, емоційне зараження, рефлексія, емоційна 

децентрація, емоційна саморегуляція, антиципація, емпатія), критерії та рівні 

розвитку емоційного інтелекту в онтогенезі (психофізіологічний, когнітивний, 

соціопсихологічний, креативно-суб’єктний, екзистенційно-духовний);  

− розроблено та обґрунтовано концептуальну структурно-функціональну 

модель розвитку емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці, що 

містить компоненти (когнітивний, емоційний, конативний, соціально-

комунікативний), які реалізуються через відповідні здібності (когнітивні, 

емоційні, адаптивні, соціальні);  

− з’ясовано психологічні закономірності (розвиток емоційного інтелекту 

в молодшому шкільному віці має нерівномірний, гетерохронний характер) та 

особливості, зокрема: вікові (найменш розвиненим у молодших школярів є 

когнітивний компонент – здатність до розуміння власних і чужих емоцій, 

найбільш розвиненим є соціально-комунікативний компонент – здатність до 

використання емоцій з метою забезпечення успішності спілкування та 

соціальної взаємодії); статеві (рівень емоційного інтелекту в дівчаток є вищим, 

порівняно з хлопцями); критерії, показники та рівні сформованості (високий, 

середній, низький) емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці;  
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− виокремлено на емпіричному рівні та охарактеризовано типи 

емоційного інтелекту молодших школярів: раціональний, афективний, 

соціально-адаптивний, соціально-комунікативний, гармонійний; 

− розроблено та апробовано програму психологічного супроводу 

розвитку емоційного інтелекту молодших школярів у навчально-виховному 

процесі початкової школи;  

− поглиблено та розширено: 

− уявлення про змістові та функціональні характеристики емоційного 

інтелекту, психологічний зміст понять «емоційна компетентність», «емоційна 

креативність»;  

− концептуальні положення педагогічної та вікової психології щодо 

становлення та функціонування емоційного інтелекту особистості, його 

соціально-психологічні чинники та психолого-педагогічні умови розвитку в 

молодшому шкільному віці;  

− набули подальшого розвитку:  

− уявлення про розвиток здібностей особистості у віковому та 

прикладному аспектах. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що отримані результати 

можуть бути використані в процесі підготовки майбутніх психологів у вищих 

закладах освіти при викладанні таких навчальних дисциплін: «Вікова 

психологія», «Педагогічна психологія», «Соціальна психологія», «Психологія 

особистості», «Психологія управління», «Педагогіка». Розроблені психологічні 

рекомендації, а також авторська програма психологічного супроводу розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів можуть використовуватися 

шкільними психологами, вчителями початкових класів, батьками з метою 

формування емоційної компетентності дітей та забезпечення успішності 

педагогічної взаємодії з учнями. 

Результати формувального експерименту доводять ефективність 

цілеспрямованого розвитку емоційного інтелекту молодших школярів засобами 
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соціально-психологічного тренінгу. В учнів експериментальної групи 

констатовано підвищення як загального рівня емоційного інтелекту, так і його 

структурних складових. Виявлені зміни є статистично значущими. В учнів 

контрольної групи достовірних змін не виявлено.  

Результати, отримані в процесі апробації програми психологічного 

супроводу розвитку емоційного інтелекту молодших школярів доводять її 

ефективність. 

Ключові слова: емоційний інтелект, розуміння емоцій, управління 

емоціями, молодші школярі, психологічний супровід розвитку. 

 

ANNOTATION 

 

Shpak M. M. Psychological basis of the development of emotional 

intelligence of primary school pupils. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscript. 

Dissertation for getting the degree of Doctor of psychological sciences in 

speciality 19.00.07 «Pedagogical and age psychology». – Zhytomyr Ivan Franko 

State University, of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2018. 

Theoretical and empirical research of emotional intelligence of the person, it’s 

genesis and psychological peculiarities of the development in primary school pupils 

on the basis of the integration of systemic, subject-activity, personally oriented and 

competent approaches is implemented in the doctoral thesis. 

It is defined that emotional intelligence is an integral feature of the individual, 

which reflects the cognitive ability of a person to understand the emotions and 

manage them through the cognitive processing of emotional information and provides 

psychological well-being of the individual and the success of social interaction. 

Conceptual basis of the development of emotional intelligence in ontogenesis, 

which allows to form a coherent psychological consideration about the emotional 
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intelligence of the person as the multidimensional, hierarchically structured systemic 

entity, which appears at the different levels of mental reflection is substantiated on 

theoretical and methodological levels.  

It has elaborated conceptual structural-functional model of the development of 

emotional intelligence at the primary school age. It is proved that emotional 

intelligence is grounded on the dynamic unity of affect and intelligence. In the 

structure of emotional intelligence is pointed out the following interrelated 

components: cognitive (perception, recognition and understanding of one’s own and 

others' emotions); emotional (the features of emotional response of a person in 

accordance with the individual-psychological (internal) and social (external) factors 

and conditions of emotiogenic situation); conative (the ability to carry out the 

emotional self-regulation and manage  the emotional state of other people); socio-

communicative (the use of emotions in communication and social interaction, the 

demonstration of an empathy to other people).  

Intrapersonal (directed on one’s own emotions) and interpersonal (aimed at the 

emotions of other people) components are macrostructural components of emotional 

intelligence.  

Reflexion is the main psychological mechanism of intrapersonal emotional 

intelligence, which provides emotional self-knowledge and emotional self-regulation, 

and empathy is the main psychological mechanism of interpersonal emotional 

intelligence, which ensures the success of communication and social interaction with 

other people. 

Emotional intelligence is a complex multifunctional phenomenon. The leading 

functions of the emotional intelligence of the person are the following: regulative, 

evaluative, stress-proof and adaptive. 

At the primary school age on the development of emotional intelligence of the 

child influence such factors as: social (family as the primary social environment of 

formation of emotional intelligence of the child, the educational environment in the 

context of which occurs an optimization of the development of emotional intelligence 

of the pupil in the process of educational activity as the leading one in the early 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3749902_1_2&s1=%E2%FB%F0%E0%E2%ED%E8%E2%E0%ED%E8%E5%20%E0%F4%F4%E5%EA%F2%E0
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school age), personal (formation of emotional valuable attitude to oneself, self-

esteem of one’s own emotional experiences, emotional self-regulation), socio-

psychological (empathy, which provides the ability to understand the emotional state 

of other people, empathize and sympathize). 

It is proved that the primary school age is a sensitive period for the 

development of emotional intelligence of the children. 

It is elaborated and tried out the program of psychological follow-up of the 

development of the emotional intelligence of primary school pupils, which is based 

on the context of the humanistic paradigm and is being realized in the teaching and 

educational process of the primary school and is primarily provided by the activities 

of the school psychological service.  

Psychological follow-up provides a set of interrelated activities with primary 

school pupils, primary school teachers, parents and school psychologists (outreach 

activities, developmental, consultative). 

The scientific novelty and theoretical significance of the research lies in the 

fact that: 

− for the first time:  

− it is substantiated theoretical and methodological basis of conceptualization 

of the development of emotional intelligence in ontogenesis on the basis of the 

integration of systemic, subject-activity, personally oriented and competent 

approaches: it is determined the forms according to the levels of mental reflection 

(emotional intelligence as the feature: of the individual; of the subject of activity; of 

the person; of the subject of life-creativity; of the subject of daily living activities); 

psychological mechanisms (identification, imitation, emotional infection, reflexion, 

emotional decentralization, emotional self-regulation, anticipation, empathy) criteria 

and levels of the development of emotional intelligence in ontogenesis 

(psychophysiological, cognitive, socio-psychological, creatively-subjective, 

existential-spiritual); 

− it is developed and substantiated conceptual structural-functional model of 

the development of emotional intelligence at the primary school age, which contains 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7344775_1_2&s1=%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%E2%EE%F1%EF%E8%F2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5942722_1_2&s1=%F0%E0%E7%E2%E8%E2%E0%FE%F9%E5%E5%20%EE%E1%F3%F7%E5%ED%E8%E5
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7321442_1_2&s1=%E7%E0%EA%EB%FE%F7%E0%E5%F2%F1%FF%20%E2%20%F2%EE%EC,%20%F7%F2%EE%20...
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7321442_1_2&s1=%E7%E0%EA%EB%FE%F7%E0%E5%F2%F1%FF%20%E2%20%F2%EE%EC,%20%F7%F2%EE%20...
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the following components (cognitive, emotional, connative, socio-communicative), 

which are realizing through appropriate abilities (cognitive, emotional, adaptive, 

social); 

−  it is found out psychological patterns (the development of emotional 

intelligence at the primary school age has inequal and heterochronic nature); and 

peculiarities in particular: age (the least developed in primary school children is a 

cognitive component – the ability to understand one’s own and others emotions, and 

the most developed is the socio-communicative component – the ability to use the 

emotions in order to ensure the success of communication and social interaction); 

gender (a level of emotional intelligence for girls is higher compared to boys); 

criteria, indicators and levels of formation (high, average, low) of emotional 

intelligence at primary school age; 

− it is pointed out on the empirical level and defined the types of emotional 

intelligence of primary school pupils: rational, affective, socially adaptive, socio-

communicative, harmonious; 

− it is elaborated and tried out the program of psychological follow-up of the 

development of emotional intelligence of primary school pupils in the educational 

process of primary school; 

− it is made more profound and expanded: 

− perception about the content and functional characteristics of emotional 

intelligence, psychological content of the concepts of «emotional competence», 

«emotional creativity»;  

− conceptual regulations of pedagogical and age psychology regarding the 

formation and functioning of emotional intelligence of the person, it’s socio-

psychological factors and psychological and pedagogical conditions of the 

development at the primary school age;  

− it is acquired further developing: 

− perception about the development of the abilities of personality in age and 

applied aspects. 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4933158_1_2&s1=%E2%EE%E7%F0%E0%F1%F2%ED%FB%E5%20%EE%F1%EE%E1%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4933158_1_2&s1=%E2%EE%E7%F0%E0%F1%F2%ED%FB%E5%20%EE%F1%EE%E1%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8
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The practical significance of the research lies in the fact that obtained results 

can be used in the process of preparation of future psychologists in the higher 

education institutions during teaching such educational disciplines as: «Age 

psychology», «Educational psychology», «Social psychology», «Psychology of 

personality», «Psychology of management», «Pedagogy». Elaborated psychological 

guidance and also authorial program of psychological follow-up of the development 

of emotional intelligence of primary school pupils can be used by school 

psychologists, primary school teachers and parents for the purpose of forming 

emotional competence of the children and ensuring the success of pedagogical 

interaction with pupils. 

The results of the formative experiment prove the effectiveness of the 

purposeful development of emotional intelligence of primary school pupils by means 

of socio-psychological training. It is stated the increase as a general level of 

emotional intelligence, and it’s structural components in pupils of the experimental 

group. The revealed changes are statistically significant. It is not found out any 

significant changes in the pupils of the control group.  

The results obtained in the process of experimental testing of the program of 

psychological follow-up of the development of emotional intelligence of primary 

school pupils prove it’s effectiveness. 

Key words: emotional intelligence, understanding of emotions, managing of 

emotions, primary school pupils, psychological follow-up of the development. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Соціальні виклики сучасного суспільства 

загострили проблему емоційного переживання людиною свого буття, пізнання 

нею навколишньої дійсності й самої себе. Упродовж останніх десятиліть зросла 

кількість досліджень феномена емоційного інтелекту особистості у психології, 

соціології, педагогіці та інших науках, що свідчить про його 

міждисциплінарний характер. У контексті психології проблема розвитку 

емоційного інтелекту розробляється переважно в галузях психології 

особистості, емоцій, інтелекту. 

Введення поняття «емоційний інтелект» у психологічну науку пов’язано 

здебільшого з науковими розвідками зарубіжних дослідників, зокрема, з 

обґрунтуванням теоретичних підходів до його концептуалізації (Р. Бар-Он,       

Г. Гарднер, Д. Гоулман, Д. Карузо, Дж. Мейєр, П. Селовей, Р. Робертс та ін.), зі 

з’ясуванням особливостей його розвитку в контексті емоційного лідерства          

(Р. Бояціс, Д. Д. Гастелло, Д. Гоулман), емоційної компетентності (К. Саарні), 

емоційної грамотності (К. Стайнер), емоційної креативності особистості           

(Дж. Еверілл). 

На пострадянському просторі наукові пошуки спрямовані на дослідження 

феноменології емоційного інтелекту (І. М. Андрєєва, Т. П. Березовська,                

Г. Г. Гарскова, Е. Л. Носенко та ін.), його генези та структури                            

(С. П. Дерев’янко, В. В. Зарицька, Д. В. Люсін, М. О. Манойлова,                        

В. С. Юркевич та ін.), функцій (Н. В. Коврига, Е. Л. Носенко та ін.), 

взаємозв’язку з емоційними (І. Ф. Аршава, О. П. Саннікова, О. Я. Чебикін та 

ін.) та соціальними властивостями (О. І. Власова, О. І. Савенков, Д. В. Ушаков 

та ін.) тощо. 

Проблема розвитку емоційного інтелекту переважно вивчається в руслі 

соціально-психологічної адаптації особистості (С. П. Дерев’янко, Е. Л. Носенко); 

комунікативної (В. В. Бойко, О. В. Милославська) та соціальної (О. В. Білоконь, 

О. І. Власова, В. С. Романова, Д. В. Ушаков) компетентностей особистості; в 
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контексті професійної діяльності психологів (О. М. Амплєєва), педагогів         

(Е. Аронсон, М. О. Манойлова, Т. І. Солодкова), менеджерів (А. С. Петровська,     

І. С. Степанов). 

У сучасних психологічних дослідженнях здебільшого досліджуються 

особливості розвитку емоційного інтелекту в дошкільному (М. А. Нгуен), 

підлітковому (Ю. В. Давидова, Є. О. Іванова, І. Г. Павлова), старшому 

шкільному (І. В. Опанасюк), студентському віці, зокрема у процесі професійної 

підготовки майбутніх фахівців соціономічного профілю (Ю. В. Бреус,                

С. П. Дерев’янко, В. В. Зарицька, О. В. Милославська та ін.).  

Специфіка розвитку емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці 

відповідно до положень концепції «Нової української школи» передбачає 

перехід від когнітивно-інформаційної (знаннєвої) до особистісно орієнтованої 

освіти. Йдеться про створення розвивального середовища (І. Д. Бех, О. К. Дусавицький, 

І. С. Якиманська) для розкриття особистісного (М. Й. Боришевський,                 

Р. В. Павелків, М. В. Савчин) та творчого потенціалу дитини (В. О. Моляко,        

В. О. Татенко, О. Л. Яковлева), формування в учнів бажання та уміння вчитися  

(В. В. Давидов, О. Я. Савченко), емоційно-ціннісного ставлення до навчання       

(І. Я. Лернер), створення навчальних ситуацій, які актуалізують емоційний 

потенціал учнів (О. Я. Чебикін), забезпечують «живе знання» (В. П. Зінченко). 

З усім тим, у сучасній психологічній практиці й дотепер відсутнє 

концептуальне обґрунтування феномена емоційного інтелекту молодшого 

школяра та його ролі в освітньому середовищі, зокрема в навчально-виховному 

процесі початкової школи.  

Актуальність дослідження проблеми розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів пов’язана з низкою суперечностей, зокрема між: 

− зростанням емоційних розладів серед учнів та соціальним запитом у 

зниженні емоційної напруги в освітньому середовищі; 

− завданням навчального процесу щодо гармонійного розвитку 

особистості учня в умовах сучасної початкової школи та коректним 
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урахуванням гетерохронності розвитку емоційної й інтелектуальної сфер 

психіки дитини;  

− недостатньою розробленістю проблеми розвитку емоційного інтелекту 

в психодидактичному аспекті та необхідністю методичного забезпечення 

психологічного супроводу розвитку емоційного інтелекту школярів у процесі 

навчальної діяльності в початкових класах. 

Таким чином, теоретична й практична значущість проблеми емоційного 

інтелекту особистості та недостатня з’ясованість особливостей його розвитку в 

молодшому шкільному віці й зумовили вибір теми дослідження: «Психологічні 

основи розвитку емоційного інтелекту молодших школярів».  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до тематичного плану наукових 

досліджень кафедри теоретичної психології та психології розвитку 

Житомирського державного університету імені Івана Франка «Особистісне 

зростання в умовах трансформації сучасного суспільства» (номер державної 

реєстрації 0114U003867). Тему дисертації затверджено вченою радою 

Житомирського державного університету імені Івана Франка (протокол № 4 від 

28.11.2014 р.). 

Мета дослідження полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні 

та емпіричній апробації концептуальної структурно-функціональної моделі 

розвитку емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці.  

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Проаналізувати основні теоретичні концепції та моделі щодо 

трактування емоційного інтелекту особистості у вітчизняній і зарубіжній 

психології. 

2. Обґрунтувати концептуальні основи розвитку емоційного інтелекту в 

онтогенезі та окреслити теоретико-методологічні підходи до дослідження 

розвитку емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці. 
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3. Розробити концептуальну структурно-функціональну модель розвитку 

емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці, виокремити компоненти, 

функції та психологічні механізми його розвитку. 

4. Емпірично визначити критерії, показники, типи й рівні розвитку 

емоційного інтелекту в молодших школярів, з’ясувати психологічні 

закономірності, вікові та статеві особливості його розвитку. 

5. Визначити та охарактеризувати соціальні та психологічні чинники 

розвитку емоційного інтелекту дитини в молодшому шкільному віці. 

6. Розробити та апробувати програму психологічного супроводу розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів у навчально-виховному процесі 

початкової школи. 

Об’єкт дослідження – емоційний інтелект як інтегральна властивість 

особистості. 

Предмет дослідження – структура, функції, психологічні закономірності 

та механізми розвитку емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці. 

Гіпотези дослідження: 

• емоційний інтелект є інтегральною властивістю особистості, яка 

відображає пізнавальну здатність людини до розуміння емоцій та управління 

ними шляхом когнітивної обробки емоційної інформації і забезпечує 

психологічне благополуччя особистості та успішність соціальної взаємодії; 

макроструктурними компонентами емоційного інтелекту є 

внутрішньоособистісний (спрямований на власні емоції) та міжособистісний 

(спрямований на емоції інших людей); 

• молодший шкільний вік є сензитивним періодом для розвитку 

емоційного інтелекту; 

• розвиток емоційного інтелекту молодших школярів ґрунтується на 

динамічній єдності афекту та інтелекту і забезпечується взаємодією 

когнітивних, емоційних, адаптивних та соціальних здібностей, що 

репрезентують відповідно когнітивний, емоційний, конативний та соціально-

комунікативний компоненти феномена.  
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Теоретико-методологічну основу дослідження  становлять: положення 

про детермінацію й закономірності розвитку психіки в онтогенезі                      

(Б. Г. Ананьєв, Л. І. Божович, Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв, 

С. Д. Максименко, С. Л. Рубінштейн), єдність афекту та інтелекту                    

(Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн); теоретичні принципи 

системного (Б. Ф. Ломов, К. К. Платонов), суб’єктно-діяльнісного                     

(К. О. Абульханова-Славська, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, В. О. Татенко, 

В. Д. Шадриков), особистісно орієнтованого (Ш. О. Амонашвілі, І. Д. Бех,        

Г. О. Балл, В. В. Рибалка, І. С. Якиманська) та компетентнісного (Н. М. Бібік,  

О. І. Пометун, О. Я. Савченко, В. А. Семиченко) підходів; ідеї про здібності як 

функціональні системи психіки (Б. Г. Ананьєв, В. М. Дружинін,                         

С. Л. Рубінштейн, В. Д. Шадриков); концепції емоційної регуляції діяльності  

(І. О. Васильєв, В. К. Вілюнас, Є. П. Ільїн, Г. С. Костюк, О. К. Тихомиров,        

О. Я. Чебикін), емоційного інтелекту особистості (І. М. Андрєєва, Р. Бар-Он,   

О. І. Власова, Д. Гоулман, С. П. Дерев’янко, В. В. Зарицька, Д. Карузо,             

Н. В. Коврига, Д. В. Люсін, Дж. Мейєр, Е. Л. Носенко, П. Селовей), розвитку 

емпатії (Т. П. Гаврилова, Л. П. Журавльова), психічного розвитку та 

формування особистості дитини в молодшому шкільному віці (Л. І. Божович,  

Г. С. Костюк, В. С. Мухіна, Р. В. Павелків, Л. М. Проколієнко, М. Й. Савчин,  

О. В. Скрипченко,  П. М. Якобсон); теорії розвивального навчання молодших 

школярів (В. В. Давидов, О. К. Дусавицький, Д. Б. Ельконін, Л. В. Занков). 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано 

комплекс методів: а) теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 

систематизація, структурування та моделювання – для обґрунтування 

концептуальних основ розвитку емоційного інтелекту в онтогенезі, розробки 

концептуальної структурно-функціональної моделі емоційного інтелекту 

особистості в молодшому шкільному віці; б) емпіричні – спостереження, бесіда, 

анкетування, констатувальний і формувальний експерименти, тестування, яке 

включало психодіагностичні методики: «Емоційні обличчя» (Н. Я. Семаго), 

«Визначення емоцій за сюжетними малюнками» (Г. А. Урунтаєва,                        
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Ю. А. Афонькіна), «Причини і наслідки емоцій» (К. Ізард) – для дослідження 

рівня розвитку когнітивного компонента емоційного інтелекту; «Методика 

диференціальних емоцій» (К. Ізард), «Визначення емоційності»                        

(В. В. Суворова; в авторській адаптації), «Домальовування: світ речей – світ 

людей – світ емоцій» (М. А. Нгуен), тест «Тривожність» (Р. Темпл, М. Доркі,  

В. Амен), «Визначення емоційного ставлення» (Н. П. Щербо), «Який ти?»       

(О. А. Білобрикіна) – для дослідження рівня розвитку емоційного компонента 

емоційного інтелекту; «Графічний диктант» (Д. Б. Ельконін), «Чотири 

картинки» (Є. Є. Кравцова), «Багатофакторний особистісний опитувальник» 

(дитячий варіант; фактори С, D, Q3) (Р. Кеттел) – для дослідження рівня 

розвитку конативного компонента емоційного інтелекту; «Три бажання»         

(М. А. Нгуен), «Що – чому – як» (М. А. Нгуен), «Багатофакторний 

особистісний опитувальник» (дитячий варіант; фактори А, E, F, Н) (Р. Кеттел) – 

для дослідження рівня розвитку соціально-комунікативного компонента 

емоційного інтелекту; опитувальник «ЕмІн» (Д. В. Люсін) – для з’ясування 

інтегрального показника рівня сформованості емоційного інтелекту особистості 

та його структурних складових; в) математично-статистичної обробки даних 

– описова статистика (знаходження рівнів і частоти вираженості ознаки у 

відсотках, середнє арифметичне значення, дисперсія, стандартне відхилення), 

лінійний кореляційний аналіз Пірсона; t-критерій Стьюдента; φ*-критерій 

кутового перетворення Фішера; χ²-критерій Пірсона; факторний та кластерний 

аналізи. Автоматизована обробка даних здійснювалася за допомогою пакету 

програм SPSS Statistics 21.0. 

Емпірична база дослідження. Дослідно-експериментальна робота 

проводилася на базі Тернопільського навчально-виховного комплексу «ЗОШ    

І-ІІІ ступенів – економічний ліцей № 9» ім. Іванни Блажкевич, Тернопільської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10, Тернопільської обласної комунальної 

експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Ґерети, 

Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Тернопільського району 

Тернопільської області, Тернопільського дошкільного навчального закладу      
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№ 34, Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка, Житомирського державного університету імені Івана 

Франка та Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Всього у 

дослідженні взяли участь 855 осіб, з них – 720 дітей (90 осіб – дошкільники,   

482 особи – молодші школярі, 148 осіб – підлітки), 35 практичних психологів, 

64 учителів початкових класів та 36 батьків дітей молодшого шкільного віку. 

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає у тому, 

що:  

− вперше: 

− обґрунтовано теоретичні та методологічні основи концептуалізації 

розвитку емоційного інтелекту в онтогенезі на засадах інтеграції системного, 

суб’єктно-діяльнісного, особистісно зорієнтованого та компетентнісного 

підходів: відповідно до рівнів психічного відображення визначено форми 

(емоційний інтелект як властивість: індивіда, суб’єкта діяльності, особистості, 

суб’єкта життєтворчості, суб’єкта життєдіяльності), психологічні механізми 

(ідентифікація, наслідування, емоційне зараження, рефлексія, емоційна 

децентрація, емоційна саморегуляція, антиципація, емпатія), критерії та рівні 

розвитку емоційного інтелекту в онтогенезі (психофізіологічний, когнітивний, 

соціопсихологічний, креативно-суб’єктний, екзистенційно-духовний);  

− розроблено та обґрунтовано концептуальну структурно-функціональну 

модель розвитку емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці, що 

містить компоненти (когнітивний, емоційний, конативний, соціально-

комунікативний), які реалізуються через відповідні здібності (когнітивні, 

емоційні, адаптивні, соціальні);  

− з’ясовано психологічні закономірності (розвиток емоційного інтелекту 

в молодшому шкільному віці має нерівномірний, гетерохронний характер) та 

особливості, зокрема: вікові (найменш розвиненим у молодших школярів є 

когнітивний компонент – здатність до розуміння власних і чужих емоцій, 

найбільш розвиненим є соціально-комунікативний компонент – здатність до 

використання емоцій з метою забезпечення успішності спілкування та 
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соціальної взаємодії); статеві (рівень емоційного інтелекту в дівчаток є вищим, 

порівняно з хлопцями); критерії, показники та рівні сформованості (високий, 

середній, низький) емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці;  

− виокремлено на емпіричному рівні та охарактеризовано типи 

емоційного інтелекту молодших школярів: раціональний, афективний, 

соціально-адаптивний, соціально-комунікативний, гармонійний; 

− розроблено та апробовано програму психологічного супроводу 

розвитку емоційного інтелекту молодших школярів у навчально-виховному 

процесі початкової школи;  

− поглиблено та розширено:  

− уявлення про змістові та функціональні характеристики емоційного 

інтелекту, психологічний зміст понять «емоційна компетентність», «емоційна 

креативність»;  

− концептуальні положення педагогічної та вікової психології щодо 

становлення та функціонування емоційного інтелекту особистості, його 

соціально-психологічні чинники та психолого-педагогічні умови розвитку в 

молодшому шкільному віці;  

− набули подальшого розвитку:  

− уявлення про розвиток здібностей особистості у віковому та 

прикладному аспектах.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що отримані 

результати можуть бути використані в процесі підготовки майбутніх 

психологів у вищих закладах освіти при викладанні таких навчальних 

дисциплін: «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Соціальна 

психологія», «Психологія особистості», «Психологія управління», 

«Педагогіка». Розроблені психологічні рекомендації, а також авторська 

програма психологічного супроводу розвитку емоційного інтелекту молодших 

школярів можуть використовуватися шкільними психологами, вчителями 

початкових класів, батьками з метою формування емоційної компетентності 

дітей та забезпечення успішності педагогічної взаємодії з учнями. 
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Результати дослідження впроваджено у навчальний процес 

Тернопільського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

економічний ліцей № 9» імені Іванни Блажкевич (довідка № 237 від 26.09.2016 

р.), Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 (довідка № 216/1 від 22.12.2016 р.), 

Тернопільської обласної комунальної експериментальної комплексної школи 

мистецтв імені Ігоря Ґерети (довідка № 54 від 04.10.2016 р.), 

Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Тернопільського району 

Тернопільської області (довідка № 82 від 04.10.2016 р.), Тернопільського 

дошкільного навчального закладу № 34 (довідка № 72 від 27.09.2016 р.), 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка (довідка № 99-33/03 від 07.02.2017 р.), Житомирського державного 

університету імені Івана Франка (довідка № 489 від 06.10.2016 р.) та 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (довідка № 1-7/575 від 

16.09.2016 р.). 

Надійність і вірогідність отриманих результатів дослідження 

зaбезпечено теоретико-методологічним обґрунтувaнням вихідних положень, 

використaнням коректно дібраного комплексу методів, що відповідaють 

об’єкту, предмету, меті та зaвдaнням дослідження, репрезентативністю вибірки 

досліджуваних, достатнім обсягом емпіричного матеріалу, застосуванням 

сучасних методів математичної статистики. 

Особистий внесок автора. У працях, опублікованих у співавторстві, 

автором обґрунтовано положення про соціально-психологічні чинники 

розвитку емоційного інтелекту молодших школярів, структурні компоненти та 

психологічні механізми його розвитку, охарактеризовано психодіагностичні 

методики для визначення особливостей емоційного розвитку дітей. Ідеї 

співавторів публікацій у дисертації не використовуються. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дослідження доповідалися та обговорювалися на науково-практичних 

конференціях і семінарах різного рівня, а саме:  

− Міжнародній науково-практичній конференції «Генеза буття 
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особистості» (Київ, 2006); V Міжнародній науково-практичній конференції 

«Духовність у становленні та розвитку особистості» (Тернопіль, 2011);                

VII Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта України у 

контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (Київ, 2012); 

Міжнародному круглому столі «Багатомовна Європа: тенденції у політиці і 

практиці мультилінгвізму в Європі» (Київ, 2012); ІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, 

практика» (Київ–Тернопіль, 2013); III International scientific conference «Socio-

psychological problems and research of childhood: child in the family, educational 

institutions and in groups of agemates» (Прага, 2014); Міжнародній науково-

практичній конференції «Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на 

захисті прав дітей» (Тернопіль, 2014); International scientific and professional 

conference «Pedagogy and Psychology in an era of increasing flow of information – 

2015» (Будапешт, 2015); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Педагогические инновации в иклюзивном образовании» (Кишинев, 2015); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Дунайські наукові читання: 

європейський вимір і регіональний контекст» (Ізмаїл, 2015); International 

scientific and professional conference «Science without boundaries – development in 

21st century» (Будапешт, 2016); XI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору» (Київ, 2016);  

− Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-

педагогічні засади професійного становлення особистості практичного 

психолога і соціального педагога в умовах вищої школи» (Тернопіль, 2003); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Школа першого ступеня в 

умовах інноваційних процесів в освіті» (Тернопіль, 2009); І Всеукраїнському 

конгресі з соціальної психології «Соціально-психологічна наука третього 

тисячоліття: досвід, виклики, перспективи» (Київ, 2010); Всеукраїнській 

науковій конференції молодих учених та студентів «Актуальні напрямки 

психологічних досліджень на сучасному етапі розвитку суспільства» 
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(Тернопіль, 2010); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Тенденції 

розвитку психології в Україні: історія та сучасність» (Київ, 2011);                      

ІV Всеукраїнському науковому семінарі «Методологічні проблеми психології 

особистості» (Івано-Франківськ, 2011); Всеукраїнській науковій конференції 

«Треті Сіверянські соціально-психологічні читання» (Чернігів, 2012); І, ІІ 

Всеукраїнських науково-практичних Internet-конференціях «Особистісне 

зростання: теорія і практика» (Житомир, 2014, 2016); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Рівність, лідерство, спілкування в європейських 

прагненнях української молоді: ґендерний дискурс» (Тернопіль, 2016);                   

ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Філософсько-психологічні 

аспекти духовності в економіці та управлінні» (Львів, 2017); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Психологічна освіта в Україні: традиції, 

сучасність та перспективи» (Київ, 2017);  

− Регіональному науково-практичному семінарі «Формування 

професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в європейський 

освітній простір» (Тернопіль, 2007); Регіональному науково-практичному 

семінарі «Підготовка майбутніх учителів до реалізації Державного стандарту 

початкової загальної освіти» (Тернопіль, 2013). 

Публікації. Результати дослідження відображено в 51 публікаціях, з них:        

2 монографії (1 – одноосібна, 1 – колективна), 17 статей у наукових фахових 

виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН України (5 з яких 

входять до міжнародних наукометричних баз), 5 статей в зарубіжних наукових 

періодичних виданнях, 2 навчально-методичні посібники (1– одноосібний, 1 – 

колективний), 15 статей і 9 тез у збірниках матеріалів конференцій та інших 

виданнях, 1 методичні рекомендації. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел (620 найменувань, з них 58 – 

іноземною мовою) та додатків. Загальний обсяг роботи становить 560 сторінок. 

Основний зміст викладено на 372 сторінках. Робота містить 45 таблиць (на 24 

сторінках), 25 рисунків (на 11 сторінках) та 15 додатків.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ 

 

У першому розділі виокремлено етапи становлення та розвитку феномена 

емоційного інтелекту у вітчизняній та зарубіжній психології, розкрито 

теоретико-методологічні засади та основні напрями його вивчення, визначено 

понятійно-категоріальний апарат дослідження. 

 

1.1. Методологічні підходи до концептуалізації феномена емоційного 

інтелекту 

 

Сьогодні проблема розвитку емоційного інтелекту особистості привертає 

увагу багатьох науковців у галузі філософії, психології, соціології, педагогіки 

та інших гуманітарних наук, тому набуває міждисциплінарного характеру та 

вивчається вітчизняними і зарубіжними вченими. 

З огляду на зазначене, намагаючись поглибити наукові уявлення щодо 

сутності самого феномена емоційного інтелекту, одним із завдань нашого 

дослідження ми визначили вивчення означеної проблеми у розрізі 

ретроспективного історико-психологічного огляду наукових праць кінця ХІХ – 

початку ХХІ століть, простеживши еволюцію дослідження проблеми 

емоційного інтелекту в філософській та психолого-педагогічній теорії і 

практиці. 

Історико-психологічний аналіз наукових джерел з проблеми дослідження 

виявив, що емоційний інтелект розглядається у контексті трьох галузей 

психологічної науки: 

– психології емоцій, що вивчає роль емоційних процесів у психічний 

діяльності людини загалом та в структурі емоційного інтелекту особистості 

зокрема [66];  
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– психології інтелекту, яка визначає емоційний інтелект як сукупність 

когнітивних здібностей, що забезпечують здатність людини розуміти та 

керувати емоціями [590; 592; 606]; 

– психології особистості, яка розглядає емоційний інтелект як психічне 

утворення, що поєднує когнітивні здібності та особистісні якості людини [309; 

582]. 

Разом з цим, нами визначено ключові етапи у становленні та вивченні 

феномена емоційного інтелекту особистості в історії наукової думки, а саме: 

1) філософсько-світоглядні уявлення про емоційні та інтелектуальні 

процеси як психічні явища у контексті буття людини та пізнання нею 

навколишньої дійсності й самої себе [29; 128; 189; 242; 434]; 

2) емпіричні дослідження емоцій та інтелекту (з кінця ХІХ ст. до         

1930-х рр.), які здійснювалися відносно відокремлено, протиставлялися за 

змістом і розмежовувалися: у контексті теорії емоцій [100; 126; 134; 238] та 

психології інтелекту [610; 615]; 

3) вивчення взаємозв’язку і взаємовпливу когнітивних та емоційних 

процесів (з 1930–1940 рр. до 1970–1980-х рр.) у радянській психології [103; 243; 

389; 449] та зарубіжній психології [565; 607]; 

4) визначення сутності та змісту поняття «емоційний інтелект» (початок 

1980-х рр. – до кінця 1980-х рр.) [571; 580; 581]; 

5) концептуалізація та науково-психологічне осмислення феномена 

емоційного інтелекту особистості (початок 1990-х рр.), який визначено 

предметом психологічного дослідження [592; 606]; 

6) розвиток науково-популярних уявлень про емоційний інтелект 

(середина 1990-х рр.), що обумовлено трактуванням його як феномена, який 

забезпечує успішність самореалізації кожної людини і сприяє ефективності її 

професійної діяльності [582]; 

7) побудова психологічних моделей емоційного інтелекту (кінець       

1990-х рр. – початок ХХІ ст.), теоретико-методологічне обґрунтування 
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феномена та емпіричне дослідження його структурно-функціональних 

характеристик [22; 130; 258; 309].  

Таким чином, проведений аналіз наукових праць з позиції історико-

психологічного ретроспективного вивчення проблеми емоційного інтелекту 

дозволяє стверджувати, що феномен емоційних і когнітивних явищ в тому чи 

іншому ракурсі обговорювався в різні історичні часи в контексті різних 

наукових досліджень. Тому накопичений фактичний матеріал вимагає певної 

систематизації, узагальнень і доповнень. 

Основою першого етапу стало формування філософсько-світоглядних 

уявлень мислителів давнини про роль емоцій та розуму у життєдіяльності 

людини, їх взаємовплив та взаємозалежність, що визначає формування 

особистості та її духовний розвиток. Багато філософів, мудреців, релігійних і 

громадських діячів того часу розглядали значення гармонійного поєднання 

емоцій та розуму в контексті ефективної політичної діяльності, військового 

мистецтва, лідерства та управління, педагогічної практики. Ми ставили собі за 

мету осмислити ці філософські надбання про сутність людини як суб’єкта 

життєдіяльності, як суспільної істоти для того, щоб виділити значущі 

характеристики емоційних та когнітивних процесів, які допоможуть нам 

розкрити і глибше зрозуміти специфіку феномена емоційного інтелекту 

людини. 

Зверенення до Біблії дає нам змогу пояснити походження наших почуттів, 

емоцій, думок, як і самої людини загалом, звісно, з точки зору теологічного 

підходу. Так, у Святому Письмі сказано, що людина є творінням Господа Бога. 

Щоб могти пізнавати Бога, треба спочатку пізнати себе. А пізнати самого себе – 

це пізнати у духовному розумінні світ власних емоцій і почуттів. Адже наші 

почуття завжди є дуже цінним джерелом інформації про людину, про її 

внутрішні переживання, стани, потреби, що керують її життям. Однак пізнання 

і виховання почуттів – довгий і важкий процес, що вимагає свідомої і тривалої 

духовної праці людини над собою, бо у повсякденному житті важко відділити 

емоційні проблеми від моральності і духовності. «Блаженні чисті серцем, бо 
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вони побачать Бога», – сказано у Святому Письмі від апостола Матея (Мт. 5, 

8). Роздумуючи над цими словами, ми усвідомлюємо, що внутрішнє навернення 

людини до Бога, передбачає необхідність змінити не лише спосіб мислення, а й 

спосіб емоційного реагування. Адже навернення повинно бути переміною всієї 

людини, а не лише якоїсь її частини. У Біблії це називається наверненням 

«серця», яке є центром людини, вмістилищем усіх її почуттів. Основним 

засобом духовної рефлексії над собою і заглибленням у себе, у світ своїх 

переживань є молитва. З волі Божої людина здатна відкривати й глибше 

пізнавати світ своїх почуттів. Однак лише навчившись розпізнавати, приймати 

їх і мудро ними керувати, вона здатна реально служити Богові всім серцем, 

всією душею і всією думкою своєю (Мт. 22, 37). 

У процесі аналізу ролі та значення емоцій у пізнавальній діяльності 

виявлено, що погляди багатьох давньогрецьких мислителів базувались на 

певному філософському розумінні світу і людини. Представники різних 

філософських шкіл намагалися знайти способи розуміння і пояснення 

інтелектуального та емоційного розвитку людини у соціокультурному 

середовищі. Вони аналізували сутність і природу когнітивних та емоційних 

явищ, їхній зв'язок з морально-етичними і вольовими якостями особистості.  

Так, у філософському вченні видатного мислителя стародавньої Греції 

Сократа  людина розглядається насамперед як моральна істота. Тому філософію 

Сократа називають ще етичним антропологізмом. Відомий вислів філософа 

«Пізнай самого себе» можна трактувати, на нашу думку, як заклик до пізнання 

свого внутрішнього світу, до усвідомлення власних емоцій і почуттів, які 

виникають. Дійсно, пізнати світ почуттів людини – це в широкому значенні 

пізнати саму людину. Через наші емоційні переживання проявляються як 

потреби, мотиви, прагнення, так і наші найпотаємніші мрії і сподівання.  

Відтак, головним предметом бесід Сократа були етичні питання про те, як треба 

жити. Сократ стверджував, що пізнати світ людина може тільки пізнавши себе, 

свою душу, почуття, вчинки, і в цьому полягає основне завдання філософії. Не 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
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погодитись зі словами великого філософа просто неможливо, вони мають стати, 

на нашу думку, наріжним каменем життя кожної сучасної людини.  

Заслуговують на особливу увагу філософські погляди на буття людини 

Платона, який створив вчення про вічні і незмінні ідеї. Платон називає ідеями 

безтілесні прообрази матеріальних речей. Вони безвідносні, тому не залежать 

від умов простору і часу. Вони існують у вищому царстві за невидимими 

межами чуттєвого світу. Завдання людини – наблизитися до світу ідей, 

верховне місце серед яких належить ідеї Блага, що розглядається як джерело 

істини, краси й гармонії. 

Філософія Платона характеризується своєрідним протиставленням тіла і 

душі. Тіло – смертне, а душа безсмертна. Як і тіло, душа створена Богом. 

Платон вважав, що у кожної людини душа складається з двох частин: розумної 

і нерозумної. За допомогою першої частини людина здатна мислити, а друга 

відповідає за почуття: завдяки їй людина закохується, відчуває голод і спрагу, 

буває охоплена іншими пристрастями. Домінування однієї частини душі над 

іншою, на думку видатного філософа, визначає належність індивіда до того чи 

іншого прошарку суспільства. Розумній частині душі, чеснота якої у мудрості, 

має відповідати стан правителів-філософів; шаленій частині, чеснота якої в 

мужності, – стан воїнів (стражів); низовинній, хтивій частині душі – стан 

землеробів і ремісників. Отже, в ідеальній державі, стверджував Платон, існує 

три групи громадян, три стани і саме така держава є досконалою. При цьому, за 

Платоном, панівне становище займають ті люди, які володіють можливостями 

свого розуму, за допомогою якого вони пізнають себе і навколишній світ. 

Давньогрецький філософ Арістотель, учень і слухач «Академії» Платона, 

вважав, що ставлення людини до світу, до себе та інших людей включає не 

лише раціонально-логічну, а й емоційно-ціннісну складову. У «Нікомаховій 

етиці» [29] – філософському вченні про доброчинність і добропорядність 

життя, Арістотель звертає увагу на те, щоб навчити людей керувати своїми 

емоціями за допомогою розуму. При цьому відомий філософ зазначав, що  

«будь-хто може розгніватися – це легко. Однак виявити свій гнів стосовно саме 
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тієї людини, яка на це заслуговує, потрібною мірою, у відповідний час, для 

досягнення певної мети й у відповідній формі – це не легко». Арістотель 

вважав, що справа не в емоційності, а в здатності людини виражати свої емоції 

адекватно меті, часу, місцю, причині, що їх викликали, та умінні здійснювати 

самоконтроль емоцій. 

Отже, філософи античності не тільки закликали людей до розуміння своїх 

емоцій, а й до керування ними. Так, у І ст. до н. е. Публіус Сирус казав: 

«Управляй своїми емоціями, а інакше твої емоції будуть керувати тобою» [цит. 

за 21, с. 79]. Вважали що, коли емоції виходять з під контролю свідомості, вони 

можуть дезорганізувати діяльність людини, негативно впливати на її поведінку 

і міжособистісні стосунки. 

Аналізуючи людину як суб’єкта життєдіяльності філософи зверталися до 

значення пізнання, серця і волі. При цьому розумілось, що перше дає людині 

життя розуму, друге – життя почуттів, третя – життя дії, або фактичне життя.  

Для підтвердження цього наведемо висловлювання Ошо (Раджніша): «Для того, 

щоб інтелект перетворити в розум, необхідно відкрити спочатку своє серце ... 

Розум – це інтелект, налаштований в лад з вашим серцем» [325, с. 316]. 

Рене Декарт [128], вважаючи, що наймогутнішим збудником душі є 

пристрасті, вперше увів у філософську науку термін «емоції» для того, щоб 

розрізняти ці процеси. Він стверджував, що пристрасті залежать від чуттєвих 

вражень, породжуються матеріальними речами і діями душі, тоді як  емоції – це 

внутрішнє явище, яке породжується в душі нею ж самою. Пристрасті душі, на 

думку Декарта, найкраще було б назвати «душевними порухами». Вони 

спонукають душу людини бажати того, чого прагне її тіло. Мудра людини 

опановує себе, щоб пристрасті не завдавали їй горя. 

Отже, емоції  і пристрасті у вченні Декарта розглядаються як стимули, що 

спонукають до дії, впливають на поведінку людини та визначають її 

спрямованість. 

Бенедикт (Барух) Спіноза [434], слідом за Рене Декартом, також вважав, 

що людина має пізнати не лише зовнішні обставини свого буття, а й власні 



41 
 

афекти і пристрасті. При цьому під афектами відомий філософ розумів певні 

стани людської душі, які впливають на людське тіло, збільшуючи чи 

обмежуючи його здатність до дії. Пристрасті душі є виявами афектів. Вони 

пов’язані з невиразними ідеями. Лише пізнавши свої афекти і пристрасті, 

людина таким чином може здобути певну свободу волі. Таке пізнання 

передбачає не позбавлення від пристрастей, а владу над ними. Отже, Спіноза 

наголошує на тому, що пізнавши саму себе, свій внутрішній світ, людина зможе 

керувати своїми емоціями. 

Цікаві думки про значення афектів і пристрастей у житті людини 

висловлював німецький філософ Г. Лейбніц [242]. Як відомо, саме цей учений 

розвинув вчення про буття у формі понять про субстанції, які він називає 

«монадами». Монада володіє всього двома характеристиками – прагненням 

(стремлінням) та сприйманням. Всі монади здатні до перцепції (сприймання) 

свого внутрішнього життя. Деякі монади під час свого внутрішнього розвитку 

досягають рівня «усвідомленого сприймання» чи аперцепції. Монади, які 

мають таке чітке сприймання, що супроводжується пам’яттю, Лейбніц називає 

душами.  

Методологічні погляли  Г. Лейбніца знайшли своє відображення в теорії 

пізнання. У гносеології вчений прагнув подолати недоліки емпіризму 

(сенсуалізму) та декартівського раціоналізму, переконливо доводив, що 

чуттєвий досвід обов'язково необхідний у пізнавальній діяльності людини. 

Звідси дотепний та влучний вислів Г. Лейбніца: немає нічого в розумі, чого б 

раніше не було у почуттях, крім самого розуму, який не можна вивести з ніяких 

почуттів. 

Отже, аналізуючи погляди Г. Лейбніца, можна зробити узагальнення, що 

перехід до пізнання пов'язаний з апперцепцією – усвідомленням особистістю 

внутрішнього стану, тобто з рефлексією. До того ж, відомий філософ вказує на 

зв’язок емоційних станів з інтелектуальними процесами, наголошуючи на 

взаємопроникненні розуму й емоцій. 
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Важливими у контексті нашого дослідження є погляди німецького 

філософа І. Канта [189]. Він проголосив, що пізнання і знання є результатом 

людської активності, насамперед – розумової. І. Кант вважав, що найпершими 

джерелами знання постають чуття, які постачають матеріал для пізнання, та 

розсудок, за допомогою якого відбувається мислення. Розсудок мислить, а це, 

за І. Кантом, означає, що він продукує форми інтелектуальної діяльності та вміє 

ними оперувати. Разом з тим, у праці «Антропологія з прагматичного погляду» 

відомий філософ розкриває природу і значення почуттів у житті людини. При 

цьому особливу увагу він приділяє ролі почуттів задоволення-незадоволення. 

Наприклад, почуття задоволення, на його думку, загалом відображає отримання 

насолоди людиною від життя. Але людина не може задовольнятись лише 

тваринним інстинктом насолоди, оскільки, вона є людиною суспільною, і має 

відповідати певним моральним і культурним нормам. Тому І. Кант вважав, що 

культура, наука, образотворче мистецтво, з одного боку, приносять людям 

найбільше задоволення, а з іншого – розвивають «чистий практичний розум». 

Лише розум здатний усвідомити пристрасть і приборкати її. Визначальною 

рисою людини, за І. Кантом, є самосвідомість, яка й вирізняє її з-поміж інших 

живих істот. 

Отже, погляди видатних філософів і мислителів давнини були спрямовані 

на цілісне розуміння людини і світу. Кожен з них тією чи іншою мірою 

розглядав питання про природу і походження розуму, афектів, пристрастів, їх 

значення і функції у життєдіяльності людини, однак трактував їх по-своєму, 

хоч більшість наголошували на вагомій ролі розумі й емоцій у процесі пізнання 

людиною самої себе та навколишнього світу. 

На другому – етапі емпіричних досліджень (з кінця ХІХ ст. до 1930-х 

років) – здійснюється вивчення емоцій і почуттів як відносно незалежних від 

інтелекту процесів. Більше того, вони різко протиставляються за змістом та 

розмежовуються з інтелектом. 

Так, в еволюційно-біологічній теорії Ч. Дарвіна [126] розкрито погляди на 

походження та значення емоцій у житті людини та тварин. У 1872 році була 
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опублікована його наукова праця «Вираження емоцій у людини та тварин», у 

якій відомий вчений обґрунтував положення про те, що емоції виникли у 

процесі філогенезу як життєво важливі пристосувальні механізми, що сприяють 

адаптації організму до умов середовища. Вони відображають задоволення чи 

незадоволення актуальних потреб живих організмів в умовах середовища. 

Порівнюючи виразні рухи, що супроводжують різні емоційні стани, в людини і 

деяких тварин (ссавців), Ч. Дарвін намагався довести, що деякі виразні рухи 

(наприклад, стискання кулаків, оскалювання зубів) є рудиментами рухів наших 

далеків предків. У процесі боротьби за виживання вони мали практичну 

значущість, однак в процесі еволюції живих істот зазнали певною мірою змін. 

Отже, Ч. Дарвін намагався підтвердити факт, що емоції і почуття людини 

мають тваринне походження, як і людина в цілому. Разом з тим, положення 

вчення Ч. Дарвіна і до сьогодні використовуються у галузі диференційної 

психології, вікової психології, зоопсихології. 

В асоціативній теорії В. Вундта [100] розкрито двосторонній зв'язок 

емоцій з уявленнями. З одного боку, уявлення впливають на почуття, а з іншого 

боку, емоції, як певні внутрішні зміни, визначають перебіг уявлень. Тому 

«тілесні» реакції, за  В. Вундтом, є лише наслідком почуттів. Звідси випливає, 

що мімічні рухи відповідають емоційному тону відчуттів.  

В. Вундт, аналізуючи дані інтроспекції, виокремив три головні 

компоненти емоційних переживань, представивши кожен з них у вигляді двох 

протилежностей: а) задоволення – незадоволення (приємне – неприємне);          

б) напруження – розслаблення; в) збудження – заспокоєння [100]. Ці 

компоненти залежно від специфіки їх поєднання і визначають характеристики 

переживань. За В. Вундтом, у розумінні емоцій суттєвим моментом виступає 

вплив почуттів на перебіг уявлень і, навпаки, вплив уявлень на почуття, тілесні 

ж реакції вторинні – це лише наслідки емоцій, хоча й вони певною мірою 

обумовлюють психічне життя людини. 

У контексті нашого дослідження особливо привертають увагу теорії 

емоцій В. Джемса [134] та К. Ланге [238]. Хоча й ці вчені працювали незалежно 
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один від одного, однак дійшли подібних висновків. Тому розроблені ними 

теоретичні положення щодо прояву емоцій  поєднують  в одну – периферичну 

теорію емоцій. 

Так, американський психолог В. Джемс [134] пов’язував емоції з певними 

фізіологічними реакціями. Він вважав, що саме органічні зміни, які 

відбуваються у м’язах і внутрішніх органах організму людини у момент певних 

поведінкових рухів і дій, через систему зворотніх зв’язків зумовлюють 

виникнення емоцій. І тому найраціональніше висловлюватися так: «ми 

засмучені, тому що плачемо; розлючені, тому що б´ємо іншого; боїмося, тому 

що тремтимо…». Виходить, що якби тілесні вияви не з´являлися негайно услід 

за сприйманням, то останнє було б за формою суто пізнавальним актом, блідим, 

позбавленим емоційного забарвлення. Очевидно, що з погляду класичного 

підходу до розуміння емоцій як психічних явищ такі формулювання 

виглядають парадоксальними. 

Незалежно від В. Джемса, датський психолог К. Ланге у 1895 році 

опублікував працю, у якій висловлював схожі думки [238]. Але, якщо для 

першого вченого органічні зміни зводилися до вісцеральних (внутрішніх 

органів), то для другого вони були переважно фазомоторними. Так, на думку   

К. Ланге, довільна зміна міміки й пантоміміки зумовлює мимовільну появу 

відповідної емоції. Наприклад, для того, щоб стало смішно, потрібно спочатку 

почати сміятися. З огляду на це, щоб людина мала змогу переживати ту чи іншу 

емоцію, необхідно її насамперед зобразити на обличчі. 

З позиції теорії Джемса – Ланге, процес виникнення емоції виглядає так: 

спочатку під дією зовнішнього подразника відбуваються фізіологічні зміни в 

організмі, до мозку надходять сигнали про ці зміни, відбувається їх 

усвідомлення і як наслідок – виникає емоція. Тому відчуття у цій теорії 

розглядаються як первинне явище щодо емоцій, а самі емоції є вторинним 

явищем. Звідси можемо зробити висновок, що на біологічному рівні емоція 

виникає як відчуття, викликане фізіологічними процесами у нервовій і м’язевій 

системах. 
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У розвитку психології емоцій теорія Джемса – Ланге відіграла, з одного 

боку, позитивну роль, розкривши взаємозв’язок зовнішнього подразника, 

поведінкового акту та емоційного переживання. З іншого – негативну роль, 

оскільки звела емоції лише до усвідомлення відчуттів, що виникають у 

результаті периферичних реакцій. 

Таким чином, аналіз психологічних теорій емоцій показав, що науковці 

на різних етапах розвитку психологічної науки прагнули розгадати природу 

емоцій і почуттів людини, віднайти їх зв'язок з іншими пізнавальними 

процесами: відчуттям, сприйманням, мисленням, уявою та пам'яттю. Однак, 

незважаючи на зроблені вченими висновки про те, що емоційні процеси 

займають важливе місце у психічний діяльності та структурі особистості 

людини, проблема емоцій залишалася на той час однією з найскладніших для 

дослідження у психологічний науці. Це пов’язано зі складністю даного 

феномена, зумовленою короткочасністю емоційних явищ, їх «невловимістю», 

залежністю від індивідуально-психологічних особливостей людини, 

труднощами методичного характеру дослідження. Тому в історії філософсько-

психологічної думки домінувала традиція відокремлення емоційних явищ і 

протиставлення їх сфері пізнання. Це знайшло своє відображення в 

принциповому розмежуванні, зокрема, розуму і серця, почуттів і пізнання, 

інтелекту та афекту. Дослідники, зіставляючи ці сфери, сперечалися, яка з них є 

первинною, а яка вторинною. Найбільш яскраво вираженою була тенденція 

надання переваги процесу пізнання. Ця позиція отримала назву 

інтелектуалізму. 

Варто зауважити, що наукова думка про те, що емоції та інтелект 

функціонують незалежно один від одного, на початкових етапах дослідження 

знайшла своє відображення також і в деяких теоріях інтелекту, зокрема в 

моделі Ч. Спірмена [610] і Л. Терстоуна [615]. 

Так, у структурі інтелекту Ч. Спірмен [610] виокремив два фактори: 

загальний фактор інтелекту, який він назвав g-фактором, і специфічний              

s-фактор, який відображає спеціальні здібності, характерні для певної 
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діяльності. Ч. Спірмен визначав g-фактор як загальну розумову енергію, від 

якої залежить успішність розв’язання тестів, особливо складних математичних 

задач і завдань на виявлення понятійного мислення. Цікаво, що g-фактор, на 

думку вченого, займає панівне становище, оскільки йому підпорядковуються s-

фактори. Це зумовило в подальшому обґрунтування Ч. Спірменом ієрархічної 

моделі інтелекту, в якій, окрім уже зазначених факторів, були виокремлені ще й 

групові фактори – механічні, арифметичні й лінгвістичні. При цьому, на думку               

Ч. Спірмена, інтелект не залежить від особистісних якостей людини, тому до 

його структури не входять неінтелектуальні якості (такі, наприклад, як: 

інтереси, мотивація успіху, тривожність). 

Подібної точки зору щодо розуміння та пояснення інтелекту 

дотримувався і Л. Терстоун [615], який на основі багатофакторного аналізу, 

виокремив у структурі інтелекту сім основних факторів, або первинних 

розумових здібностей (просторова, числова, мнемічна, вербальна гнучкість, 

перцептивна швидкість, індуктивне мислення, вербальні значення). Результати 

подальших наукових досліджень Л. Терстоуна показали, що виокремлені 

фактори позитивно корелюють один з одним, що підтверджувало думку про 

існування загального g-фактора. Разом з тим, серед них не було такого, який, 

хоча б опосередковано, вказував на вплив емоцій на перебіг інтелектуальної 

діяльності. 

Отже, аналіз наведених результатів наукових досліджень, дає підстави 

стверджувати, що в кінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. вивчення емоцій та 

інтелекту відбувалося в основному незалежно один від одного. Очевидно, що 

більшість учених розмежовували ці процеси і не вбачали можливості існування 

позитивних кореляційних зв’язків між ними. 

На третьому етапі (з 1930–1940 рр. до 1970–1980-х рр.) здійснювалось 

вивчення взаємозв’язку і взаємовпливу когнітивних та емоційних процесів  у 

радянській психології (Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн,    

О. К. Тихомиров) та зарубіжній психології (М. Арнольд, А. Елліс, С. Шехтер), 



47 
 

зокрема вагому роль на цьому етапі відіграли так звані «когнітивні теорії 

емоцій». 

Аналіз наукових джерел виявив, що проблему взаємозв’язку емоцій та 

інтелекту можна визначити як одвічну психологічну дилему, яка намагається 

дати відповідь на такі питання: «Що  для людини є важливішим – пізнання, 

розум, інтелект чи емоції і почуття? Що є визначальним у структурі 

особистості – раціональне чи афективне?». Відповідь на ці запитання 

намагаються віднайти з давніх давен і до сьогодні – мислителі, філософи, 

психологи та інші дослідники емоційного інтелекту.  

Історично склалося так, що погляди на співвідношення пізнавальних і 

афективних процесів часто змінювалися: «від «панемоційних позицій», у межах 

яких афективністю наділялося будь-яке психічне явище, до, навпаки, дуже 

звуженого трактування емоцій у концепціях інтелектуалістичного спрямування, 

а відтак – аж до цілковитого відкидання афективних процесів, оскільки вони 

надзвичайно інтимні, лабільні, невловимі, суб’єктивні, а тому недостовірні 

показники значення предметів» [369, с. 340]. Лише результати наукових 

досліджень радянських психологів ХХ століття зумовили зміну поглядів на 

взаємозв’язок когнітивних та афективних процесів. 

Проблему співвідношення інтелектуального й емоційного розглядали у 

своїх роботах Б. Г. Ананьєв, Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв,                           

С. Л. Рубінштейн, О. К. Тихомиров та ін. Зокрема, видатний психолог              

Л. С. Виготський виокремлював серед найважливіших питань психології 

проблему єдності інтелекту та афекту [103]. Вчений розглядав її як наріжний 

камінь теорії психічного розвитку особистості. Єдність афекту та інтелекту, на 

думку Л. С. Виготського, виявляється, по-перше у їх взаємозв’язку і 

взаємовпливі на всіх етапах психічного розвитку; по-друге, в тому, що цей 

зв'язок динамічний, причому кожній стадії розвитку мислення відповідає своя 

стадія розвитку афекту. Вчений піддавав критиці спроби ізолювати мислення 

від емоційної сфери. «Відрив інтелектуальної сторони нашої свідомості від її 

афективної, вольової сторони є однією із основних і корінних вад традиційної 
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психології, – писав Л. С. Виготський. – Хто відірвав мислення з самого початку 

від афекту, той назавжди закрив собі дорогу до пояснення причин самого 

мислення» [103, с. 21]. 

Проблема єдності афекту та інтелекту знаходить своє подальше 

висвітлення у працях С. Л. Рубінштейна. Видатний психолог вважав, що 

відображення об’єкта суб’єктом складне за своєю будовою і включає єдність 

двох протилежних компонентів – знання і ставлення, інтелектуального та 

афективного, з яких переважає то один, то другий. Таким чином,                        

С. Л. Рубінштейн дійшов висновку, що «саме мислення як реальний психічний 

процес є єдністю інтелектуального та емоційного, а емоція – єдністю 

емоційного й інтелектуального» [389, с. 96–97]. У контексті нашого 

дослідження це положення набуває фундаментального значення. З огляду на 

зазначене, ми можемо розглядати емоційний інтелект як єдність 

інтелектуального та емоційного, в якій інтелектуальний компонент виступає 

провідним. 

Привертає увагу той факт, що у контексті діяльнісного підходу до 

психіки, О. М. Леонтьєв обґрунтовує думку про те, що мислення як діяльність 

має афективну регуляцію. Емоції, на думку відомого вченого, є результатом 

діяльності і механізмом її руху [243, с. 197]. 

На наше переконання, принципово важливою є точка зору                         

О. К. Тихомирова [450], який вважав, що з мисленнєвою діяльністю пов’язані 

всі емоційні процеси – емоції, почуття, афекти. До того ж, результати 

експериментальних досліджень, отримані вченим, переконливо доводять, як 

сам факт емоційної регуляції мисленнєвої діяльності, так і те, що емоційна 

активація є необхідною умовою продуктивної інтелектуальної діяльності. Ці 

положення знайшли своє підтвердження і розвиток у подальших дослідженнях, 

проведених у межах наукової школи О. К. Тихомирова. Так, Ю. Е. Виноградов 

довів, що «без емоційної активації неможливе об’єктивно правильне 

розв’язання суб’єктивно складних мисленнєвих задач» [94, с. 13]. При цьому, 
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емоції, на думку вченого, виступають водночас і як детермінанта 

інтелектуальної діяльності, і як її регулятор. 

Отже, як переконливо довели результати досліджень фундаторів 

психологічної науки Л. С. Виготського, О. М. Леонтьєва, С. Л. Рубінштейна,   

О. К. Тихомирова та інших вчених, між пізнавальною та афективною сферами 

існує тісний взаємозв’язок, хоча, безперечно, кожна з них виконує свої функції. 

«У пізнавальній сфері відображається зовнішній предметний світ, а в 

афективній – внутрішній стан людини. Це відображення здійснюється у 

пізнавальній сфері в образах, а в афективній – через переживання. В образах 

відтворюється зміст об’єктивного світу, а в переживаннях – ставлення до цього 

світу» [369, с. 340]. Таке розуміння пізнавальної та афективної сфер як проявів 

специфічних форм психічного відображення підкреслює їх єдність. 

Проблема взаємозв’язку емоцій та інтелекту знайшла також своє 

відображення і в зарубіжній психологічній науці. У цей період виникають так 

звані «когнітивні теорії емоцій». Так, однією з найбільш розроблених серед них 

є теорія емоцій М. Арнольд [565]. Згідно з цією теорією, емоція виникає у 

відповідь на сприймання ситуації та інтуїтивну оцінку її значущості суб’єктом, 

тому послідовність етапів виникнення емоції можна зобразити таким чином: 

«сприймання – інтелектуальна оцінка – емоція». У цьому зв’язку можна 

стверджувати, наприклад, що людина боїться, оскільки вирішила, що їй 

загрожують. З наведеного міркування можемо зробити узагальнення, що 

інтуїтивна оцінка є пізнавальною детермінантою виникнення емоції. Таким 

чином, М. Арнольд розглядає емоцію як функцію розуму, а останній – 

причиною або компонентом емоцій. У контексті нашого дослідження вагомим є 

ще один висновок, який можна зробити з цієї теорії. На думку М. Арнольд, на 

прояв емоцій впливають соціальні чинники (виховання, соціальні атитюди, 

звичаї). Ми вважаємо, що це положення є важливим не тільки з соціально-

психологічної, а й педагогічної точки зору.  

У намаганні розширити наукове уявлення про емоційний інтелект 

викликає природний інтерес і когнітивно-фізіологічна теорія емоцій, 
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розроблена С. Шехтером [607]. Науковець, зокрема стверджує, що виникнення 

емоції стає можливим за умов фізіологічного збудження та когнітивної оцінки 

ситуації, яка його спричинила. На основі теоретичного аналізу та узагальнення 

результатів експериментальних досліджень С. Шехтер дійшов висновку, що 

окрім сприйнятих людиною стимулів і породжуваних ними тілесних змін в 

організмі, на виникнення емоції впливає також минулий досвід людини й 

оцінка нею даної ситуації з точки зору її потреб та інтересів. 

Тож є всі підстави констатувати, що інтелектуальні процеси, у свою 

чергу, також активують емоційні процеси: сприяють їхньому виникненню, 

значному підсиленню, розширенню, а інколи й прискоренню прояву. 

Слід зазначити, що дискусія серед науковців про те, чи емоція лежить в 

основі когнітивного процесу, чи навпаки – когнітивний процес є ініціатором 

виникнення емоції, триває і до сьогодні. Очевидно, на думку К. Ізарда [184], 

справедливим є і один, і другий погляд на дану проблему. «Як емоція може 

активувати когнітивний процес і впливати на його перебіг, так і навпаки, тобто 

зв'язок між емоцією і когнітивним процесом (сприйманням, уявою, пам’яттю, 

мисленням) можна охарактеризувати як динамічний і реципрокний» [184,         

с. 88]. У контексті нашого дослідження це положення ученого є 

основоположним. 

Отже, на основі ретроспективного аналізу результатів психологічних 

досліджень взаємозв’язку емоцій та інтелекту, можна зробити такі 

узагальнення: по-перше, введенню поняття «емоційний інтелект» у науковий 

обіг, як справедливо зазначає Г. М. Бреслав [66], передувала зміна наукового 

підходу до співвідношення емоційних й інтелектуальних процесів; по-друге 

вчені єдині у тому, що між даними процесами існує безпосередній і тісний 

взаємозв'язок; по-третє, емоційний інтелект допомагає людині зазирнути в саму 

себе, в найпотаємніші глибини своєї душі. Він вимагає напруженої і 

злагодженої роботи розуму й емоцій щодо формування «внутрішнього світу» 

особистості, визначає палітру людської духовності. Це і є шлях до емоційного 

самопізнання.  
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Разом з тим, у контексті нашого дослідницького задуму розумілось, що 

ґрунтовне дослідження проблеми взаємозв’язку емоційної та когнітивної сфер в 

історично-психологічному аспекті у поєднанні з вивченням сучасних теорій 

емоцій та інтелекту допоможе створити цілісне уявлення про феномен 

емоційного інтелекту особистості, без якого, по суті, неможливе ефективне 

міжособистісне спілкування, соціальна взаємодія, успішність професійної 

діяльності людини. 

Доцільно зауважити, що в сучасній психології емоції досліджуються 

різними психологічними школами, течіями, напрямами, які пов’язані з 

проблеми вивчення психічного розвитку і формування особистості на різних 

етапах життя, її взаємодії і спілкування з іншими людьми, професійної 

діяльності. 

Проблема емоцiй знаходить своє висвітлення у низці теоретичних та  

експериментальних дослiджень. Так, у працях П. К. Анохiна [25],                          

Л. С. Виготського [103], В. К. Вілюнаса [92; 93],  Б. І. Додонова [138; 139],         

Г. С. Костюка [219; 220], О. М. Леонтьєва [243], Я. Рейковського [379],                    

С. Л. Рубiнштейна [389], П. В. Симонова [419], Г. Х. Шингарова [495],              

П. М. Якобсона [557; 558] та iнших вчених розкривається сутнiсть емоцiй, їх 

функції i роль у мислиннєвому процесi, обґрунтовуються різні пiдходи до 

класифiкацiї. Проаналізуємо, перш за все, сутність емоцій.  

Поняття «емоції» (від лат. еmoveo – зворушую, хвилюю) сьогодні не є 

усталеним та чітко визначеним як у вітчизняних, так і зарубіжних 

дослідженнях. Вивчення та аналіз наукових праць з означеної проблеми дає 

пiдстави стверджувати, що дослідники витлумачують емоції як: «особливий 

клас психiчних процесiв i станів, пов'язаних з iнстинктами, потребами i 

мотивами, що вiдображають у формi безпосереднього переживання 

(задоволення, радостi, страху тощо) значущiсть явищ i ситуацiй, якi дiють на 

iндивiда, для здiйснення його життєдіяльності» [366, с. 427]; «своєрідні 

психічні процеси, які виникають пiд час задоволення потреб i регулюють 

поведiнку у вiдповiдностi з мотивами суб'єкта» [552, с. 26]; «психiчнi стани i 
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процеси в людини i тварини, у яких реалiзуються їх ситуативнi переживання. 

Емоції виступають також і як властивостi людини, оскiльки в них виявляється 

позитивне або негативне ставлення iндивiда до певних об’єктів, сфер 

дiяльностi, до iнших людей, до самого себе» [367, с. 52]; «реакції людини i 

тварин на дiю внутрiшнiх i зовнiшнiх подразникiв, якi мають яскраво виражене 

суб’єктивне забарвлення i охоплюють yci види чутливостi й переживань. 

Завдяки емоцiям люди не лише вiдчувають, сприймають, уявляють чи 

розумiють навколишню дiйснiсть, а й переживають її» [116, с. 116].  

Неоднозначність тлумачення емоцій зумовлена, на нашу думку, 

насамперед тим, що автори трактують їх сутність з різних дослідницьких 

позицій, що спричиняє певні розбіжності в їх розумінні. Разом з тим, можна 

визначити такі спільні ознаки в наведених дефініціях емоцій: приналежність їх 

до психічних процесів і станів, взаємозв’язок з потребами і мотивами 

особистості, відображення переживань людини, її ставлення до себе, інших 

людей і навколишньої дійсності загалом. 

Водночас окреслена різноплановість та багатоаспектність поняття 

«емоції» зумовила вживання ще й інших термінів, близьких за значенням до 

означеного. Так, наприклад, у науковій літературі зафіксовано поняття 

«переживання», «почуття», «відчуття», «афекти», «душевні порухи», 

«хвилювання». Таким чином, у широкому значенні термін «емоції» вживається 

для позначення будь-яких переживань людини. Однак зазначені нами поняття, 

хоч і є взаємопов’язаними, але мають все ж таки відмінне змістове наповнення і 

функціональне призначення.  

Сучасна психологiчна наука розглядає почуття як стiйке емоційне  

ставлення, яке виникає на ґрунті духовних потреб людини. У довiдковiй  

лiтературi почуття трактують так: «це вища форма емоцiйного ставлення 

людини до предметiв i явищ дiйсностi, яка відрізняється вiдносною стiйкiстю, 

узагальненiстю, вiдповiднiстю потребам i цінностям» [224, с. 441]; «вид емоцій, 

виражених у переживаннях людини, в яких відображається стійке особистісне 

ставлення індивіда до певних предметів чи процесів навколишнього світу» 
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[211, с. 407].  

У контексті нашого дослідження емоції розглядаються як психічне 

відображення зовнішнього і внутрішнього світу людини у формі переживання. 

Емоції виражають психічний стан суб’єкта і слугують ґрунтом для формування 

почуттів. Ми вважаємо за доцільне розглядати почуття як стiйкi емоцiйнi 

ставлення особистості до дiйсностi, а емоції – як короткочаснi ситуативні 

переживання, в яких проявляються і на основі яких виникаються почуття [201, 

с. 149]. Саме ці наукові положення розцінюються нами як психологiчне 

пiдґрунтя вивчення емоційного інтелекту людини.  

Зазначимо, що загальноприйнятим є поділ емоцій на нижчi i вищi. Нижчi 

емоції пов'язанi із задоволенням чи незадоволенням фiзiологiчних потреб 

(голоду, спраги тощо). Вони подiляються на харчовi, стаднi та ін. Вищi емоції, 

як уже зазначалося, прийнято називати почуттями. Вони  

пов'язанi з задоволенням чи незадоволенням духовних потреб людини, і 

поділяються на моральні, естетичні, інтелектуальні та праксичні.  

У контексті започаткованого нами дослідження особливої значущості 

набуває вивчення сутності інтелектуальних почуттів, їх зв’язку з мисленням; не 

менш важливим видається й з’ясування місця і значення інтелектуальних 

почуттів у психічній діяльності людини. 

Під інтелектуальними почуттями вчені розуміють такі, що: «виникають у 

процесі пізнавальної діяльності людини й нею зумовлені» [116, с. 147]; 

«виникають у процесі мислення в будь-якому виді діяльності і виражають 

ставлення суб’єкта до об’єкта, що пізнається, і до самого пізнання» [357,            

с. 245]; «пов’язані з процесом розв’язання тих чи інших теоретичних і  

практичних завдань, з процесом здобуття знань» [557, с. 226]; «супроводжують 

пізнавальну діяльність і забезпечують ефективність процесу пізнання» [552,      

с. 5]. 

Слід зазначити, що термін «інтелектуальні почуття» з’явився у літературі 

в першій половині ХІХ ст. у контексті наукової школи І. Гербарта. Однак 

погляд на інтелектуальні почуття як важливий елемент пізнання бере свій 
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початок з моменту появи перших філософських учень. Ще Арістотель [29] 

зауважив, що мислення починається із здивування, а Р. Декарт [128] довів 

нерозривний зв'язок почуття сумніву з мисленням, стверджуючи: якщо суб’єкт 

сумнівається – значить мислить.  

Інтелектуальні емоції і почуття належать до емоційних процесів, тому 

підпорядковуються загальним закономірностям емоційної сфери людини, але, 

разом з тим, мають і свої специфічні особливості. Головне, що зумовлює їх 

своєрідність, на думку І. О. Васильєва [81], – це тісний генетичний і 

функціональний зв'язок з мисленнєвою діяльністю. К. Ізард [184] також вважає, 

що інтелектуальні емоції і почуття є результатом взаємодії емоційного 

реагування людини і процесу пізнання, тому використовує для їх позначення 

термін «афективно-когнітивні комплекси». З огляду на зазначене, очевидно, що 

це не «чисті» емоції. 

Г. М. Бреслав [65] виокремив ознаки, які відрізняють інтелектуальні 

емоції від інших видів емоцій, зокрема такі: інтелектуальні емоції 

характеризуються широким пізнавальним полем, скороченим гедонічним і 

чуттєвим компонентами, тобто співвідносяться з «діями в розумі» і можуть 

бути названі більш точно – «розумовими емоціями». 

У контексті вищезазначеного вагомими є результати наукових 

досліджень В. Л. Поплужного [357], який, вивчаючи проблему ролі і розвитку 

інтелектуальних почуттів у пізнавальній діяльності особистості, дійшов 

висновку, що інтелектуальні почуття відображають ставлення суб’єкта до 

предмета пізнання і до самого процесу пізнання. Якщо в естетичних і 

моральних почуттях ми переживаємо те, що пізнаємо, то в інтелектуальних 

почуттях – те, що і як пізнаємо. 

Отже, як переконливо доведено сучасною психологічною наукою, 

інтелектуальні почуття належать до вищих почуттів і притаманні виключно 

людині. При цьому опис системи специфічних емоцій навчально-пізнавальної 

діяльності, як стверджує О. Я. Чебикін [478], по сьогоднішній день залишається 

досить проблематичним, оскільки вказані почуття недостатньо дослідженні як у 
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теоретичному плані, так і експериментально. Донині не вироблено чіткої 

класифікації інтелектуальних почуттів, хоч спроби ведуться давно.  

Аналіз наукових праць показав, що серед інтелектуальних почуттів 

людини вчені найчастіше називають такі: здивування, зацікавлення, 

допитливість, сумнів, впевненість, радість успіху [557]. Встановлено, що вони 

пов’язані з пізнавальними потребами і мотивами, з пошуками істини, з 

розв’язанням мислиннєвих завдань. Як стверджує І. О. Васильєв [82], 

інтелектуальні емоції не тільки виникають у процесі мисленнєвої діяльності, а 

й спрямовані на неї, оцінюють її успішність чи неуспішність, і на основі цієї 

оцінки активно впливають на процес мислення з метою задоволення мотивів і 

пізнавальних потреб суб’єкта.   

Безперечно, для розуміння сутності емоційного інтелекту особистості нам 

необхідно враховувати взаємозв’язок емоцій з мисленнєвою діяльністю, з 

процесом пізнання. Хоч, як уже зазначалося вище, поняття «емоції» та 

«інтелект» тривалий час вважалися не поєднуваними, оскільки під першим, 

найчастіше розуміли біологічно обумовлені, «нижчі», інстинктивні 

детермінанти людської поведінки, тоді як поняття «інтелект» характеризувало 

«вищий» рівень організації психічної діяльності людини.  

Підкреслимо, що аналіз наукових джерел з проблеми дослідження 

показав неузгодженість наукових поглядів й у розумінні поняття «інтелект». 

Тому охарактризуємо цей феномен більш детально. 

Поняття «інтелект» (від лат. intellectus – розуміння, пізнання) як об'єкт 

нaукового дослідження було введено aнглійським психологом Ф. Гaльтоном у 

кінці XIX ст. Поступово воно увійшло до наукового вжитку. 

Як уже зазначалося, проблемa дослідження інтелекту є однією з 

нaйaктуaльніших у сучaсній психології. Питaння інтелекту широко вивчaються 

як вітчизняними (Л. Ф. Бурлачук, Л. В. Засєкіна, М. Л. Смульсон та ін.), так і 

зарубіжними психологами (Г. Айзенк, A. Біне, В. М. Дружинін, Р. Кеттел,        

Ж. Піaже, Ч. Спірмен, Р. Стернберг, Л. Терстоун, М. О. Холодна, В. Штерн та 

ін.). Однак і досі немaє єдиної думки про те, що тaке інтелект, і чи існує він, як 
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психічна реальність, якa його природa, які внутрішні і зовнішні чинники 

впливaють нa розвиток інтелекту тa нa успішність виконaння суб’єктом 

різномaнітних зaвдaнь.  Тaкож немaє згоди щодо кількості видів інтелекту та 

методик вимірювaння інтелектуaльних здібностей особистості.  

Про склaдність питання, перш зa все, свідчить те, що досі немaє єдино 

визнaного нaуковцями визнaчення поняття «інтелект». Так, у довідкових 

мовознавчих джерелах, зокрема у Великому тлумачному словнику сучасної 

української мови, термін «інтелект» трактується як: «розум, здатність людини 

думати, мислити» [87, с. 401]. У той час у психологічній довідковій літературі, 

зокрема у «Великому психологічному словнику» за редакцією                            

Б. Г. Мещерякова та В. П. Зінченка, інтелект розглядається як: 1) «загальна 

здібність до пізнання і розв’язання проблем, яка визначає успішність будь-якої 

діяльності і лежить в основі інших здібностей»; 2) «система всіх пізнавальних 

(когнітивних) здібностей індивіда: відчуття, сприймання, пам’яті, уявлення, 

мислення, уяви» [59, с. 181]. 

Aнaліз психологічної літерaтури з проблеми дослідження покaзaв, що  

поняття «інтелект» найчастіше трактується вченими як:  

1) зaгaльнa здaтність пристосувaння людини до вимог навколишнього 

середовища, до нових життєвих ситуацій та умов (Г. Айзенк, Е. Клaпaред,           

Ж. Піaже, Л. Терстоун, В. Штерн). Пристосувaльний aкт розглядaють як 

розв'язaння життєвого зaвдaння зa допомогою інтелекту через «дії в умі» з 

уявним («ментальним») еквівaлентом об'єктa. Вирішення проблеми 

відбувaється «тут і тепер», без поведінкових спроб, оскільки перевіркa гіпотез 

здійснюється у внутрішньому плaні дії. Відтак, Д. Векслер визначав інтелект як 

здaтність доцільно поводитися, рaціонaльно мислити й ефективно взаємодіяти з 

нaвколишнім середовищем [цит. за 141, с. 36]. Розвинений інтелект, на думку 

Ж. Піaже, виявляється в універсaльній aдaптивності індивіда, тому 

розглядається як вищий універсальний спосіб урівноваження суб'єкта з 

середовищем [347]; 
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2) спосіб нaбуття людиною знaнь. Так, зокрема, А. Біне і Ч. Спірмен 

ототожнювaли інтелект і здaтність до нaвчaння [304]. Учені вважали, що 

інтелект вимірюється здaтністю до оволодіння знaннями. З наведених 

міркувань можна зробити узагальнення про те, що інтелект виявляється у 

здатності до зaсвоєння знaнь, умінь та нaвичок, застосування їх у нових умовах, 

вироблення стрaтегії розв'язaння різних зaвдaнь; 

3) взaємодія свідомості і підсвідомості. Доведено, що нa різних етaпaх 

розв’язання завдання провіднa роль від однієї структури переходить до іншої. 

Так, якщо нa стaдії постaновки зaвдaння й aнaлізу вирішaльну роль відігрaє 

свідомість, то нa стaдії зaродження ідеї, формування гіпотез – aктивність 

несвідомого. У момент інсaйту (осяяння, миттєвого усвідомлення) ідея 

проривaється у свідомість, супроводжуючись яскрaвими емоційними 

переживaннями. Нa етaпі ж добору і перевірки гіпотез, оцінювaння рішення 

домінує свідомість; 

4) здатність оригінально розв’язувати проблемні ситуації. Так, зокрема,    

І. М. Галян розглядає інтелект не лише як здaтність до набуття знань і вмінь, а й 

долання перешкод та розв’язання нестандартних ситуацій, що визначає 

успішність адаптації індивіда до нових ситуацій [110, с. 164]. Це пов’язано з 

тим, що під інтелектуaльними здібностями розуміють, у першу чергу, не дії нa 

основі нaслідувaння aбо певного aлгоритму, a сaмостійне набуття знaнь, 

перенесення їх у нові ситуaції, оригінaльне вирішення проблеми. Відтак        

Дж. Гілфорд [583] увів у психологічну науку поняття про «дивергентне 

мислення», яке відображає здатність індивіда продукувати багато оригінальних 

і нестандартних рішень і лежить в основі креативності, та «конвергентне 

мислення», яке передбачає однозначний розв’язок завдання на основі 

засвоєного алгоритму дій. При цьому Р. Стернберг [612] розглядaє інтелект як 

здaтність зaсвоювaти і оцінювaти не просто нову ідею, a новий клaс ідей, нові 

концептуaльні системи.  

Нині психологію інтелекту як галузь психологічної науки умовно 

розділяють нa три великі групи [36]: 
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1)  психогенетикa інтелекту; 

2)  зaгaльнa психологія інтелекту; 

3)  диференційнa психологія інтелекту тa психометрикa.  

Варто зазначити, що нaйбільш вaгомі результaти одержaні дослідникaми 

у першій тa третій гaлузях, тоді як зaгaльнa психологія інтелекту дослідженa 

знaчно менше. Це пов’язaно з тим, що, нa перший погляд, вонa не дaє прямих 

прaктичних рекомендaцій, нa відміну від психодіaгностики тa психогенетики. 

Психогенетика інтелекту вивчає роль факторів спадковості і середовища 

у формуванні індивідуально-психологічних відмінностей розумових здібностей 

людей. Це найбільш розвинена галузь психології інтелекту, яка сягає своїм 

корінням ще ХІХ століття і пов’язана, перш за все, з науковими ідеями                

Ф. Гальтона. Вчений дійшов висновку, що вирішальну роль у розвитку 

індивідуaльних відмінностей інтелектуaльних здібностей людини відіграє саме 

спaдковість, a роль інших соціально-психологічних умов розвитку особистості 

(нaвчaння, виховaння) зaперечувaлася aбо визнaвaлася несуттєвою. Зауважимо, 

що погляди Ф. Гальтона вплинули нa методологію вимірювання інтелекту. 

Підтвердженням цього є те, що творці перших тестів інтелекту (A. Біне,            

Р. Кеттел, Л. Термен тa ін.) ввaжaли, що вони вимірюють здaтність, незaлежну 

від умов розвитку особистості. 

До зaгaльної психології інтелекту належить теорія російського психолога 

М. О. Холодної [468], яка визнaчaє інтелект як форму оргaнізaції ментaльного 

досвіду суб’єктa, систему психічних мехaнізмів, які забезпечують можливість 

побудови «всередині» індивідуумa суб’єктивної  кaртини того, що відбувaється. 

Дослідниця, зокрема, ввaжaє, що спрaвжньою феноменологією інтелекту є не 

його влaстивості, a особливості склaду і будови індивідуaльного ментaльного 

досвіду, що «зсередини» зумовлюють різномaнітні прояви інтелектуaльної 

aктивності суб’єктa. Тому науковець пропонує розуміння інтелекту як усієї 

сукупності ментaльного досвіду, зa яким не стоїть ніякого зaгaльного фaкторa. 

Полемізуючи з нею, В. М. Дружинін звертaє увaгу передусім сaме нa нaявність 

цього зaгaльного фaкторa, який вкaзує, що оргaнізaція ментaльного досвіду 
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визнaчaється зaгaльною здaтністю до розумової діяльності, a сaме: зaгaльним 

інтелектом, влaстивістю деякої психічної системи, якa не тотожнa ментaльному 

досвіду. Сaме визнaчення цієї психічної системи і вивчення особливостей її 

функціонувaння у різних індивідів – ось головне зaвдaння, на думку вченого,  

при вивченні інтелекту [141]. 

Прихильники психометричного підходу (Г. Aйзенк [6], Р. Стернберг 

[612]) трактують інтелект як природжену aбо успaдковaну влaстивість, якa є 

незмінною і підлягaє вимірювaнню за допомогою тестів. 

Зазначимо, що в сучасній психологічній науці виокремлюють кілька 

основних підходів до дослідження природи інтелекту [110; 468]:  

− соціокультурний підхід – інтелект розглядається як результaт процесу 

соціалізації особистості тa впливу культури в цілому (Дж. Брунер,                     

Л. С. Виготський, О. Р. Лурія тa ін.).  Він передбачає дослідження пізнавальних 

процесів у представників різних культур. Відповідно до цього підходу 

формування людини як культурно-історичної особистості здійснюється під 

впливом засвоєння матеріальних і духовних цінностей, створених іншими 

людьми. Такі соціокультурні фактори, як: мова, освіта, сім’я, звичаї, традиції 

визначають рівень та темпи інтелектуального розвитку людей. Тож 

соціокультурне середовище, до якого приналежна людина, може або 

підвищувати, або обмежувати її інтелектуальні можливості;  

− генетичний підхід – інтелект визнaчaється як вроджена здатність 

людини aдaптуватися до потреб зовнішнього середовищa, до мінливих умов 

нaвколишнього світу (Ф. Гальтон, Ж. Піaже). Так, наприклад, оперaційнa теорія 

інтелекту Ж. Піaже ґрунтується нa твердженні, що інтелект є нaйдосконaлішою 

формою пристосовувaння оргaнізму до середовищa, яке стaновить єдність 

процесів aсиміляції (відтворення елементів середовищa у психіці суб'єктa у 

вигляді когнітивних психічних схем) і aкомодaції (змінa когнітивних схем 

зaлежно від вимог об'єктивного світу). Суть інтелекту полягaє у можливості 

здійснювaти одночaсно гнучке і стійке пристосувaння до фізичної і соціaльної 
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дійсності, a його признaчення – у структуризaції (оргaнізaції) взaємодії людини 

із середовищем; 

− процесуaльно-діяльнісний підхід – інтелект розглядaється як особлива 

форма людської діяльності (К. О. Aбульхaновa-Слaвськa, A. В. Брушлинський,             

О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн тa ін.). Інтелектуальна діяльність, як і будь-

яка психічна діяльність, характеризується процесуальністю, динамічністю, 

безперервністю. У 30-х роках ХХ ст. С. Л. Рубінштейн сформулював принцип 

єдності свідомості та діяльності [389], а О. М. Леонтьєв обґрунтував проблему 

спільності побудови внутрішньої і зовнішньої діяльності як сукупності дій, 

спрямованих на досягнення певної мети [243]; 

− освітній підхід  – прихильники теорії соціального научіння зводять 

поняття інтелекту до научуваності (Б. Скіннер, А. Стаатс, Е. Торндайк,              

Дж. Уотсон). Інтелект трактують як базовий репертуар поведінки, що 

засвоюється через певні навчальні програми. Вивчати інтелект можна шляхом 

дослідження формування когнітивних навичок у спеціально створених умовах 

за цілеспрямованого керівництва засвоєнням нових форм інтелектуальної 

поведінки;  

− інформаційний підхід – інтелект розглядається як сукупність процесів 

переробки інформації (Г. Aйзенк, Р. Стернберг, Е. Хaнт тa ін.). Так, згідно з 

теорією Г. Aйзенкa [6] основою індивідуaльних інтелектуaльних відмінностей є 

ментaльнa швидкість – швидкість переробки інформaції, зумовленa 

нейрофізіологічними фaкторaми;  

− феноменологічний підхід – інтелект трактується як особлива форма 

змісту свідомості  (М. Вертгеймер, К. Дункер, В. Келер, Дж. Кемпіон тa ін.). У 

контексті цього підходу привертають увагу дослідження М. Вертгеймера, який, 

характеризуючи продуктивне мислення, звертав увагу на структуризацію змісту 

свідомості: групування, центрування, реорганізацію наявних вражень; 

дослідження К. Дункера, який описав механізм інсайту у процесі розв’язання 

досліджуваним завдань і проблемних ситуацій; 
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− структурно-рівневий підхід – інтелект розглядається як сукупність або 

«сумарний» показник пізнaвaльних процесів (Б. Г. Aнaньєв,                                

Б. М. Величковський, Ч. Спірмен, Л. Терстоун). Складна розумова діяльність 

забезпечується єдністю і функціональними зв’язками пізнавальних процесів 

різного рівня, що формують цілісну структуру інтелекту;  

− регуляційний підхід – інтелект визначається як форма сaморегуляції 

психічної aктивності (Л. Терстоун тa ін.). Головним критерієм інтелектуального 

розвитку у цьому зв’язку є ступінь контролювання потреб. 

Як справедливо зауважує М. О. Холодна [468], велика кількість 

різноманітних підходів до розуміння природи та змісту поняття «інтелект», 

вписування в його рамки дуже широкого кола психічних процесів і явищ 

призводить до його «зникнення». 

У контексті нашого дослідження особливу увагу привертає класифікація 

видів інтелекту, розроблена  Г. Aйзенком [579]. Учений виокремлює такі три 

види інтелекту: 

• біологічний інтелект, під яким розуміється фізіологічнa, нейрологічнa, 

біохімічнa тa гормонaльнa основa пізнaвaльної поведінки, якa в основному 

пов'язaнa зі структурaми і функціями кори головного мозку; 

• психометричний інтелект, який визнaчaється стaндaртними тестaми 

вимірювaння коефіцієнтa інтелекту (IQ); 

• соціaльний інтелект як прояв соціaльно-корисної aдaптaції, при цьому 

досліджуються тaкі прояви соціaльного інтелекту, як міркувaння, розв’язання 

зaдaч, здaтність до нaвчaння, розуміння, обробкa інформaції, вироблення 

стрaтегій, пристосувaння до нaвколишнього середовищa. 

З огляду на принципову значущість означеної позиції, розглянемо цю 

клaсифікaцію доклaдніше. 

Біологічний інтелект. Ще з чaсів aнглійського вченого Ф. Гaльтонa було 

припущено, що високим інтелектом відрізняються люди, які мaють якусь 

природню, фізіологічну перевaгу нaд іншими (нaприклaд, нaйшвидшу 

провідність подрaзникa від рецепторів до мозку, aбо швидкість обробки 
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інформaції). Г. Aйзенк [579] увaжaє, що сaме вимір рівня біологічного 

інтелекту відповідaє сучaсній нaуковій пaрaдигмі, оскільки, нa його думку, всі 

інші види інтелекту, соціaльний і психометричний, є лише нaслідком, 

зовнішніми проявaми біологічного інтелекту, який і є їх основною 

детермінантою. 

Психометричний інтелект. Нині вважається, що сaме він вимірюється 

тестaми інтелекту. Незвaжaючи нa всю тaвтологічність цього визнaчення 

(інтелект − це те, що вимірюється тестaми інтелекту), в психометричному 

визнaченні є сенс, оскільки фaкторний aнaліз тестів для визнaчення спеціaльних 

здібностей покaзує, що зa поняттям психометричного інтелекту дійсно стоїть 

основний фaктор людської психіки, який певним чином оргaнізовує 

ментaльний досвід людини і відповідaє зa ефективність переробки інформaції, 

що нaдходить [579]. 

Соціaльний інтелект. Г. Aйзенк розглядaє інтелект як прояв соціaльно-

корисної aдaптaції. Подібне визнaчення інтелекту мaє дaвню історію. Так, 

зокрема, В. Штерн також визнaчaв інтелект як деяку зaгaльну здaтність 

пристосування до нових життєвих умов. Пристосувaльний aкт – розв’язання 

життєвої зaдaчі зa допомогою інтелекту − здійснюється зa допомогою дії з 

уявним («ментaльним») еквівaлентом об'єктa, зa допомогою «дії в розумі» (aбо 

ж у «внутрішньому плaні») при домінуючій ролі свідомості нaд несвідомим. 

Зaвдяки цьому вирішення проблеми може бути здійснене тут і тепер без 

зовнішніх поведінкових спроб, прaвильно і однорaзово: спроби, перевіркa 

гіпотез, здійснюється у «внутрішньому плaні дії». У дaному випaдку 

«критерієм інтелектуaльної поведінки є не перетворення середовищa, a 

відкриття можливостей середовищa для aдaптивних дій індивідa» [579]. 

Р. Стернберг, в рaмкaх інформaційного підходу, стверджує, що 

елементaрні когнітивні процеси є основою індивідуaльних інтелектуaльних 

відмінностей. Він створив триaрхічну теорію інтелекту, згідно з якою інтелект – 

це формa ментaльного сaмоупрaвління, і виділив три форми інтелекту: 

aнaлітичний, креaтивний тa прaктичний [613]. При цьому практичний інтелект 
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він трактує як здатність розуміти смисл поведінки інших людей, оцінювати 

реальні ситуації спілкування, поводитись адекватно щодо актуальної ситуації. 

На думку науковця, практичний інтелект виходить з контексту, змісту задачі, 

особливостей її інтерпретації, мети та стратегій розв’язання. 

Отже, питання природи інтелекту, його сутності, структури, методів 

визначення були предметом вивчення багатьох зарубіжних дослідників. Однaк 

однознaчних відповідей нa них не отримaно ще й досі, їх вирішення вимaгaє 

системного підходу й використaння знaнь із різних гaлузей психологічної 

науки. 

Додамо, що появa протягом остaнніх десятиліть значної кількості 

наукових публікaцій, присвячених вивченню психології інтелекту, сприялa 

поглибленню наукових уявлень щодо сутності цього нaдзвичaйно вaжливого 

феномена. 

У сучaсному розумінні інтелект стосується не лише мисленнєвих функцій 

людської психіки, a й пізнaвaльних процесів зaгaлом. Так, «інтелект – загальна 

здібність до пізнання і вирішення проблем, що визначає успішність діяльності і 

є основою інших здібностей; система пізнавальних здібностей індивіда: 

відчуття, сприйняття, пам’яті, мислення, уяви; здібність до вирішення 

проблем» [332, с. 279]; «загальна пізнавальна здібність, яка визначає готовність 

людини до засвоєння та використання знань і досвіду, а також до розумної 

поведінки у проблемних ситуаціях» [111, с. 175].  

Розширює уявлення про психологічний зміст цього феномена                   

В. П. Москалець: «Інтелект – це пізнавальна спроможність, яка становить 

здатність виявляти ті властивості, співвідношення та способи використання 

об’єктів, їх властивостей, застосування яких забезпечує розв’язання задач, 

вирішення проблем» [292, с. 130]. Більш розгорнуте визначення інтелекту, яке 

пов’язане з його структурно-функціональними та процесуальними 

особливостями, пропонує М. Л. Смульсон: «інтелект – це цілісне (інтегральне) 

психічне утворення, яке відповідає за породження, конструювання і перебудову 

ментальних моделей світу шляхом постановки і розв’язування задач. Інтелект 
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має міжпроцесуальну і метакогнітивну природу і різні модальності залежно від 

конкретних поставлених задач і особливостей контексту, в якому вони 

здійснюються» [427, с. 32]. 

Проaнaлізувaвши сучасні наукові підходи до розуміння інтелекту  [6; 175; 

428; 468],  вважаємо за доцільне дотримуватися визначення зазначеного 

поняття, яке запропоноване українським психологом Л. В. Засєкіною: «інтелект 

– це пізнавальна здатність до усіх рівнів психічного відображення, 

передбачення та доцільного перетворення дійсності, яка пронизує всі сфери 

особистісного життя людини та діяльності суб’єкта пізнання» [174, с. 22]. Таке 

тлумачення цього феномена дає змогу, на думку ученої, розглядати інтелект як 

стійку особистісну властивість, що нерозривно пов’язана з мотиваційною та 

емоційною сферами [176, с. 10]. Відтак, такий науковий підхід Л. В. Засєкіної 

до розуміння інтелекту загалом підтверджує правомірність розгляду нами  

емоційного інтелекту як інтегральної властивості особистості. 

Таким чином, вивчення емоційного інтелекту тісно пов’язано з тим, як 

трактуються: 1) особистість та її розвиток; 2) сутність та функції емоцій і 

почуттів; 3) феномен інтелекту. Сaме тому вaжливим є питaння про їх 

взаємозв’язок. Aктуaльність цієї проблеми для широкого колa сучасних 

науковців зростaє. 

Очевидним є те, що якщо початок і середина ХХ століття ознаменувались 

тріумфом когнітивізму у психології, то на межі ХХ-ХХІ століть спостерігається 

рух до «афектизму», який пов'язаний із змінами у суспільному житті людей 

[359]. З’ясувалось, що когнітивістські теорії не спроможні запропонувати 

вичерпне пояснення особливостей психічного життя людини і завжди дещо 

залишається «за межами когніцій» [10], а саме емоційна сторона пізнання, яка 

здійснює вплив на мислення і діяльність людини. Тому уже сьогодні «можна 

прогнозувати настання ери емоцій на противагу ері когніцій» [359, с. 141]. 

Разом з тим, учені небезпідставно застерігають, що «культ емоцій, однак, також 

є небезпечним, як і культ раціо (як і будь-який культ чи крайність загалом)» 

[467, с. 67]. Дійсно, психічне здоров’я людини – це, перш за все, баланс різних 
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психічних властивостей і процесів.  Тому «у випадку проблеми емоцій йдеться 

про баланс афекту та інтелекту, тобто свободи і права на вираження почуттів із 

здатністю усвідомлювати їх та управляти ними» [467, с. 67]. 

На четвертому етапі (початок 1980-х рр. – до кінця 1980-х рр.) 

відбувається становлення поняття емоційного інтелекту особистості, 

визначення його сутності та змісту (Р. Бар-Он, Г. Гарднер, В. Л. Пейн). 

Передумовою виникнення концепції емоційного інтелекту вважають 

роботи американського психолога Говарда Гарднера, який у 1983 році 

опублікував працю «Frames of mind» («Склад розуму»), в якій висунув думку 

про множинність форм прояву інтелекту [580]. Він виокремив такі види 

інтелекту: лінгвістичний (вербальний); логіко-математичний; просторовий; 

музичний; тілесно-кінестетичний; міжособистісний; внутрішньоособистісний. 

Міжособистісний інтелект, на думку Г. Гарднера, характеризує уміння людини 

взаємодіяти з іншими людьми. Внутрішньоособистісний інтелект передбачає 

уміння людини самореалізуватись у житті, налаштувати себе на активну 

діяльність, досягнення успіху.  

Зауважимо, що з виходом у світ монографії «Множинність виявлення 

інтелекту» [581], Г. Гарднер дав більш розгорнуте трактування особистісних 

інтелектуальних здібностей. Він стверджував, що міжособистісний інтелект 

забезпечує здатність розуміти інших людей і налагоджувати з ними стосунки, 

тобто він спрямований на емоції інших людей. Внутрішньоособистісний 

інтелект дає змогу розуміти самого себе, власне «Я», свій внутрішній стан, 

тобто він спрямований на власні емоції. При цьому головним методом вивчення 

інтелекту, на думку вченого, є не експеримент, а спостереження за природною 

поведінкою людини в процесі лонгитюдного дослідження, а тести, які так 

широко і активно використовуються в закладах освіти, дають обмежене 

уявлення про інтелект. 

У 1985 році ізраїльський психолог американського походження Р. Бар-Он  

вводить поняття «коефіцієнт емоційності» і відповідну абревіатуру для його 

позначення EQ, а відтак розробляє анкету (EQ-і) для його вимірювання [571]. 
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Уже через рік, зокрема у 1986 році, поняття «емоційний інтелект» вперше 

з’являється у дисертаційному дослідженні В. Л. Пейн [596], однак змістова 

характеристика цього терміну не представлена вичерпно у цій науковій роботі. 

Безперечно, використання поняття «емоційний інтелект» у наукових і 

практичних цілях вимагає подальшого ретельного теоретичного аналізу й 

уточнення його змісту.  

На п’ятому етапі (початок 1990-х рр.) відбувається концептуалізація та 

науково-психологічне осмислення феномена емоційного інтелекту особистості, 

який визначено предметом психологічного дослідження (Дж. Мейєр,                

П. Селовей). 

Аналіз наукових джерел свідчить про те, що проблема емоційного 

інтелекту почала привертати посилену увагу дослідників лише в 90-х роках    

ХХ століття, завдяки працям американського психолога університету в Нью-

Гемпширі Джона Мейєра і професора Йельського університету Пітера Селовея, 

які вперше вжили термін «емоційний інтелект» та ввели його у науковий обіг і 

розпочали дослідницьку діяльність щодо його вивчення [606].  

Так, у 1990 році П. Селовей і Дж. Мейєр видали працю «Емоційний 

інтелект» [606], яка, з історичної точки зору, стала першою публікацією на цю 

тему. Вони визначають емоційний інтелект як: «здатність сприймати емоції, 

ідентифікувати і генерувати їх для того, щоб допомагати мисленню, розуміти 

емоції й управляти ними з тим, щоб сприяти емоційному й інтелектуальному 

зростанню» [цит. за 436, с. 7].  

Слід зауважити, що після виходу у світ фундаментальних праць 

американських психологів Г. Гарднера, Дж. Мейєра, П. Селовея, вживання 

словосполучення «емоційний інтелект» спричинило гостру дискусію серед 

науковців через несумісність поєднання, на перший погляд, понять «емоція» та 

«інтелект», які традиційно протиставлялися за змістом і розмежовувалися. 

Шостий етап пов'язаний з розвитком науково-популярних уявлень про 

емоційний інтелект (середина 1990-х рр.) та підвищенням уваги науковців до 

його вивчення. 
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Зростанню інтересу до феноменології емоційного інтелекту, його ролі у 

життєдіяльності людини сприяла праця американського психолога Девіда 

Гоулмана «Emotional Intelligence» [582], яка вийшла в США у 1995 році і 

швидко стала бестселером та вплинула на появу різних моделей емоційного 

інтелекту (наприклад, змішаної моделі Р. Бар-Она [571]; диспозиційної моделі 

К. Петрідеса і А. Фурнхема [597] та ін.). Так, Д. Гоулман стверджував, що успіх 

в житті людини залежить не стільки від її загального інтелекту – IQ, скільки від 

здібностей управляти своїми емоціями – EQ. Емоційний інтелект, на його 

думку, більшою мірою, ніж загальний, визначає життєвий успіх людини, 

зокрема і в професійній діяльності [582].  

Разом з тим, концепція емоційного інтелекту за висновками науковців ще 

й досі залишається недостатньо розробленою у науковій психології [454]. 

Дійсно, сьогодні це поняття найбільш вживане у сфері бізнесу, менеджменту та 

соціального лідерства. Водночас проведена нами аналітична робота дозволяє 

визнати конструктивною думку тих дослідників [310; 582; 592], які вважають, 

що даний феномен найперше необхідно розглядати у контексті психологічної 

науки, зокрема психології особистості.  

На сьомому етапі – побудови психологічних моделей емоційного 

інтелекту (кінець 1990-х рр. – початок ХХІ ст.) – здійснюється теоретико-

методологічне обґрунтування феномена та емпіричне дослідження його 

структурно-функціональних характеристик. У зарубіжній [22; 258; 575; 582; 

590; 591] та вітчизняній [96; 130; 204; 309] психології з’явилась низка робіт, 

спрямованість і зміст яких переконливо свідчать про актуальність і практичну 

значущість наукових досліджень у цій сфері. Зростання інтересу вчених до 

дослідження феномена емоційного інтелекту зумовлено тими тенденціями, які 

спостерігаються у сучасному світі: по-перше, це культ «раціо» – інтелектуальне 

схвалюється, а емоційне вважається деструктивним [185; 467]; по-друге, 

сучасне суспільство характеризується високим рівнем емоційного напруження і 

тривоги, що зумовлено наявністю різноманітних стресогенних впливів 

навколишнього середовища, які призводять до дезадаптації і дезінтеграції 
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життєдіяльності людини [310], до розповсюдження емоційних розладів, 

особливо депресивних захворювань [467]. Усе це негативно впливає на 

психічне здоров’я людини, її емоційне самопочуття. Ось чому саме розвиток 

емоційного інтелекту сучасне наукове співтовариство розглядає як значущий 

фактор підвищення психологічної культури суспільства загалом [21]. 

Поряд з визначенням у структурі емоційного інтелекту різних видів 

здібностей та компетентностей, які його складають, з’ясовується його місце в 

системі інших психічних явищ особистості. Зокрема, йдеться про взаємозв’язок 

емоційного інтелекту з:  

• успішністю професійної діяльності особистості, зокрема у професіях 

соціономічного типу [8; 68; 72; 272; 342; 343];  

• фізичним, психологічним, психосоматичним здоров’ям [22; 309; 467]; 

• ефективністю розв’язання кризових ситуацій та подоланням стресогенних 

чинників [204; 430];  

• соціально-психологічною адаптацією особистості [130; 148; 308; 333];  

• комунікативною [58; 286], соціальною [45; 96; 117; 386; 454] 

компетентностями особистості;  

• успішністю життєдіяльності людини загалом [118; 188; 393; 459; 484]. 

З’ясовано особливості розвитку емоційного інтелекту в різні вікові 

періоди. Зокрема, в дошкільному – психологічні особливості його становлення                

[300], підлітковому – структурно-динамічні характеристики [124; 330], 

старшому шкільному  – особливості його розвитку засобами арт-терапії [318], 

юнацькому – в контексті професійної підготовки майбутніх фахівців [68; 130; 

172], дорослому віці – специфіка його прояву в різних сферах професійної 

діяльності, зокрема: психологічній [8], педагогічній [273; 430], управлінській 

[343]. Водночас залишаються недостатньо вивченими особливості розвитку 

емоційного інтелекту у дітей молодшого шкільного віку, зокрема в процесі їх 

навчання і виховання.  

Таким чином, у розвитку сучасного наукового знання про емоційний 

інтелект простежуються тенденції до взаємодії різних галузей психології 
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(зокрема, психології емоцій, інтелекту, особистості), до інтеграції різних 

підходів (філософського, соціального, психологічного, педагогічного та ін.) та 

методів його дослідження (теоретичних, емпіричних та ін.). 

Узагальнюючи історико-психологічний аналіз вивчення стану проблеми 

емоційного інтелекту людини, ми приєднуємося до думки Дж. Мейєра, який 

зазначає, що на сучасному етапі співіснує «два» емоційних інтелекти: один з 

них, «популярний» інтелект, який по-різному визначається авторами, але при 

цьому вони єдині у тому, що саме він найбільшою мірою забезпечує успіх 

людини в житті і може швидко набуватися, а «другий» емоційний інтелект – є 

науковим феноменом [589, с. 412]. Тому сьогодні важливим є саме цілісне 

наукове уявлення, розуміння й осмислення емоційного інтелекту особистості, 

що дозволить досягти ефективного його розвитку в онтогенезі. Зазначене вище 

вимагає більш докладного розгляду сучасних наукових підходів до розуміння 

феномена емоційного інтелекту особистості. 

 

 

1.2. Емоційний інтелект у контексті сучасних психологічних 

досліджень 

 

У сучасній психологічній науці ще й досі немає чіткого і однозначного 

визначення самого поняття «емоційний інтелект». Натомість вже сформувалась 

низка підходів до розуміння сутності цього феномена, вписування в його рамки 

широкого кола психічних процесів і явищ.  

Аналіз наукових джерел показав, що психологія емоційного інтелекту 

розглядається здебільшого у контексті трьох основних моделей:  

− моделі здібностей (Дж. Мейєр, Д. Карузо, П. Селовей);  

− моделі змішаного типу (Р. Бар-Он, Д. Гоулман, Д. В. Люсін); 

− інтегративної моделі (І. М. Андрєєва).  

Додамо, що ці моделі розрізняються не тільки концептуально, а й за 

запропонованими психодіагностичними методиками вимірювання ЕQ. 
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Так, у моделі здібностей емоційний інтелект трактується як сукупність 

когнітивних здібностей особистості, які забезпечують здатність розуміти власні 

емоції та емоційні переживання інших людей, а також управляти ними.  

Емоційний інтелект, на думку Дж. Мейєра і П. Селовея [606], є сукупністю 

когнітивних здібностей до ідентифікації, розуміння та управління емоціями. 

Чимало авторів (І. М. Андрєєва, Г. Г. Гарскова та ін.)  розглядають 

емоційний інтелект як «сукупність ментальних здібностей». Вони розходяться 

лише в кількості цих здібностей і їх особливостях. Так, наприклад,                     

І. М. Андрєєва пише: «Емоційний інтелект – стійка ментальна здатність, 

частина широкого класу ментальних здібностей; зокрема, EQ може 

розглядатися як підструктура соціального інтелекту» [23, с. 28].  

Г. Г. Гарскова, обґрунтовуючи визначення цього поняття, його 

відмінність від загального інтелекту та значення для діяльності людини, 

стверджує: «Емоційний інтелект – це здатність розуміти ставлення особистості, 

репрезентовані в емоціях, та керувати емоційною сферою на основі 

інтелектуального аналізу і синтезу. Необхідною умовою емоційного інтелекту є 

розуміння емоцій суб’єктом. Кінцевим продуктом емоційного інтелекту є 

прийняття рішень на основі відображення та осмислення емоцій, які є 

диференційованою оцінкою подій, що мають особистісний смисл» [113, с. 26]. 

У контексті ж змішаної моделі емоційний інтелект розглядається як 

складне своєрідне поєднання когнітивних здібностей та особистісних 

характеристик. До цього типу моделей належить модель Р. Бар-Она [571]. 

Емоційний інтелект дослідник трактує як сукупність некогнітивних здібностей, 

компетенцій і навичок, що дають людині можливість успішно справлятися з 

викликами і впливом зовнішнього середовища та протистояти його тиску. Ця 

можливість залежить від наявності якостей, які виявляються: у пізнанні власної 

особистості (знання власних емоцій, упевненість в собі, самоповага, 

саморегуляція, незалежність); навичках міжособистісної взаємодії (уміння 

налагоджувати взаємини, соціальна відповідальність, співпереживання); 

здібності до адаптації (розв’язання проблем, оцінка реальності, здатність до 
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пристосування); управління поведінкою в стресових ситуаціях (стійкість до 

стресу, самоконтроль); переважання позитивного настрою (щастя, оптимізм). 

Отже, у моделі Р. Бар-Она акцент робиться на зростанні ролі особистісних 

характеристик емоційного інтелекту. Однак нині у психології менш досліджено 

взаємозв’язок емоційного інтелекту з індивідуально-психологічними 

особливостями людини, що б дозволило осмислити своєрідність її особистості.  

До змішаної моделі належить також модель емоційного інтелекту            

Д. Гоулмана [582]. У структурі емоційного інтелекту дослідник виокремлює: 

розуміння емоцій, саморегуляцію, мотивацію, емпатію та соціальні навички. 

Відтак, визначає емоційний інтелект як здатність усвідомлювати власні емоції 

та інших людей, мотивувати самого себе, управляти своїм емоційним станом та 

емоціями інших. Слід зауважити, що синонімічно до цього поняття дослідник 

також використовує поняття «емоційна компетентність».  

Одним із найбільш відомих російських дослідників емоційного інтелекту 

є Д. В. Люсін [258]. Розроблена ним модель емоційного інтелекту, яку також 

відносять до змішаного типу, включає такі структурні елементи: когнітивні 

здібності (швидкість та точність переробки емоційної інформації); уявлення 

про емоції (як про важливе джерело інформації про себе та інших людей); 

емоційні особливості (емоційна витривалість, емоційна чутливість). Автор 

вважає, що емоційний інтелект можна представити як конструкт, що має двояку 

природу. З одного боку, він пов’язаний з когнітивними особливостями, а з 

іншого – з особистісними характеристиками. Відтак, Д. В. Люсін запропонував 

трактувати емоційний інтелект як «здібності до розуміння своїх і чужих емоцій 

та управління ними» [258, с. 33]. 

Інтегративна модель емоційного інтелекту, яка є однією з найновіших, 

розроблена протягом останніх років білоруським ученим-психологом                

І. М. Андрєєвою [22]. В її основі лежить синтез моделі здібностей Дж. Мейєра, 

Д. Карузо, П. Селовея та підходів до розуміння інтелектуальних здібностей 

вітчизняних і зарубіжних психологів (Г. Айзенка, С. Л. Рубінштейна,                 

Д. В. Ушакова, М. О. Холодної, В. Д. Шадрикова). У контексті цієї моделі 
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емоційний інтелект розглядається І. М. Андрєєвою як компонент 

інтелектуальної сфери особистості і трактується як «сукупність 

інтелектуальних здібностей до розуміння емоцій та управління ними, а також 

знань, умінь і навичок, операцій та стратегій інтелектуальної діяльності, 

пов’язаних з обробкою і перетворенням емоційної інформації» [15, с. 51]. 

Заслуговує на увагу підхід зарубіжних учених К. Петрідес і А. Фурнхем 

[597] до трактування поняття емоційного інтелекту, теоретичним підґрунтям 

якого є розуміння емоційного інтелекту як здібності (у цьому значенні вони 

називають його ability) і як властивості, риси (trait). Таке розрізнення залежить, 

на думку цих учених, не стільки від теоретичного обґрунтування зазначеного 

поняття, скільки від методів вимірювання даного конструкту. 

Наголосимо на тому, що в Україні вивчення емоційного інтелекту 

пов’язане насамперед з операціоналізацією емоційно-інтелектуального 

конструкту та його структурно-функціональним аналізом (І. Ф. Аршава,            

О. І. Власова, С. П. Дерев’янко, Н. В. Коврига, Е. Л. Носенко та ін.).   

Теоретико-методологічний підхід до вивчення емоційного інтелекту 

розроблено Е. Л. Носенко та Н. В. Ковригою і представлено у монографії 

«Емоційний інтелект: концептуалізація феномена, основні функції» [309]. Він 

базується на урахуванні провідного принципу вітчизняної психології – єдності 

внутрішнього і зовнішнього у детермінації психічного. Науковці вважають, що 

суть терміну «емоційний інтелект» можна пояснити за допомогою поняття 

«розумність». Значення цього поняття розкривається у праці «Психологія 

життєвого успіху»: «розумність не тільки підіймає нас над нашими 

пристрастями та слабкостями, а й допомагає скористатися з наших переваг, 

талантів та добродійності» [370, с. 23]. Відповідно до цього Е. Л. Носенко 

визначає емоційний інтелект як інтегральну властивість особистості, що 

«відображає ступінь розумності ставлення людини до світу, до інших та до себе 

як суб’єкта життєдіяльності» [310, с. 107]. Саме завдяки емоційному інтелекту 

ми можемо не тільки розпізнавати емоції і почуття, а й розуміти їх та мудро 

ними керувати.  
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На думку Е. Л. Носенко [309; 310], основною структурною одиницею 

емоційного інтелекту на рівні аналізу його зовнішніх аспектів є перебіг 

емоційного процесу (як якісні, так і кількісні його характеристики: 

інтенсивність, частота виникнення, знак та модальність емоції тощо), 

відповідно до цього виділяє рівні прояву емоційного інтелекту: 

• найнижчому рівню сформованості емоційного інтелекту відповідає 

здійснення емоційного реагування на сенсорно-перцептивному рівні при 

низькому виявленні самоконтролю; 

• середньому рівню – відповідає здійснення зовнішньої активності 

довільно, на підставі мислення, із застосуванням певних вольових зусиль з 

високим рівнем виявлення самоконтролю;  

• найвищий рівень сформованості емоційного інтелекту базується на 

наявності у суб’єкта відповідних настанов щодо можливих для нього особисто 

альтернатив поведінки в емоціогенних ситуаціях життєдіяльності. Важливою 

характеристикою цього рівня психічного відображення є внутрішня мотивація 

емоційного реагування. З точки зору досліджуваної проблеми це положення 

має важливе значення. 

Поряд із цим, Н. В. Ковригою [204] поглиблено підхід до 

операціоналізації феномена «емоційний інтелект», що базується на визначенні 

механізму взаємозв’язку зовнішнього та внутрішнього у функціонуванні емоцій 

і виокремленні на цій основі внутрішніх (диспозиційних) та зовнішніх 

(доступних сенсорному сприйманню) компонентів емоційного інтелекту. 

Конкретизація та оцінка структурних компонентів емоційного інтелекту 

здійснювались з використанням п’ятифакторної моделі особистості, 

розробленої Дж. Ховардом, П. Медина та Ж. Ховард. Внутрішніми 

(диспозиційними) компонентами емоційного інтелекту запропоновано 

розглядати чотири з п’яти «великих» факторів особистості (емоційну стійкість, 

сумлінність, відкритість новому досвіду, доброзичливість у спілкуванні); 

зовнішніми – такі параметри, як інтенсивність, знак, модальність актуальних 

переживань людини, зміст чинників, що їх зумовлюють. 
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Отже, на думку вітчизняних дослідників [309], емоційний інтелект 

становить єдність диспозиційних (внутрішніх) та перцептивно оцінюваних 

(зовнішніх) компонентів. Йдеться про його інтелектуальну складову як про 

внутрішню, а про емоційну – як про зовнішню. Уявлення людини про 

адекватність тієї чи іншої форми поведінки, те, що визначає вибір конкретної 

форми поведінки з декількох можливих альтернатив, можна вважати 

внутрішнім в емоційному інтелекті, а самі характеристики перебігу емоційної 

поведінки (її зміст, кількісні і якісні характеристики) – зовнішнім.  

З огляду на зазначене, привертає увагу дослідницька позиція                     

І. М. Андрєєвої [20], яка вважає, що місце емоційного інтелекту в структурі 

індивідуальності можна визначити на межі емоційного та інтелектуального, 

внутрішнього і зовнішнього, що дає можливість розглядати його проявом 

високого рівня психічного відображення. 

Отже, з метою уточнення психологічної сутності емоційного інтелекту 

систематизуємо і представимо основні теоретичні підходи вчених до змісту 

цього поняття (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Змістове наповнення поняття «емоційний інтелект»  

вітчизняними і зарубіжними дослідниками 

№ 
 

Методологіч 

ний підхід 
Автор(и) 

Визначенння поняття  

«емоційний інтелект» 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Когнітивний 

підхід 

Гарскова Г. Г. 

здатність розуміти ставлення 

особистості, репрезентовані в емоціях, 

та керувати емоційною сферою на 

основі інтелектуального аналізу і 

синтезу [113] 

Дерев’янко С. П. складний психологічний феномен, що 

змістовно включає як когнітивні, так і 

ментальні характеристики, і 

структурно складається із 

внутрішньоособистісного (спрямова- 

ного на власні емоції) та 

міжособистісного (спрямованого на 

емоції інших людей) компонентів [130] 
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Продовження табл. 1.1 

 

 
Люсін Д. В. 

здібності до розуміння своїх і чужих 

емоцій та управління ними [258] 

Мейєр Дж.,   

Селовей П. 

сукупність когнітивних здібностей, які 

забезпечують ідентифікацію, 

розуміння та управління емоціями 

[606] 

 

2. 

 

Інформацій- 

ний підхід 
Андрєєва І. М. 

сукупність інтелектуальних здібностей 

до розуміння емоцій та управління 

ними, а також знань, умінь і навичок, 

операцій та стратегій інтелектуальної 

діяльності, пов’язаних з обробкою і 

перетворенням емоційної інформації 

[15] 

3. 
Особистісно 

орієнтований 

підхід 

Бар-Он Р. 

сукупність некогнітивних здібностей, 

компетенцій і навичок, що дають 

людині можливість успішно 

справлятися з викликами і впливом 

зовнішнього середовища [571] 

 

Гоулман Д. 

особистісна властивість, яка 

забезпечує успішність самореалізації 

кожної людини і сприяє ефективності 

її професійної діяльності [118] 

Носенко Е. Л. 

інтегральна властивість особистості, у 

якій відображаються усі найважливіші 

аспекти функціонування людини як 

суб’єкта життєдіяльності: ставлення до 

навколишнього світу, до себе як 

суб’єкта активності, до інших як 

партнерів у спілкуванні і взаємодії 

[310] 

 

 

4. 

 

 

Соціально-

психологічний 

 

Власова О. І. 

емоційно-інтелектуальна здатність, що 

полягає в емоційній сенситивності, 

обізнаності та здатності управління 

емоціями, які дозволяють людині 

контролювати відчуття психічного 

здоров’я, душевної гармонії та високої 

якості особистісного життя [96] 

5. Діяльнісний 

підхід 

Ільїн Є. П. 
емоційно-інтелектуальна діяльність 

[185] 

Милославська       

О. В. 

 

здатність керувати своїми емоціями, 

розпізнавати емоції інших людей, 

вербалізовувати емоційні стани [286] 
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На нашу думку, наявність різних підходів до трактування емоційного 

інтелекту зумовлює, з одного боку, складність розуміння його сутності, а з 

іншого – спонукає до подальшого вивчення. 

Аналіз наукових праць свідчить, що в психології використовується низка 

термінів, пов’язаних з емоційним інтелектом (табл. 1.2).  

Така різноманітність термінів, як справедливо зазначає                              

О. В. Сухомлинська, пояснюється «нерозробленістю понятійно-

термінологічного апарату, різними підходами авторів до тлумачення тих чи 

інших процесів, а також багатоаспектністю, багатовимірністю й 

суперечливістю складових, що входять до тих чи інших дефініцій» [439, с. 4]. 

Таблиця 1.2 

Терміни, які вживаються як синоніми поняття «емоційний інтелект»  

№ 

п/п 
Автор(и) Терміни-синоніми 

1. О. І. Власова емоційне самоусвідомлення 

2. О. І. Власова, Г. Березюк  емоційна обдарованість 

3. О. І. Власова, Р. Бар-Он емоційні здібності 

4. Д. Гоулман емоційний розум 

5. Д. Гоулман, К. Саарні, Р. Бак емоційна компетентність 

6. Дж. Еверілл емоційна креативність 

7. Е. Л. Носенко, Н. В. Коврига емоційна розумність 

8. К. Стайнер емоційна грамотність 

9. О. К. Тихомиров, Г. Орме емоційне мислення 

 

Отже, як показав аналіз наукових джерел з проблеми дослідження, з 

появою цих термінологічних сполучень значно розширилась категоріальна база 

емоційного інтелекту. Проте чітких критеріїв для визначення і розмежування 

цих понять поки ще не запропоновано. На наш погляд, усі вищезазначені 

терміни доцільно розглядати як різновиди родового поняття «емоційний 

інтелект», які його конкретизують, але водночас мають своє специфічне 
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змістове наповнення та функціональне призначення. Вони зумовлені, на нашу 

думку, різними рівнями сформованості емоційного інтелекту. Так, наприклад, 

порівняймо обсяг поняття «емоційна грамотність» і «емоційна обдарованість». 

До того ж зауважимо, що означені поняття не є новими у психолого-

педагогічній науці. Їх окремі аспекти досліджувалися вітчизняними та 

зарубіжними вченими. Зокрема, проблема цілеспрямованого розвитку 

емоційної компетентності особистості розглядалась у роботах К. Саарні [604]. 

Дослідниця розглядає емоційну компетентність у вигляді набору з восьми видів 

здібностей чи вмінь, а саме: усвідомлення власних емоційних станів; уміння  

розпізнавати емоції інших людей; здібність використовувати словник емоцій та 

форми їх вираження, прийняті в даній культурі; здатність симпатичного та 

емпатичного включення в переживання інших людей; здатність розуміти, що 

внутрішній емоційний стан необов’язково відповідає зовнішньому вираженню 

як у самого індивіда, так і в інших людей; здібність справлятися зі своїми 

негативними переживаннями, використовуючи різні стратегії та способи 

емоційної саморегуляції; усвідомлення того, що структура та характер взаємин  

значною мірою визначаються тим, як емоції виражаються у взаємостосунках; 

здібність бути емоційно адекватним.  До того ж  К. Саарні [604] зазначає, що 

всі ці здібності носять соціокультурний характер і цей список може бути 

розширеним. Таким чином, наголошується на тому, що емоційна 

компетентність включає здібності, необхідні для забезпечення успішної 

адаптації і поводження людини в соціальному середовищі. 

Поняття емоційної компетентності обґрунтовує Р. Бак [574], визначаючи 

її як здібність діяти у відповідності з внутрішнім світом своїх почуттів і бажань. 

Водночас емоційна компетентність розглядається ним не ізольовано, а у 

взаємодії з соціальною компетентністю, що забезпечує здатність успішно 

спілкуватися з іншими людьми. 

Як бачимо, у наведених вище визначеннях емоційної компетентності 

ключовим є термін «здібність». Однак, як справедливо зауважує у цьому 

зв’язку І. М. Андрєєва [14], доцільно все ж виправити семантичну неточність: 
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«здібності» емоційної компетентності правильніше і точніше було б визначати 

як знання і уміння, пов’язані з емоційною сферою. Тому авторка пропонує 

трактувати емоційну компетентність як «сукупність знань, умінь і навичок, які 

дозволяють приймати адекватні рішення і діяти відповідно до результатів 

інтелектуальної обробки зовнішньої і внутрішньої емоційної інформації» [14,   

с. 137]. 

На думку Д. Гоулмана [582], емоційна компетентність включає дві 

основні складові: особисту компетентність (у керуванні собою), куди входять 

розуміння себе, саморегуляція і мотивація, та соціальну компетентність (у 

встановленні взаємин), яка охоплює емпатію та соціальні навички.  

Цікаво, що аналізуючи ці складові емоційної компетентності,                   

Т. С. Кириленко так їх характеризує: «1) розуміння себе – це знання власних 

станів, переваг та інтуїції; емоційне розуміння себе (розуміння власних емоцій 

та їхніх наслідків); адекватна самооцінка (знання власних сил і меж); 

упевненість у собі (правильна оцінка своїх достоїнств і здібностей);                    

2) саморегуляція (керування власними внутрішніми станами, імпульсами, 

ресурсами); надійність (прихильність нормам честі та чесності); сумлінність 

(відповідальність за свої дії); пристосовність (гнучкість за необхідності змін); 

відкритість до нового (готовність працювати з новою інформацією та новими 

підходами); 3) мотивація (емоційні тенденції, які полегшують досягнення 

цілей): мотив досягнення (прагнення до поліпшення, до вдосконалення); 

обов’язковість (прихильність, відданість цілям групи або організації); 

ініціатива (готовність використовувати всі можливості); оптимізм (завзятість у 

досягненні мети, незважаючи на перешкоди і невдачі); 4) емпатія 

(сприйнятливість до почуттів, потреб і турбот інших):  розуміння інших 

(сприйнятливість до почуттів і поглядів інших, активний інтерес до їх турбот); 

сприяння розвиткові інших (сприйнятливість до потреб інших людей у 

розвитку і підтримка їхніх здібностей); політична чутливість (розуміння 

відносин влади та емоційних переваг у групі); 5) соціальні навички (уміння 

викликати бажані реакції в інших): переконання (володіння ефективними 
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тактиками переконання); комунікація (відкрите сприйняття та переконливий 

зворотний зв'язок); розв’язання конфліктів (обговорення та нівелювання 

розбіжностей у думках); лідерство (управління індивідами і групами); 

каталізація змін (ініціювання або управління змінами); налагодження зв’язків 

(формування ділових взаємин); співпраця й кооперація (спільна, сумісна робота 

заради спільної мети); здатність працювати в команді (забезпечення групової 

взаємодії в досягненні спільної мети)» [197, с. 182–183]. 

Отже, емоційну компетентність запропоновано оцінювати за наявністю в 

людини певних знань та умінь, якими вона може оволодіти, щоб адекватно 

функціонувати в різноманітних ситуаціях міжособистісної взаємодії і 

спілкування. 

На наш погляд, є підстави погодитися із думкою І. М. Андрєєвої [14] про 

те, що емоційна компетентність пов’язана з емоційним інтелектом і базується 

на ньому. Дійсно, певний рівень емоційного інтелекту необхідний для навчання 

конкретним компетенціям, які стосуються емоцій. Наприклад, здібність чітко 

визначати і розуміти, що переживає інша людина дає можливість розвивати 

такі компетенції, як уміння впливати на інших людей і надихати їх; здібність 

управляти своїми емоціями забезпечує розвиток таких якостей, як 

ініціативність і здатність працювати в стресовій ситуації. Ці емоційні 

компетенції є необхідною умовою ефективності професійної діяльності. 

Отже, з цього випливає, що поняття «емоційний інтелект» і «емоційна 

компетентність» є взаємопов’язаними, але не тотожними. Як уже зазначалося, 

ми розглядаємо емоційну компетентність як показник розвитку емоційного 

інтелекту особистості. З огляду на те, що компетентність учені трактують як 

«знання в дії», ми вважаємо, що емоційна компетентність передбачає не тільки 

знання про емоції і почуття, тобто «що це таке?», але й уміння і навички, «як 

ними управляти», як мобілізувати власний емоційний досвід для досягнення 

особистісно та соціально значущого результату, для розв’язання конкретних 

життєвих завдань (пізнавального чи практичного характеру). 
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До того ж, у нашому розумінні емоційна компетентність є складною 

інтегративно-динамічною властивістю особистості, що включає знання про 

емоційну сферу, уміння ідентифікувати і розуміти власні емоції та емоції інших 

людей, навички емоційної саморегуляції, визначає особистісні та соціальні 

аспекти поведінки і діяльності людини та забезпечує успішність 

міжособистісної взаємодії та ефективність спілкування. Динамічність 

визначається тим, що емоційна компетентність не є сталим, незмінним 

утворенням, а перебуває в постійному розвитку. Це зумовлює її індивідуальну 

своєрідність і вікову специфіку. Рівень розвитку емоційної компетентності 

визначається як внутрішніми (потреби, цінності, інтереси тощо), так і 

зовнішніми (вплив батьків, вчителів, вихователів) чинниками [18; 604]. 

Як відомо, у психології поряд з поняттям «емоційна компетентність» 

досить активно використовується поняття «емоційна грамотність». Так, 

наприклад, доцільно згадати концепцію «емоційної грамотності», розроблену 

К. Стайнером [611]. Автор пов'язує цю властивість із системою здібностей і 

життєвих умінь людини, насамперед таких, як здатність розуміти свої емоції, 

слухати інших та співчувати їм, продуктивно виражати емоції. Для пояснення 

суті поняття емоційної грамотності він використовує також поняття 

«емоційний інтелект».  

Тож вищезазначені вміння та здібності людини все частіше 

розглядаються ученими в контексті такого феномена як емоційний інтелект, 

який набуває все більшої актуальності як предмет психологічних досліджень. 

Тому, як відносно нове поняття, емоційний інтелект потребує чіткої і ясної 

концептуальної моделі, всередині якої і буде розміщений даний конструкт 

[600]. 

Додамо, що стосовно самої можливості розвитку емоційного інтелекту в 

психології існують різні думки. Так, одні вчені (зокрема Дж. Мейєр), вважають, 

що підвищити рівень емоційного інтелекту практично неможливо, оскільки це 

відносно стійка здібність. Але можна розвинути емоційну компетентність 

особистості за допомогою навчання [606]. Це означає, що емоційні знання, 
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тобто вид інформації, якою оперує емоційний інтелект, людина може набувати, 

зокрема, і в процесі навчання. 

Інша точка зору полягає у тому, що емоційний інтелект можна і потрібно 

розвивати. Як стверджує Д. Гоулман, нервові шляхи головного мозку 

продовжують розвиватися аж до середини людського життя, тому можливий і 

розвиток здібностей, які він об’єднує в поняття «емоційний інтелект», а саме: 

усвідомлення власних емоцій та почуттів інших людей, самоконтроль, 

мотивація, емпатія та управління емоціями [118].  

Результати емпіричних досліджень учених (І. М. Андрєєва,                        

Т. П. Березовська, С. П. Дерев’янко, М. О. Манойлова та ін.) переконливо 

доводять можливість розвитку емоційного інтелекту особистості шляхом 

спеціально організованого навчання і виховання.  

Таким чином, на основі аналізу наукових джерел на теоретичному рівні, 

можемо констатувати, що проблема емоційного інтелекту розглядалася 

багатьма вітчизняними і зарубіжними психологами і, як наслідок, обумовила 

появу різних моделей та концепцій цього психологічного явища, хоча, слід 

зазначити, їхні концептуальні межі широкі й розпливчасті, як розмиті уявлення 

про сам емоційний інтелект. Сьогодні через свою винятковість та значущість 

цей феномен став однією з найбільш широко обговорюваних проблем у 

психології особистості. Незважаючи на наявність різних точок зору на 

трактування сутності даного феномена та його основних характеристик, учені 

вказують на необхідність і доцільність розвитку емоційного інтелекту 

особистості, що сприяє успішності її життєдіяльності, прояву компетентності у 

міжособистісному спілкуванні та соціальній взаємодії. 

З огляду на зазначене, проблема розвитку емоційного інтелекту 

особистості набуває особливої актуальності, відтак необхідно посилити її 

вивчення, на нашу думку, у кількох аспектах: 

− по-перше, науково-теоретичному, оскільки, як зазначалось уже вище, 

залишаються недостатньо розробленими теоретико-методологічні підходи 

щодо концептуалізації цього феномена, який до цього часу вивчався переважно 
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у руслі науково-популярної психології. Тому у дослідженні цього феномена 

залишаються відкриті питання, зокрема не з’ясовані ієрархічні рівні розвитку 

емоційного інтелекту та функціональні зв’язки між його структурними 

компонентами. Відтак, нині принципово важливого значення набуває розробка 

та теоретико-методологічне обґрунтування такої концепції, у якій розвиток 

емоційного інтелекту може бути представлений саме як система ієрархічної 

взаємодії різних рівнів психічного відображення;  

− по-друге, соціально-психологічному, з метою забезпечення ефективності 

спілкування, міжособистісної взаємодії, успішності життєдіяльності людини 

загалом і професійної діяльності зокрема, через розвиток здібностей людини до 

розуміння, контролю і регуляції власних емоцій та емоцій інших людей; 

− по-третє, психолого-педагогічному, спрямованому на розроблення 

науково обґрунтованої концепції цілеспрямованого розвитку емоційного 

інтелекту, зокрема, у дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання і 

виховання. 

Зазначене вище дозволить, з одного боку, всебічно науково осмислити 

порівняно новий психологічний феномен – емоційний інтелект, який упродовж 

останніх років розглядається вченими здебільшого як особистісна властивість, 

що зумовлює успішність життєдіяльності людини, з іншого – слугуватиме 

підґрунтям для визначення основних концептів дослідження розвитку 

емоційного інтелекту саме в молодшому шкільному віці.  

 

 

1.3. Переживання як системотвірний чинник у структурі  емоційного 

інтелекту особистості 

 

Вихідним явищем, що слугує «відправною точкою» наукового пошуку, 

нами розцінюється «переживання», зміст і роль якого є визначальними у 

розробці авторської концепції розвитку емоційного інтелекту особистості. 

Отож, у контексті дослідницького задуму нами зроблено спробу виокремити та 
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теоретико-методологічно обґрунтувати феномен переживання як 

системотвірний чинник у структурі  емоційного інтелекту. 

Насамперед підкреслимо, що категорія переживання як предмет 

наукового пізнання вивчалась як у вітчизняній, так і в зарубіжній психології. 

Однак, незважаючи на достатньо тривалу історію дослідження цього феномена, 

і сьогодні немає одностайності серед учених щодо його місця в ієрархізованій 

системі психічних явищ. Так, порівняно з дослідженням інтелекту, мислення, 

інших психічних процесів, проблема переживання залишається ще й досі 

однією з малорозроблених і дискусійних у психологічній науці. Тому 

розглянемо пізнавальний аспект переживання як форми відображення з метою 

поглиблення наукового знання про цей феномен, а також розкриємо його роль у 

створенні авторської концепції розвитку емоційного інтелекту особистості. 

Оскільки гіпотетично ми вбачаємо тісний зв'язок переживання з 

емоційним інтелектом, звернемося до результатів теоретико-методологічного 

аналізу цієї категорії, який відображений у працях багатьох вчених, зокрема 

філософів, психологів, педагогів, медиків. Так, категорія переживання була 

предметом філософського аналізу у праці Г. Г. Гадамера «Істина і метод. 

Основи філософської герменевтики» [108]. Переживання відображає, на думку 

автора, з одного боку, безпосереднє особистісне сприйняття світу суб’єктом, а з 

іншого, результат того, що було пережито (зміст) і має особливу цінність для 

людини. 

Намагаючись подолати відірваність теоретичного мислення від буття, 

представники «філософії життя» (А. Бергсон, В. Дільтей, Г. Зіммель, Ф. Ніцше 

та ін.) виступали проти панування раціоналізму в філософії і розглядали життя 

як первісний феномен, даний кожній людині від народження, крізь призму 

цілісності людської особистості. Зокрема, В. Дільтей [136] вважав, що життя 

осягається лише шляхом «вживання», «переживання». Г. Зіммель [180] 

стверджував, що життя – це єдина реальність, яка дана в безпосередньому 

переживанні. Вона є ірраціональною, самодостатньою та об´єктивною. У свою 

чергу, Ф. Ніцше [306] також привертав увагу до проблеми «людини, яка 
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переживає», а А. Бергсон [46] висловлював думку про друге народження 

людини у переживанні.  

Отже, представники герменевтики, «філософії життя» здійснили досить 

плідні спроби онтологічних визначень переживання як феномена вияву 

людського буття, яке відображає справжнє «перебування» людини в світі, тобто 

«проживання», «рух-крізь-життя». Їхні думки й погляди є актуальними і 

сьогодні. Як наслідок, на сучасному етапі дослідниками робиться спроба 

обґрунтувати перехід феномена переживання від філософії життя до психології 

життя [457]. Відтак, з’ясувавши філософське трактування переживання, 

розглянемо психологічне тлумачення цього поняття. 

Варто зауважити, що проблема переживання стала предметом 

дослідження ще в інтроспективній психології XIX століття, орієнтованій на 

аналіз внутрішнього світу людини, психічних станів особистості, зокрема її 

емоцій і почуттів. Для того, щоб зрозуміти себе, свої дії і вчинки, людина має 

розібратися зі своїми власними переживаннями.  

Класичний психоаналіз [462] трактував переживання як вияв потягів, що 

відображають міру їхньої значущості для суб’єкта. Найважливіше для людини 

– пізнати власні потяги, а відповідно усвідомити переживання, їх змістове 

наповнення і причини виникнення. Усвідомлення переживань забезпечить 

людині свободу вибору, як саме вона має ними розпорядитися. 

У гештальтпсихології переживання вивчалися у вузькому розумінні – як 

бар’єри, які людина повинна подолати. Так, Ф. Перлз [341] вважав, що 

гештальттерапія заснована не на словах або тлумаченнях, а на переживаннях. 

Якщо пацієнт хоче позбутися своїх минулих проблем чи травм, які викликають 

у нього неприємні спогади, то він має не обговорювати їх, а знову пережити, 

при чому повинен зробити це «тут і тепер».  

Гуманістична психологія розглядає переживання як важливий аспект 

психічного життя людини. Переживання включені до структури особистості 

через її безпосередній досвід, який трансформується і в якому змінюється 

емоційне ставлення особистості до значущих об’єктів. Представники 
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гуманістичної психології (А. Маслоу [279], Г. Олпорт [317], К. Роджерс [385]), 

надаючи важливої ролі емоційним переживанням у житті людини, вказали на 

можливість творення особистістю нових переживань, зміни їхнього змісту, а 

через них і самої особистості. Цей висновок можна вважати визначальним для 

подальшого вивчення емоційного інтелекту, динаміки його розвитку. 

Аналіз психологічної літератури засвідчив, що переживання  

розглядається науковцями принаймі у трьох площинах, як: «емоційно 

забарвлене явище дійсності, безпосередньо представлене у свідомості суб’єкта 

як подія його життя, своєрідний синтез знання і ставлення» [389]; «прагнення, 

бажання, які репрезентують в індивідуальній свідомості процес вибору 

суб’єктом мотивів і цілей його діяльності та сприяють усвідомленню 

особистістю власного ставлення до подій, що відбуваються» [243]; «форма 

активності суб’єкта у критичній життєвій ситуації, що виявляється в 

перетворенні психічної реальності» [80]. Тому ми звернулися, перш за все, до 

довідкових філологічних джерел, щоб з’ясувати семантичне значення та 

етимологічне походження цього поняття. 

У словнику української мови [422, с. 180] переживання розглядається у 

двох значеннях: по-перше, як «дія і стан за значенням переживати»; по-друге, 

як «почуття, враження людини, які визначають її психічний стан у даний 

момент». Перше визначення є, на нашу думку, більш широким, його можна 

вживати в онтологічному й культурологічному сенсі, друге – є більш вужчим, 

його можна застосовувати як у психологічному, так і в естетичному контексті – 

як емоційний прояв художнього сприйняття творів мистецтва. 

Таке розширене тлумачення переживання знаходимо також у 

психологічному словнику: «форма особистісної активності, що 

характеризується виникненням емоційних станів і спрямована на подолання чи 

видозмінення тих проблемних, зокрема, конфліктних ситуацій, які зумовлюють 

ці емоційні стани» [211, с. 260]. Останнє дозволяє розуміти цей феномен як 

живе переживання буття-в-світі, яке виявляється через емоцію як рефлексивну 

свідомість, що пов'язує людське життя із світом. 
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Якщо ж звернутися до етимології слова «переживання», то слід 

зазначити, що цей термін походить від образного значення «пере-жив-ання». В 

основі цього слова – корінь «жив», який співвідноситься зі словом «життя», а 

префікс «пере» вказує на динамічність, процесуальність. У такому розумінні це 

явище дає можливість пояснити, що всі внутрішні стани та події і ситуації 

зовнішнього середовища емоційно проживаються людиною і утворюють її 

особистісний досвід. 

Як свідчить аналіз психологічної літератури, у науковій лексиці поряд з 

терміном «переживання» вживаються як синоніми й інші поняття, зокрема: 

«емоції», «почуття», «хвилювання», «вчування», що не завжди є правомірним. 

Хоча дані категорії належать до класу емоційних явищ та тісно пов’язані між 

собою, вони є, на нашу думку, різними за своїм змістовим наповненням і 

функціональним призначенням.  

Нині у психологічній науці склалось декілька підходів щодо розуміння 

переживання. Зокрема, традиційно переживання трактується як синонім 

емоційної реакції. Так, психологи (Г. М. Бреслав [66], К. Ізард [184],                  

О. М. Леонтьєв [243], О. П. Саннікова [405] та ін.) зазначають, що емоція 

насамперед характеризується внутрішнім станом суб'єкта – переживанням. При 

цьому вчені розрізняють зміст переживання, у якому відображається його 

соціальна зумовленість, та процес переживання – психічну діяльність, пов'язану 

з його виникненням і перебігом, активним діяльнісним подоланням, 

проживанням особистістю якихось несприятливих ситуацій.  

У контексті системно-структурного підходу до вивчення психіки 

особистості (Б. Г. Ананьєв [9], Б. Ф. Ломов [250], В. І. Слободчиков [421],        

Б. М. Теплов [445] та ін.) категорія переживання вивчається як форма вияву 

ставлення до ситуації, форма емоційного відображення, як цілісний психічний 

акт, що включає всі аспекти психіки й відображає усю повноту буття 

індивідуальності. 

Переживання як психологічна категорія фундаментально досліджувалась 

Л. І. Божович [55; 56], Ф. Ю. Василюком [80], В. К. Вілюнасом [92; 93],            
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Л. С. Виготським [102; 103], С. Л. Рубінштейном [389], Г. Х. Шингаровим [495] 

та ін. Так, Л. С. Виготський розглядав переживання як системотвірний чинник 

психіки людини [102]. Це одиниця соціальної ситуації розвитку, яка відображає 

єдність психічного розвитку особистості і середивища. Відомий вчений 

справедливо вважав, що відрив інтелектуальної сторони нашої свідомості від 

афективної, вольової сторони є однією з корінних вад усієї традиційної 

психології [103, с. 21]. 

Такої ж думки дотримувався і С. Л. Рубінштейн, який зазначав, що 

«переживання  – це повнокровний психічний акт, який охоплює всі аспекти 

психіки й виражає всю повноту буття індивідуальності суб’єкта, а не лише 

пізнавальний зміст відображуваного об’єкта» [388, с. 85]. На думку                   

С. Л. Рубінштейна, психічні процеси за своєю суттю – не тільки пізнавальні, а й 

афективні, емоційні. Вони відображають не лише знання про предмети і явища 

навколишнього світу, інших людей, а й виражають відповідне ставлення 

людини до них.  

Л. І. Божович [56], слідом за Л. С. Виготським, розглядає переживання як 

найпростішу «одиницю», яка відображає єдність особистісного розвитку та 

середовища. 

На наш погляд, найбільш системний психологічний аналіз поняття 

переживання здійснено у працях Ф. Ю. Василюка [80]. Розглядаючи 

переживання з точки зору діяльнісного підходу, дослідник розробляє шляхи 

подолання критичних життєвих ситуацій. Він трактує переживання як  

«особливу діяльність, особливу роботу з перебудови психологічного світу, 

спрямовану на встановлення смислової відповідності між свідомістю і буттям, 

загальною метою якої є підвищення осмисленості життя» [80, с. 30]. При цьому 

переживання, за словами Ф. Ю. Василюка, залишає «особливий, суб’єктивний, 

пристрасний відбиток, причому відбиток не навколишнього предметного світу 

самого по собі, а світу, узятого по відношенню до суб’єкта, з погляду наданих 

ним (світом) можливостей задоволення актуальних мотивів і потреб суб’єкта» 

[80, с. 19]. Отже, Ф. Ю. Василюк тлумачить переживання з таких наукових 
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позицій: по-перше, як «переживання-споглядання», яке забезпечує здатність 

сприймати і відчувати; по-друге, як «переживання-діяльність», яке дійсно 

перетворює психологічну ситуацію у певній логічній послідовності 

«переживання – осмисленість». Ці ключові тези науковця є визначальними для 

нас у контексті дослідження феномена емоційного інтелекту. 

Зауважимо, що особливе місце у дослідженні феномена переживання в 

психологічній літературі займають праці Ф. В. Бассіна [41] з проблеми 

«значущих переживань». Учений дійшов висновку, що переживання – це та 

активність, яка змінює і трансформує свідомість людини, а в широкому 

розумінні – її психіку. Дослідження Ф. В. Бассіна дозволили поглибити 

розуміння, зокрема, окремих аспектів значущих переживань: чим менш 

значущим для суб'єкта є переживання, тим легше воно витісняється і тим 

менший опір воно чинить змісту свідомого, що його витісняє. 

Отож, можемо констатувати, що проблема дослідження переживання у 

сучасній вітчизняній психології не має однозначного вирішення і є однією із 

складних проблем, що обумовлено як неоднозначністю в розумінні сутності 

переживань, їх ролі в житті людини, так і пошуком адекватних методів та умов 

їх дослідження.  

Цікаво, що сучасні дослідники, поглиблюючи наукові розвідки у цьому 

зв’язку, фокусують увагу ще на інші грані переживання, розглядаючи його, з 

одного боку, як: «форму відображення в емоційній сфері психіки особистості», 

«феноменологічний рівень емоцій» [197]; «змістовну основу емпатійних 

процесів» [153]; а з іншого – «центральний компонент внутрішнього світу 

особистості» [269]; «психологічний механізм саморозвитку особистості» [267]; 

«динамічну структурну одиницю вікових криз, комплексний показник 

(симптомокомплекс) їх змісту або провідний психологічний критерій вікового 

розвитку» [353]. Такі тлумачення переживання можна вважати 

методологічними для розуміння сутності феномена емоційного інтелекту. 

По суті, процес переживання репрезентує свідомості те, що відбувається в 

навколишньому світі, або в біологічному тілі, або «всередині» самої 
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особистості. Переживання розглядається як своєрідний місток, який зв'язує 

неусвідомлені й усвідомлювані процеси. Так, на думку С. Д. Максименка [264], 

переживання виникають «на стиках» трьох світів особистості: перший світ – це 

«внутрішнє буття», сутнісне, смислове; другий світ – це «зовнішнє буття», 

вигляд, поведінка особистості; третій світ – це зовнішній світ, простір буття. 

Пізнання світу та себе в ньому починається з переживань, а потім переходить в 

осмислення сенсу свого існування та усвідомлення особистістю власного 

ставлення до явищ і подій життя. Відтак, «переживання, – підкреслює               

Г. К. Радчук, – це емоційне відтворення смислу того, що відбувається» [374,       

с. 218]. Результатом смислового переживання є набуття особистісного досвіду. 

Природно, що різні погляди існують і щодо детермiнант та характеристик 

переживань. Як зазначає Т. С. Кириленко [197, с. 193], переживання насамперед 

визначаються iндивiдуально-типологiчними особливостями людини 

(внутрiшнiми умовами). Так, від властивостей вищої нервової системи, від типу 

темпераменту значною мiрою залежать емоційна чутливість, інтенсивність, 

тривалicть емоцiйних переживань й ступiнь емоцiйної стiйкостi людини. 

Переживання зумовлюються також впливами зовнішніх подразників, які 

надходять з навколишнього середовища, особливостями конкретної ситуації 

(зовнiшнiми умовами). Джерелом переживань є й соціальні чинники (вплив 

сім’ї, батьків, вчителів, друзів). Отже, характеристики переживань 

визначаються як зовнiшнiми, так i внутрiшнiми умовами. Особливості 

переживань залежать не лише від властивостей нервової системи людини, а й від 

умов зовнiшнього середовища та соцiальних факторiв.  

Очевидно, що через переживання людина відображає, з одного боку, свій 

емоційний стан, зумовлений взаємостосунками з навколишнiм світом; з іншого 

– у переживаннях втiлюється оцiнка людиною подiй та явищ, спонукання до дiй 

та передбачення їхніх наслідків. Як зазначав Л. С. Виготський: «У переживанні 

дано, з одного боку, середовище в його ставленні до мене, з іншого  – 

особливість моєї особистості» [102, с. 383]. Подібної точки зору дотримується і 

С. Д. Максименко, який трактує переживання «як перенесення чого-небудь у 
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живий стан, тобто переведення події, відчуття, предмету, що оточують людину, 

у стан живого сприймання, живого ставлення»  [264, с. 160]. Свої узагальнення 

з цього приводу робить О. Ф. Бондаренко: «переживання – це співвіднесення 

людини у її цілісності (хоча й на органічній, вітальній основі) зі світом у 

прагненні бути у світі, бути самим світом, його живим утіленням» [60, с. 54]. 

Безперечно, переживання завжди є суб’єктними. Вони не існують без 

людини, як існують речі, предмети, явища навколишнього світу. «У 

переживаннях, – зазначає Т. С. Кириленко, – індивідуалізується психічний світ 

особистості, її афективний простір. Афективний простір – то її потяги, емоції й 

почуття, її прагнення та бажання, то її воля, яка виникає на базі цих потягів та 

емоцій і якою визначаються дії, вчинки і все життя особистості, її переживання, 

які пов’язані з пізнанням і самопізнанням» [197, с. 34]. Тому дослідниця 

визначає переживання як «неповторну подію в духовному житті особистості, 

психічне явище суто особистісного характеру, що зумовлює інтимність 

переживань» [197, с. 192]. У переживаннях відображається оцінка суб'єктом 

значущості для нього того чи іншого факту, події.  

Як будь-якому емоційному явищу, переживанню притаманні кількісні 

(інтенсивність, глибина, тривалість) і якісні (модальність і знак) 

характеристики. При цьому розвиток і прояв переживань залежать від 

психогенних чинників та соціальних впливів. 

Таким чином, розгляд переживання як системотвірного чинника психіки 

людини (Л. С. Виготський); центрального компоненту внутрішнього світу 

особистості (С. Д. Максименко); просторово-часового універсуму життя 

людини (Г. Г. Гадамер); змістовної основи емпатійних процесів                        

(Л. П. Журавльова), феноменологічного рівня емоцій (Т. С. Кириленко) дає нам 

можливість розглядати переживання як системотвірний чинник емоційного 

інтелекту.  

Разом з тим, ми вважаємо, що переживання є основною динамічною 

структурною одиницею емоційного інтелекту. Вони відображають змістові та 

процесуальні характеристики емоційного інтелекту, беруть участь у внутрішній 
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регуляції діяльності. Переживання характеризують емоційний стан людини. 

Все, що вона сприймає, чує, бачить, викликає у неї відповідний емоційний 

відгук. Якщо пізнавальна (когнітивна) сфера особистості відображає предмети 

та явища об’єктивного світу у формі образів, то емоційна сфера відображає 

ставлення людини до цих предметів, явищ, до себе, інших людей, а також 

внутрішній стан людини у формі переживань. Відмінним у цих формах 

відображення є змістове наповнення, а спільним, що їх поєднує, є чуттєвість 

відображення, на основі якої виникають образи, ставлення та його 

(відображення) значущість. Дійсно, пізнати світ почуттів людини – це, в 

широкому значенні, пізнати саму людину. Через емоційні переживання 

проявляються як її найглибші потреби, мотиви, прагнення, так і найпотаємніші 

мрії і сподівання. Саме завдяки емоційному інтелекту людина може не тільки 

розпізнавати емоції і почуття, а й розуміти їх та мудро ними керувати.  

 

Висновки до першого розділу 

Системний та комплексний аналіз наукових джерел з проблеми 

дослідження дозволяє зробити такі теоретичні узагальнення: 

1. У результаті історико-психологічного аналізу проблеми розвитку 

емоційного інтелекту особистості визначено сім етапів у становленні та 

вивченні цього феномена в історії наукової думки, а саме: 1) філософсько-

світоглядні уявлення (Арістотель, Р. Декарт, І. Кант, Г. Лейбніц, Платон,           

Б. Спіноза);   2) емпіричні дослідження емоцій та інтелекту (з кінця ХІХ ст. до 

1930-х років), які здійснювалися відносно відокремлено, протиставлялися за 

змістом і розмежовувалися (В. Вундт, Ч. Дарвін, В. Джемс, К. Ланге,                 

Ч. Спірмен, Е. Торндайк); 3) вивчення взаємозв’язку і взаємовпливу 

когнітивних та емоційних процесів (з 1930–1940 рр. до 1970–1980-х рр.) у 

радянській психології (Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн,     

О. К. Тихомиров) та зарубіжній психології (М. Арнольд, А. Елліс, С. Шехтер); 

4) визначення сутності та змісту поняття «емоційний інтелект» (початок 1980-х рр. 

– до кінця 1980-х рр.) (Р. Бар-Он, Г. Гарднер, В. Л. Пейн); 5) концептуалізація 
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та науково-психологічне осмислення феномена емоційного інтелекту 

особистості (початок 1990-х рр.) (Дж. Мейєр, П. Селовей); 6) розвиток науково-

популярних уявлень про емоційний інтелект (середина 1990-х рр.)                    

(Д. Гоулман); 7) побудова психологічних моделей емоційного інтелекту (кінець 

1990-х рр. – початок ХХІ ст.), теоретико-методологічне обґрунтування 

феномена та емпіричне дослідження його структурно-функціональних 

характеристик (І. М. Андрєєва, С. П. Дерев’янко, Д. В. Люсін, Е. Л. Носенко).  

2. Проблема розвитку емоційного інтелекту розглядається у контексті 

трьох галузей психологічної науки: психології емоцій; психології інтелекту; 

психології особистості. Виявлено, що хоч емоційний інтелект вивчали і 

продовжують сьогодні досить активно вивчати, він залишається наріжним 

каменем психологічних дискусій і належить до тих категорій, які вважаються 

простудійованими недостатньо, не мають одностайного тлумачення і 

термінологічного вираження. Залишається недостатньо розробленою у 

вітчизняній психології концептуалізація емоційного інтелекту, особливо це 

стосується розвитку емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці. 

3. Встановлено, що емоційний інтелект нині здебільшого трактується як 

здатність до розуміння своїх і чужих емоцій та управління ними. Його 

онтологічним підґрунтям є динамічний взаємозв’язок афекту та інтелекту        

(Л. С. Виготський, С. Л. Рубінштейн). 

4. Теоретико-методологічні підходи до розуміння феномена емоційного 

інтелекту особистості розкриваються у контексті трьох основних моделей:  

− моделі здібностей (Дж. Мейєр, Д. Карузо, П. Селовей), у якій 

емоційний інтелект трактується як сукупність когнітивних здібностей до 

ідентифікації, розуміння та управління емоціями; 

− моделі змішаного типу (Р. Бар-Он, Д. Гоулман, Д. В. Люсін), у якій 

емоційний інтелект розглядається як складне своєрідне поєднання когнітивних 

здібностей та особистісних характеристик; 

− інтегративної моделі (І. М. Андрєєва), у якій емоційний інтелект 

визначається як сукупність інтелектуальних здібностей до розуміння емоцій та 
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управління ними, а також знань, умінь і навичок, операцій та стратегій 

інтелектуальної діяльності, пов’язаних з обробкою і перетворенням емоційної 

інформації.  

5. Переживання розглядаємо як системотвірний чинник емоційного 

інтелекту особистості.  З одного боку, переживання характеризують емоційний 

стан суб’єкта, з іншого – відображають змістові та процесуальні 

характеристики емоційного інтелекту. 

 

Основні положення розділу опубліковані у працях автора : 

1. Шпак М. М. Емоційний інтелект в контексті сучасних психологічних 

досліджень / М. М. Шпак // Психологія особистості : науковий теоретико-

методологічний і прикладний психологічний журнал Прикарпатського 

національного університету імені В. Стефаника. – 2011. – № 1 (2). – С. 282–288. 

2. Шпак М. М. Психологія розвитку емоційного інтелекту молодших  

школярів : монографія / М. М. Шпак. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 

2016. – 372 с. 

3. Шпак М. М. Роль переживання у структурі емоційного інтелекту 

особистості  / М. М. Шпак // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 

Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За наук. ред.              

С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 31. – Кам’янець-Подільський : 

Аксіома, 2016. – С. 549–558.  

4. Шпак М. М. Теоретико-методологічні підходи до розуміння феномену 

емоційного інтелекту особистості / М. М. Шпак // Актуальні проблеми 

соціології, психології, педагогіки : зб. наук. праць Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; ред. кол. : В. І. Судаков (та ін.). – К. : 

Логос, 2011. – Т. 1 : Спецпроект : «Тенденції розвитку психології в Україні : 

історія та сучасність» з нагоди 85-ї річниці від дня народження фундатора 

вітчизняної історико-психологічної науки В. А. Роменця. Методологічні 

проблеми психології. Психологія творчості. – С. 192–199. 
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РОЗДІЛ 2 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

ОСОБИСТОСТІ 

 

У другому розділі обґрунтовано концептуальні основи розвитку 

емоційного інтелекту в онтогенезі, визначено теоретико-методологічні підходи 

та розроблено концептуальну структурно-функціональну модель розвитку 

емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці.  

 

2.1. Концептуальні основи розвитку емоційного інтелекту особистості 

в онтогенезі 

 

Розглядаючи емоцію як психічне явище, що відображає у формі 

безпосереднього переживання значущість для індивіда певних явищ і ситуацій з 

метою забезпечення його життєдіяльності [366, с. 427], котре може існувати у 

трьох іпостасях – процес, стан, властивість, а інтелект як сукупність 

пізнавальних здібностей (функцій) людини, що забезпечує успішність 

діяльності [332, с. 279], ми намагалися створити у класичному розумінні цілісне 

уявлення про сутність емоційного інтелекту людини з точки зору:  

− системного підходу (природа, структура, функції, психологічні 

механізми розвитку, форми та рівні розвитку в онтогенезі);  

− суб’єктно-діяльнісного підходу (через характеристику основних 

структурних компонентів діяльності – мотиваційного, змістового, операційного 

та результативного; визначення сензитивного періоду – найбільш сприятливого 

для розвитку емоційного інтелекту; аналіз особливостей його прояву в суб’єкта 

діяльності, зокрема в контексті навчальної діяльності як провідної у 

молодшому шкільному віці (В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін та ін.));  

− особистісно-орієнтованого підходу (через вияв індивідуально-

психологічних особливостей розвитку емоційного інтелекту);  
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− компетентнісного підходу, який визнано одним із пріоритетних 

напрямів модернізації національної системи освіти загалом та початкової 

школи зокрема (шляхом розвитку і формування емоційної компетентності 

молодших школярів, учителів початкових класів, шкільних психологів, батьків 

учнів).  

Означені наукові підходи є, на нашу думку, провідними у вивченні 

емоційного інтелекту і мають взаємодоповнювати один одного. Сукупність 

вищезазначених підходів становить теоретико-методологічне підґрунтя у 

дослідженні емоційного інтелекту молодших школярів. 

Системний підхід передбачає, що до вивчення явища необхідно 

підходити як до цілісної системи, до складу якої входять у певних 

співвідношеннях та зв’язках окремі елементи. При цьому під поняттям 

«система» розуміють множину взаємопов’язаних, взаємодоповнювальних, 

системно-взаємодіючих елементів, що відокремлені від середовища і водночас 

взаємодіють з ним як єдине ціле [285].  

Системний підхід до вивчення психічних явищ обґрунтовано у працях     

Б. Г. Ананьєва [9], Б. Ф. Ломова [250],  К. К. Платонова [349], В. В. Рибалки 

[381] та ін. Системний підхід дає змогу розкрити цілісність системи і визначити 

механізми, які забезпечують її функціонування; виявити зв’язки між 

компонентами та їхню взаємопов’язаність; побудувати моделі системи та 

визначити її властивості; дослідити функціонування і розвиток системи. 

Зауважимо, що системний підхід базується на таких основних принципах: 

− багатовимірності, який дає змогу розглядати будь-який об’єкт або 

явище в різних аспектах; 

− багаторівневості, який сприяє визначенню ієрархічної структури 

систем, підсистем, елементів; 

− різнопорядковості, що дає змогу визначити ієрархічну будову системи 

та виявити закономірності різного порядку в системі; 

− динамічності, який указує на те, що системний підхід розглядає 

об’єкт, що вивчається на всіх етапах його «життєвого циклу» [231, с. 1–2]. 
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На наш погляд, цей пiдхiд видається найбільш конструктивним для 

дослідження означеного феномена, оскільки він дає можливість цілісного 

вивчення складних явищ (неоднорiдних, багатоскладових i т.д.), має досить 

чіткий концептуально-понятійний апарат (система, компоненти, зв’язки, 

вiдношення, функцiї, рiвнi, iєрархiя, структура, цiлiснiсть, регуляцiя, розвиток 

тощо). Саме тому в нашому дослідженні системний підхід виступає 

методологічною основою вивчення емоційного інтелекту особистості. Він 

передбачає розгляд нами емоційного інтелекту в динаміці з виявленням його 

психологічних механізмів розвитку, структурних одиниць та їх ієрархічної 

взаємодії. 

Використання системного підходу дало нам можливість обґрунтувати 

концептуальні основи розвитку емоційного інтелекту в онтогенезі, розробити 

концептуальну структурно-функціональну модель розвитку емоційного 

інтелекту в молодшому шкільному віці, яка охоплює структурні компоненти, 

здібності, психологічні механізми розвитку емоційного інтелекту; розкрити 

основні функції емоційного інтелекту, які він виконує у процесі 

життєдіяльності людини, зокрема, в навчально-виховному процесі; здійснити 

цілеспрямований та організований психологічний вплив на процес розвитку 

емоційного інтелекту молодшого школяра, який передбачає певну сукупність 

взаємопов’язаних засобів, методів і форм роботи. 

Важливими для концептуалізації розвитку емоційного інтелекту стали 

положення діяльнісного підходу, який застосовується для розуміння суті 

психічного, його походження, форми існування та прояву, його призначення, 

формування (розвитку, корекції) тощо. Розглядаючи суть психічного явища, 

важливо враховувати, що воно породжується, виявляється і розвивається в 

діяльності [244]. Встановлено, що в онтогенетичному плані психіка формується 

у процесі інтеріоризації зовнішньої діяльності у внутрішню, психічну [109]. А 

виявлення спільності між будовою зовнішньої (практичної) та внутрішньої 

(психічної) діяльності уможливлює зрозуміти постійно існуючий між ними 

зв'язок та обмін ланками [243].  
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Відповідно до зазначених методологічних положень дослідження 

емоційного інтелекту молодших школярів здійснювалося нами за спеціальної 

організації навчальної діяльності, в якій закладалися усі необхідні параметри 

для розвитку цього психічного явища з урахуванням структури навчальної 

діяльності – зокрема, змістового компонента (засвоєння необхідних знань), 

операційного (формування відповідних умінь та навичок), мотиваційного 

(прояв емоційного ставлення  до себе, інших людей, навколишньої дійсності, 

потреб, смислів, мотивів); результативного (формування емоційної 

компетентності, емоційно розумної поведінки). 

Особливості взаємозв’язку людини з її  діяльністю відображено у понятті 

«суб’єкт діяльності». Зміст цього поняття обґрунтовано у філософсько-

психологічній концепції С. Л. Рубінштейна [389], де суб’єкт виступає свідомим 

творцем здійснюваної діяльності, відповідальним за власну активність, що 

проявляється у його взаємодії зі світом та іншими людьми. Введення цього 

поняття в науковий обіг поклало початок суб’єктно-діяльнісному підходу              

(К. О. Абульханова-Славська [2; 3], А. В. Брушлинський [70], О. М. Леонтьєв 

[243], С. Л. Рубінштейн [389], В. О. Татенко [443], В. Д. Шадриков [489] та ін.). 

З огляду на це, ми розглядаємо емоційний інтелект як властивість суб’єкта 

діяльності, що передбачає свідомий прояв емоційних знань, умінь та навичок, 

здійснення емоційного самоаналізу, емоційного самоконтролю та емоційної 

саморегуляції в конкретній діяльності. Оскільки молодший школяр є суб’єктом 

навчальної діяльності як провідної у молодшому шкільному віці, розвиток 

емоційного інтелекту здійснюється саме в контексті цієї діяльності. 

Важливе значення для дослідження емоційного інтелекту має також 

особистісно орієнтований  підхід, згідно якого розвиток та формування окремої 

психічної властивості має здійснюватися з урахуванням індивідуально-

психологічних особливостей людини та структури особистості в цілому. 

Обґрунтуванню особистісного підходу у психології сприяли дослідження       

Ш. О. Амонашвілі [7], І. Д. Беха [50], Л. І. Божович [55], В. В. Рибалки [382; 

383], І. С. Якиманської [555] та ін. Ключовою для нас у з’ясуванні сутності 
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емоційного інтелекту є думка про утвердження людини як найвищої цінності, 

навколо якої концентруються всі інші суспільні пріоритети. 

Особистісно орієнтований підхід як методологічна основа нашого 

наукового дослідження включає: концептуальне уявлення про особистість, 

методичний інструментарій для комплексної психодіагностики якостей 

особистості, інтерпретацію отриманих при цьому даних, комплекс методів 

цілісного, всебічного розвитку якостей особистості, умов реалізації цих якостей 

у відповідних видах спільної діяльності та соціальної поведінки [381].  

Важливе значення для дослідження емоційного інтелекту молодших 

школярів має розуміння суті інтегративно-особистісного підходу, який 

найбільш повно і глибоко, на нашу думку, розкриває Г. О. Балл [38]. З огляду 

на розрізнення двох сфер психіки  – ендо- й екзопсихіки, він трактує його в 

двох аспектах. «По-перше, йдеться про аспект методологічний, або, можна 

сказати, гносеологічний, – тобто про інтеграцію (синтез) конструктивних 

складових концепцій, що відповідають різним варіантам розуміння та пізнання 

особистості. По-друге, мається на увазі онтологічний аспект інтегративності, 

тобто орієнтація на цілісний розгляд людського індивіда (особи) у єдності його 

соматичних, психологічних і духовних властивостей» [38, с. 26–27]. З 

урахуванням цих положень ми намагалися створити цілісне уявлення про 

сутність емоційного інтелекту особистості через вияв індивідуально-

психологічних особливостей його розвитку в молодших школярів. 

Ми погоджуємося з думкою В. В. Рибалки [382] про необхідність 

реалізації  особистісного підходу до вивчення інтелекту, оскільки інтелект є 

властивістю цілісної особистості, яка поєднана різними структурно-

функціональними взаємозв'язками і взаємовпливами з іншими її властивостями. 

Тому виявлення інтегративних, координаційних, «кооперативних» проявів, 

взаємозв'язків інтелекту з іншими властивостями в межах єдиної структури 

особистості виступає одним з найважливіших завдань особистісного підходу 

[383]. 
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Емоційний інтелект ми розглядаємо як інтегральну властивість 

особистості. Відповідно, для того, щоб зрозуміти природу емоційного 

інтелекту, визначити, яку роль і функції він виконує у процесі життєдіяльності 

людини, необхідно розглядати цю властивість в особистісному аспекті – з 

точки зору пізнавальних потреб і мотивів, інтересів і установок, системи 

емоційних ставлень особистості до себе, інших людей та навколишньої 

дійсності загалом. Таким чином, у контексті особистісного підходу нами 

розглядається необхідність наукового розуміння внутрішніх закономірностей 

розвитку емоційного інтелекту особистості в онтогенезі; урахування 

індивідуально-психологічних та вікових особливостей розвитку емоційного 

інтелекту молодших школярів при конструюванні навчального середовища; 

сприймання особистості в усіх проявах переживань, як позитивних, так і 

негативних, оскільки тільки те, що емоційно пережите особистістю, стає її 

ціннісно-смисловим надбанням. 

Дослідження психологічних основ розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів передбачає також урахування компетентнісного підходу до 

навчання учнів початкових класів. Це пов’язано з тим, що на сучасному етапі 

одним із пріоритетних завдань початкової школи є перехід від інформаційно-

знаннєвої моделі освіти до компетентнісно орієнтованої освіти, спрямованої не 

тільки на розвиток інтелектуальної сфери учнів, а й на формування у молодших 

школярів предметних, міжпредметних (загальнопредметних) та ключових 

компетентностей. 

Компетентнісний підхід є одним із шляхів модернізації сучасної системи 

освіти в Україні. Він передбачає «спрямованість освітнього процесу на 

формування і розвиток ключових (базових, основних) і предметних 

компетентностей особистості. Результатом такого процесу буде формування 

загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, 

інтегрованою характеристикою особистості. Така характеристика має 

сформуватися в процесі навчання і містити знання, вміння, ставлення, досвід 

діяльності і поведінкові моделі особистості» [210, с. 66]. 



100 
 

З огляду на зазначене, виокремлюють базові поняття компетентнісного 

підходу – це «компетенція» і «компетентність». Зауважимо, що у трактуванні 

сутності зазначених понять в сучасній науці немає однозначності. Так, 

наприклад, компетенція трактується як задана норма, вимога до підготовки 

особистості, тоді як компетентність розглядається як сформована якість, 

результат діяльності, «надбання» людини [210]. Ми дотримуємося точки зору 

тих учених, які розглядають «компетенцію» як категорію об’єктивну, тобто як 

норму, вимогу, ціль, а «компетентність» – як суб’єктивну, особистісну, як 

результат оволодіння певною компетенцією [52; 397]. 

Компетентність має складну будову, велику кількість структурних 

елементів. Вважається, що компетентність включає не тільки когнітивну й 

операційно-технологічну складові, а й мотиваційну, етичну, афективну, 

поведінкову. Вона «містить комплекс різних компонентів – знань, умінь, 

навичок, взаємин, цінностей, емоцій та інших чинників, що становлять 

особистісні та суспільні аспекти життя й діяльності людини» [437,   с. 25]. 

У науковій літературі виокремлюють предметні, міжпредметні 

(загальнопредметні) та ключові компетентності [52; 206; 210; 397]. 

Важливо зазначити, що в Державному стандарті початкової загальної 

освіти наведено перелік ключових компетентностей, якими мають оволодіти 

молодші школярі, а саме: уміння вчитися, загальнокультурна, громадянська, 

здоров’язбережувальна, соціальна, інформаційно-комунікаційна [52].  

На наш погляд, цей перелік варто доповнити формуванням емоційної 

компетентності в учнів. Однак сьогодні у вітчизняній психолого-педагогічній 

науці не має методологічно обґрунтованої навчальної програми 

цілеспрямованого розвитку емоційної компетентності молодших школярів як 

ефективного чинника забезпечення психічного здоров’я учнів та оптимізації 

соціально-психологічної взаємодії особистості в навчальному процесі. Це 

пов’язано з тим, що система початкової освіти досі спрямована на отримання 

академічних знань і не приділяє належної уваги емоційному розвитку 
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особистості, через що початкова школа втрачає наявні можливості для розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів.  

З огляду на це, ми поставили за мету розробити та апробувати програму 

психологічного супроводу розвитку емоційного інтелекту учнів молодшого 

шкільного віку та проаналізувати її результати. Практичну значущість цієї 

програми вбачаємо у цілеспрямованому, планомірному та систематичному 

розвитку емоційної компетентності молодших школярів у процесі навчальної 

діяльності в початкових класах та в контексті діяльності шкільної 

психологічної служби.  

Отже, означені наукові підходи є, на нашу думку, провідними у вивченні 

емоційного інтелекту і мають взаємодоповнювати один одного. Сукупність 

вищезазначених наукових позицій дає можливість обґрунтувати концептуальні 

основи розвитку емоційного інтелекту особистості в онтогенезі. Конкретизуємо 

більш детально наші дослідницькі позиції. 

Осмислення наявного наукового доробку з проблеми дослідження 

дозволило внести певні доповнення і уточнення до понятійного визначення 

означеного феномена. Ми розглядаємо емоційний інтелект як інтегральну 

властивість особистості, яка відображає пізнавальну здатність людини до 

розуміння емоцій та управління ними шляхом когнітивної обробки емоційної 

інформації і забезпечує психологічне благополуччя особистості та успішність 

соціальної взаємодії. Помітно, що в запропонованому нами визначенні 

ключовими є поняття «розуміння емоцій» та «управління емоціями», які 

відображають основне призначення емоційного інтелекту. Тому розкриємо їх 

змістове наповнення більш детально. 

Як показав аналіз наукових джерел з проблеми дослідження, у сучасній 

психолого-педагогічній науці поняття «розуміння» використовується у 

вузькому і широкому значеннях. Так, у вузькому значенні розуміння 

розглядається як: «форма мислення, спрямована на виявлення істотних ознак 

предметів навколишньої дійсності і встановлення на цій основі взаємозв’язку 

того чи іншого предмета або явища з іншими предметами чи явищами» [211,     
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с. 268]; «мислительний процес, спрямований на виявлення (з’ясування) 

істотних рис, властивостей і зв’язків предметів, явищ і подій дійсності» [116,    

с. 289]. У широкому значенні – воно включається в контекст аналізу різних 

психічних пізнавальних процесів людини: сприймання, пам'яті, мислення тощо. 

Розуміння у цьому випадку розглядається як атрибут будь-якого рівня пізнання, 

спілкування, усіх психічних процесів, сприйняття людини людиною [203]. 

Доведено, що фізіологічною основою розуміння є складна аналітико-

синтетична діяльність мозку, спрямована на розкриття внутрішньої сутності 

предметів, процесів і явищ, на усвідомлення зв’язків, стосунків, залежностей, 

які в ній відображаються [158, с. 209]. При цьому зазначається, що «розуміння  

належить до сфери інтелекту, однак міцно спирається на емпіричний досвід» 

[116, с. 289]. Отож, відповідно до цих поглядів, ми вважаємо конструктивною 

наукову позицію І. М. Андрєєвої, яка розглядає розуміння емоцій і як здібність, 

і як когнітивний процес осягнення їхнього змісту [22, с. 92].  

Водночас аналіз наукових джерел показав, що залежно від 

методологічних позицій дослідників, поняття «управління емоціями» також 

розглядається у двох значеннях: по-перше, як загальна емоційна здібність [66; 

185]; по-друге, як структурний компонент емоційного інтелекту [258; 273; 606]. 

У першому значенні частіше використовується поняття «емоційна 

регуляція», при цьому диференціюються два компоненти: внутрішня емоційна 

регуляція (у значенні «саморегуляція») та зовнішня емоційна регуляція (як 

«контроль експресії»). Саморегуляція передбачає вплив суб’єкта на власний 

фізіологічний і нервово-психологічний стан [486]. Для того, щоб здійснювати 

емоційну саморегуляцію треба, на думку К. Ізарда [184], навчитися аналізувати 

функції конкретної емоції на трьох рівнях: біологічному, мотиваційному і 

соціальному. Натомість, у другому значенні використовується власне поняття 

«управління емоціями», яке, переважно, інтерпретується як трьохкомпонентний 

конструкт: управління власними емоціями, їх вираженням та управління 

емоціями інших людей. Це дає підстави стверджувати, що поняття «управління 
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емоціями» є ширшим, ніж поняття «емоційна саморегуляція», бо воно 

передбачає керування емоціями не тільки своїми, а й інших людей. 

Отже, з огляду на зазначене, можна стверджувати, що основне 

призначення емоційного інтелекту полягає у забезпеченні здатності людини 

розуміти емоції та управляти ними.  

Очевидно, розгляд емоційного інтелекту як інтегральної властивості 

особистості, яка розвивається і проявляється в процесі життєдіяльності, набуття 

емоційного досвіду, ставить питання про використання понять «здатність» і 

«здібності», які б давали змогу розкрити змістові та інструментальні аспекти 

емоційного інтелекту, особливості його функціонування та розвитку.  

Аналіз психологічних досліджень дозволяє стверджувати, що й досі не 

вирішена однозначно проблема диференціації цих понять. «Здатність» 

особистості пов’язують з: 1) поняттями «готовність» і «можливість», які 

відповідають «психофізіологічним та психологічним детермінантам розвитку 

здатності – можливості (психофізіологічна складова) та готовності 

(психологічна складова), що є системоутворюючими факторами даної 

підсистеми…) [320, с. 148], тим самим вказуючи на нерозривну єдність цих 

понять у розкритті змісту зазначеного терміну; 2) поняттям «сутнісні 

характеристики особистості». Так, О. В. Савченко визначає здатність як 

«сутнісну властивість особистості оволодівати та виконувати певні форми 

діяльності через постановку та розв’язання специфічних задач, застосування 

отриманих результатів та продуктів у нових формах діяльності» [394, с. 44].  

Додамо, що М. В. Савчин виокремив основні характеристики здатностей:                    

1) предметна спрямованість; 2) автентичність як відповідність чи 

невідповідність природі внутрішнього світу людини; 3) оптимізованість 

(взаємопов’язаність, структурованість, ієрархізованість) системи здатностей;    

4) рівень розвитку як показник ефективності функціонування здатності [401,     

с. 470]. Відтак, аналіз здатності передбачає з’ясування її предмета, мотивів, дій, 

результату та досвіду реалізації. 
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Таким чином, проаналізувавши та узагальнивши положення сучасних 

дослідників щодо трактування сутності поняття «здатність», в контексті нашого 

дослідження ми будемо дотримуватися точки зору М. В. Савчина, який 

визначає здатність особистості як «її спроможність забезпечувати 

функціонування, становлення та розвиток власного внутрішнього світу та 

власного життя і життя інших людей у зовнішньому світі» [403, с. 249]. Як 

справедливо зазначає О. В. Савченко, «здатність» відображає «сформовану 

готовність особистості оволодівати та здійснювати певну діяльність, 

реалізовувати в різних формах активності сформовані фізіологічні та 

психологічні механізми» [394, с. 43].  

Водночас сутність емоційного інтелекту з позиції оцінки продуктивності 

функціонування психіки людини як активного суб’єкта життєдіяльності 

відображає поняття «здібності». Адже для того, щоб розуміти емоції та 

керувати ними людина повинна володіти необхідними знаннями, уміннями та 

навичками. 

Зазначимо, що у вітчизняній психології здібності трактують як 

властивості психічних процесів чи психічної діяльності людини, які 

формуються у процесі активного освоєння світу суб’єктом [389]. З одного боку, 

здібності є загальною властивістю високоорганізованої матерії (головного 

мозку, нервової системи), що виконують функцію відображення об’єктивно 

існуючого світу та перетворення дійсності [489]. З іншого боку, вони мають 

індивідуальну міру вираженості, що проявляється в успішності та якісній 

своєрідності опанування діяльністю та її реалізації, і визначають відмінності в 

оволодінні необхідними знаннями, уміннями та навичками [158]. Здібності 

розглядаються В. Д. Шадриковим у трьох вимірах: як здібності індивіда, 

здібності суб’єкта діяльності та здібності особистості [489].  

Відповідно до такої класифікації здібностей І. М. Андрєєва [15] 

стверджує, що і в ієрархічній структурі емоційного інтелекту можна 

виокремити: інтелект індивіда (ЕІ як здібність (властивість функціональної 

системи)), інтелект суб’єкта діяльності (емоційну компетентність), інтелект 
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особистості (емоційну креативність) (рис. 2.1). У контексті нашого дослідження 

дане положення набуває фундаментального значення. 

 

 

Рис. 2.1. Ієрархічна модель емоційного інтелекту (за І. М. Андрєєвою) 

 

Таким чином, узагальнивши науковий доробок учених щодо теоретико-

методологічних орієнтирів дослідження феноменології емоційного інтелекту, 

ми визначились у науковому підґрунті змістового наповнення поняття 

«емоційний інтелект» та в питанні його форм розвитку. Стосовно останнього, 

то вважаємо за доцільне розширити і доповнити класифікацію форм розвитку 

емоційного інтелекту, розроблену І. М. Андрєєвою. Відповідно до рівнів 

психічного відображення (сенсорно-перцептивного, когнітивного, 

особистісного, суб’єктного, духовного) ми розрізняємо (табл. 2.1):   

− емоційний інтелект як властивість індивіда;  

− емоційний інтелект як властивість суб’єкта діяльності;  

− емоційний інтелект як властивість особистості; 

− емоційний інтелект як властивість суб’єкта життєтворчості; 

− емоційний інтелект як властивість суб’єкта життєдіяльності. 

Обґрунтуємо більш докладно дослідницьку позицію. 

емоційний 
інтелект 
суб'єкта 

діяльності

емоційний 
інтелект 
індивіда

інструментальний 

емоційний інтелект 

індивідуально- 

особистісний 

емоційний інтелект 

емоційний 

інтелект 

особистості 
 



106 
 

Таблиця 2.1 

Концептуальні основи розвитку емоційного інтелекту в онтогенезі 

Рівні 

психічного 

відображення 

Форми  

розвитку 

емоційного 

інтелекту 

 

Рівні  

розвитку 

емоційного 

інтелекту  

в онтогенезі 

Критерії 

розвитку емоційного 

інтелекту 

 

Психологічні 

механізми розвитку 

емоційного інтелекту 

Результати розвитку 

емоційного  

інтелекту 

 

Сенсорно-

перцептивний  

 

Емоційний інтелект 

як властивість 

індивіда 

Психофізіоло 

гічний 

(вік немовляти, 

раннє 

дитинство) 

Емоційність як властивість 

ВНД 

(здатність сприймати та 

ідентифікувати свої і чужі 

емоції, емоційно реагувати) 

Ідентифікація, 

наслідування,  

емоційне зараження, 

співпереживання  

Емоції сприймаються, 

розпізнаються і 

експресивно 

виражаються 

Когнітивний 

 

Емоційний інтелект 

як властивість 

суб’єкта діяльності 

Когнітивний 

(дошкільний вік, 

молодший 

шкільний вік) 

Емоційна компетентність 

(здатність розуміти 

і управляти своїми 

емоціями) 

Інтелектуальна та 

особистісна рефлексія,  

емоційна саморегуляція 

Емоційні знання, уміння 

і навички 

 

 

Особистісний 

 

Емоційний інтелект 

як властивість 

особистості 

Соціопсихоло 

гічний 

(підлітковий вік) 

 

Соціальна компетентність 

(здатність розуміти 

і управляти емоціями 

інших) 

Особистісно-смислова 

емпатія, емоційна 

децентрація, 

комунікативна та 

кооперативна рефлексія 

Соціальна адаптація, 

успішна міжособистісна 

взаємодія і спілкування, 

регуляція емоцій інших 

людей 

Суб’єктний 

 

Емоційний інтелект 

як властивість 

суб’єкта 

життєтворчості 

Креативно- 

суб’єктний 

(юнацький вік) 

Емоційна креативність  

(самотворення емоційного 

середовища) 

Антиципація, 

особистісно-смислова 

емпатія 

Відкритість новому 

емоційному досвіду, 

творче емоційне 

самовираження 

Духовний 

 

Емоційний інтелект 

як властивість 

суб’єкта 

життєдіяльності 

Екзистенційно-

духовний 

(дорослий вік) 

Емоційно-інтелектуальна 

зрілість  

(емоційна мудрість) 

Ціннісно-смислова 

рефлексія,  

трансфінітна емпатія 

Емоції як цінність,  

духовні переживання, 

емоційний досвід 
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Психофізіологічний рівень є найнижчим у розвитку емоційного інтелекту 

та відображає його природну, біологічну сутність. На цьому рівні емоційний 

інтелект проявляється як емоційні властивості індивіда (емоційна чутливість, 

виразність (експресивність), емоційна стійкість), які відображають формально-

динамічні параметри емоційних переживань (силу, інтенсивність, тривалість, 

швидкість перебігу), якісні характеристики (модальність і знак емоційного 

переживання) та змістові характеристики, які стосуються суб’єкта переживань. 

Функціонування емоційного інтелекту на цьому рівні забезпечується 

психологічними механізмами, що мають рефлекторний характер 

(ідентифікація, наслідування, емоційне зараження, співпереживання) і виникли 

на сенсорно-перцептивному рівні психічного відображення. 

На психофізіологічному рівні емоційний інтелект проявляється у віці 

немовляти та в ранньому дитинстві. У немовлячому віці провідною діяльністю 

є емоційне спілкування з дорослими [549]. Дитина вже спроможна 

зосереджуватися не лише на предметах зовнішнього світу, у неї з’являється 

вибіркова емоційна спрямованість на людей, зумовлена передусім соціальною 

за своєю природою потребою у людині, у спілкуванні з нею. Тому розвиток 

емоційного інтелекту в цьому віці здійснюється під час і внаслідок взаємодії з 

дорослими через невербальні засоби спілкування з ними. Постійно взаємодіючи 

з дорослими, дитина починає емоційно реагувати на їхній емоційний стан, 

мовлення, розуміти їх слова. Завдяки сильному емоційному зв’язку з батьками, 

особливо емоційній прив’язаності до матері, у неї поступово з’являється 

тенденція до ідентифікації та наслідування емоційних реакцій, дій, емоційної 

поведінки дорослих. Спостерігаючи за виявом позитивних чи негативних 

емоцій дорослими, дитина актуалізує свій емоційний стан, внаслідок чого 

мимовільно відтворює емоції і почуття, психоемоційні стани інших людей, з 

якими взаємодіє і перебуває у безпосередньому емоційному контакті (на 

посмішку матері дитя відповідає посмішкою, плач матері викликає у нього 

також плач). Таким чином, розвиток емоційного інтелекту в цьому віці 

забезпечується психологічними механізмами ідентифікації, наслідування, 
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емоційного зараження, і здійснюється у процесі емоційного спілкування з 

дорослими. 

Розвиток емоційного інтелекту в ранньому віці забезпечується тими ж 

психологічними механізмами, що й на попередньому етапі, однак має свої 

особливості. Зумовлені вони передусім розширенням кола спілкування дитини 

з іншими людьми, оволодінням вербальним мовленням, а також «мовою» 

емоцій і почуттів. Дитина вчиться за допомогою міміки, жестів, рухів, 

інтонаційності мовлення виражати свої переживання. Основним джерелом 

ідентифікації і наслідування у ранньому дитинстві є батьки. Потім до них 

добавляються інші значущі дорослі, однолітки. Саме завдяки цим 

психологічним механізмам розвитку емоційного інтелекту дитина освоює різні 

види емоційної та соціальної поведінки. При цьому найчастіше копіює 

вербальні, емоційні та поведінкові реакції дорослих.  Важливу роль в розвитку 

емоційного інтелекту відіграють слова-оцінки дорослих («добре», «погано», 

«гарно», «соромно»). Пов’язані з відповідним виразом обличчя, жестами, 

емоційним ставленням до дитини чи певної ситуації, вони сприяють розумінню 

емоцій дитиною, слугують підкріпленням її поведінки. Однак, зважаючи на те, 

що провідною у ранньому дитинстві є предметно-маніпулятивна діяльність, 

дитина все ж таки більше зосереджена на діях з предметами та їх 

функціональних властивостях [549]. Тому здатність малюків розуміти емоції і 

контролювати їх прояв ще тільки формується і залежить віл того, наскільки 

послідовно підкріплюються дорослими правильні і стримуються небажані 

форми її емоційної поведінки. 

На когнітивному рівні емоційний інтелект проявляється у здатності 

людини розуміти та управляти своїми емоціями і відображає когнітивний 

рівень психічного відображення. Емоційне самопізнання забезпечується такими 

психологічними механізмами, як інтелектуальна та особистісна рефлексія, а 

управління емоціями – емоційною саморегуляцією. Як і здібності, що 

розвиваються на базі природних задатків індивіда, емоційні знання, уміння і 

навички набуваються у процесі життєдіяльності людини, її цілеспрямованого 
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навчання і виховання та відображають її емоційну компетентність, яка 

проявляються у конкретній діяльності. З огляду на це, на когнітивному рівні 

емоційний інтелект як властивість суб’єкта діяльності передбачає вияв 

емоційних здібностей індивіда в конкретній діяльності. Вони забезпечують 

успішність та якісно своєрідне освоєння і реалізацію діяльності.  

Ми вважаємо, що на когнітивному рівні емоційний інтелект проявляється 

у дошкільному віці, де дитина виступає суб’єктом ігрової діяльності, та 

молодшому шкільному віці, де вона виступає суб’єктом навчальної діяльності. 

У дошкільному віці оволодіння емоційними знаннями, уміннями та 

навичками відбувається у процесі гри, яка є провідною діяльністю в цей 

віковий період [549]. Дитина вчиться правильно ідентифікувати, розпізнавати 

емоції за експресивними ознаками, адекватно їх виражати, хоча ще відчуває 

значні труднощі у вербалізації емоційних переживань. Водночас із розвитком 

уміння розуміти власні емоції, відбувається становлення довільної регуляції 

емоцій та поведінки. Дитина поступово оволодіває умінням стримувати 

бурхливі вияви своїх почуттів, починає розуміти, як треба адекватно емоційно 

поводитися в певній ситуації. Зауважимо, що поряд із розвитком 

внутрішньоособистісного емоційного інтелекту, в цей період відбувається 

становлення міжособистісного емоційного інтелекту. Саме в дошкільному віці 

починають інтенсивно розвиватися соціальні емоції [552], які виявляються 

передусім у сфері спілкування і соціальної взаємодії з батьками та однолітками. 

Так, у процесі гри проявляється готовність дитини враховувати емоційний стан 

іншого, співпереживати з ним, що сприяє розвитку здатності розуміти емоції 

інших людей.  

У молодшому шкільному віці емоційний інтелект на когнітивному рівні 

виступає як властивість суб’єкта навчальної діяльності, яка є провідною на 

цьому віковому етапі [549], і проявляється у здатності дитини розуміти та 

управляти своїми емоціями і почуттями. Зі вступом до школи молодший 

школяр починає засвоювати багато пізнавальної інформації, що сприяє, своєю 

чергою, виникненню більш складних теоретичних форм мислення та розвитку 
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інтелектуальної рефлексії як одного з найважливіших психологічних 

новоутворень цього віку. Дитина починає усвідомлювати зміст почуттів, 

набуває здатності до узагальненого переживання, «інтелектуалізації афекту». 

Водночас у молодшому шкільному віці відбувається розвиток довільності 

психічних процесів, що забезпечує уміння володіти собою, керувати своїми 

емоціями. Таким чином, зазначені психологічні новоутворення сприяють 

емоційному самопізнанню та умінню молодших школярів управляти емоціями. 

На соціопсихологічному рівні емоційний інтелект як властивість 

особистості проявляється у здатності розуміти та управляти емоціями інших 

людей, що забезпечує ефективність спілкування й міжособистісної взаємодії з 

оточуючими. Такі психологічні механізми, як особистісно-смислова емпатія, 

емоційна децентрація, комунікативна та кооперативна рефлексія забезпечують 

функціонування емоційного інтелекту на особистісному рівні психічного 

відображення. 

На нашу думку, на соціопсихологічному рівні емоційний інтелект 

особливо інтенсивно розвивається у підлітковому віці. З огляду на те, що 

провідною діяльністю в цей віковий період стає інтимно-особистісне 

спілкування з однолітками [549], зростає необхідність розуміння емоцій інших 

людей та управління ними. Здатність підлітків до емоційної децентрації, 

емпатійного ставлення до ровесників, що проявляється у формах 

співпереживання та співчуття, передбачає когнітивну орієнтацію у соціальній 

ситуації і актуалізує розвиток емоційного інтелекту, який забезпечує 

успішність спілкування та міжособистісної взаємодії з іншими людьми. Таким 

чином, розвиток емоційного інтелекту в підлітковому віці, пов’язаний як з 

усвідомленням власної індивідуальності, особистісною рефлексією, так і з 

прагненням побудови конструктивних взаємин з оточуючими, що передбачає 

розуміння емоцій інших людей та управління ними. 

Ми вважаємо, що високий рівень емоційного інтелекту є основою для 

розвитку емоційної креативності особистості, яка відображає креативно-

суб’єктний рівень розвитку емоційного інтелекту в онтогенезі. Це 
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підтверджують результати досліджень зарубіжних психологів [19; 567; 568]. 

Емоційна креативність визначається як розвиток емоційних реакцій, які є 

новими, ефективними й автентичними. Якщо перші із цих ознак не потребують 

пояснення, то під автентичністю емоційної реакції розуміють відповідність її 

потребам, цінностям та інтересам суб'єкта [568; 569].  

Подібної точки зору дотримуються і українські психологи, зокрема         

Т. С. Кириленко [197], яка доповнює емоційне самопізнання векторами 

творчості, вводячи поняття «самотворення особистістю емоційного простору». 

Так, дослідниця стверджує, що «процес емоційного самопізнання – це 

одночасно і самотворчість, самотворення особистістю свого емоційного 

простору, а не просто констатація наявного» [197, с. 227]. Його мета полягає у 

здійсненні «емоційного обміну», що передбачає «свідому емоційну зміну 

модальностей емоцій; перехід, динаміку емоційних станів» [197, с. 240], тобто 

перетворення власного емоційного простору. 

Враховуючи ці наукові позиції, ми вважаємо за доцільне доповнити 

ієрархічну модель емоційного інтелекту, розроблену І. М. Андрєєвою, ще 

однією формою розвитку емоційного інтелекту, розглядаючи його як 

властивість суб’єкта життєтворчості, що проявляється на суб’єктному рівні 

психічного відображення.  

Як стверджує В. О. Татенко [443], який науково обґрунтував суб'єктну 

парадигму у сучасній вітчизняній психології, імператив «бути суб'єктом» 

означає бути джерелом активності, дії, думки, цінностей і смислів, хотіти і 

могти починати причинний ряд із самого себе. Параметрами життєтворчості 

визначено суб’єктність та  активність [560]. Тому під життєтворчістю 

розуміється здатність суб’єкта проявляти творчу активність, бути творцем 

власного життя, що відображається у понятті «суб’єкт життєтворчості». 

Життєтворчість спрямована на особистісне зростання, саморозвиток, 

самоактуалізацію. 

Враховуючи вищезазначене, ми вважаємо, що емоційний інтелект 

пов'язаний не тільки з емоційним самопізнанням, а й з емоційною креативністю 
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особистості як суб’єкта життєтворчості. Як стверджує С. Д. Максименко, 

«креативність є глибинною, первісною і абсолютно природною ознакою 

особистості – це є вища форма активності, яка створює і залишає слід, 

втілюється. З іншого боку, креативність означає прагнення виразити свій 

внутрішній світ» [263, с. 65]. 

Таким чином, ми розглядаємо емоційну креативність як вищу форму 

емоційно-інтелектуальної активності людини, яка, з одного боку, передбачає 

творче вираження свого емоційного стану, оригінальне відображення своїх 

емоційних переживань у міміці, рухах, поведінці, спілкуванні, з іншого боку, 

спрямована на перетворення внутрішнього світу, актуалізацію внутрішніх 

резервів з метою емоційної самозміни. Вона зумовлюється психологічним 

механізмом антиципації, що забезпечує здатність передбачити наслідки своїх 

емоційних реакцій до того, як вони будуть реально проявлені, готовність до 

змін емоціогенних ситуацій на основі емоційного досвіду. У процесі 

міжособистісної взаємодії емоційна креативність обумовлена розвиненою 

особистісно-смисловою емпатією, тобто внутрішньою готовністю або реальним 

сприянням допомогти іншому. Результатом емоційної креативності особистості 

є гармонізація емоційного середовища, як внутрішнього, так і зовнішнього, 

шляхом самотворення людиною емоційного простору. Отже, емоційна 

креативність спрямована на емоційний простір як сферу творчого вираження 

нових, ефективних й автентичних емоційних реакцій [568; 569].  

Ми вважаємо, що на креативно-суб’єктному рівні емоційний інтелект 

найбільш інтенсивно розвивається в юнацькому віці, який  пов'язаний з 

особистісним та професійним самовизначенням, конструюванням свого 

майбутнього, самореалізацією в соціальному просторі [235; 549]. У цьому віці 

значно зростає диференційованість емоційних реакцій, порівняно з 

підлітковим, способи вираження емоцій стають більш гнучкими і 

різноманітними, підвищується рівень емоційного самоконтролю й 

саморегуляції. Розвиток емоційного інтелекту забезпечує готовність юнаків до 

емоційної самозміни, яка обумовлена розвитком емоційної креативності [137], 
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прагненням до творчого емоційного самовираження та знаходження  

нестандартних  шляхів розв’язання емоційних проблем. Вона зумовлюється 

добре розвиненим у юнаків психологічним механізмом антиципації [43], що дає 

змогу їм передбачати наслідки своїх емоційних реакцій та емоційної поведінки 

загалом, відтак гармонійно інтегруватись в соціальне середовище.  

Вершиною розвитку емоційного інтелекту людини як суб’єкта 

життєдіяльності є екзистенційно-духовний рівень, пов’язаний з досягненням 

особистістю емоційно-інтелектуальної зрілості, яка проявляється в духовних 

переживаннях – істини, добра, краси, любові. Ціннісно-смислова рефлексія, 

трансфінітна емпатія, які забезпечують функціонування емоційного інтелекту 

на цьому рівні, сприяють надчуттєвому проникненню особистості у внутрішній 

світ іншої людини, проживанню цього світу як власного, забезпечують духовну 

єдність зі світом та іншими людьми, і, як наслідок, дають змогу наблизитися до 

проблеми переживання власних особистісних смислів і цінностей.  

Психологічні особливості переживання цінностей людиною розкрито в 

екзистенціально-аналітичній теорії емоцій А. Ленгле [253]. «Сприймання 

цінностей» автор розуміє як «переживання цінностей». При цьому мова йде як 

про цінності зовнішнього світу, так і про самоцінність особистості. Основою 

будь-якого переживання цінностей є ставлення людини до власного життя. 

Важливе значення у контексті нашого дослідження мають такі основні 

положення цієї теорії: по-перше, переживання цінності не може бути 

«передано» іншій людині; по-друге, вплив, який здійснює цінність на людину, 

має інтимний характер. 

Досягнути екзистенційно-духовного рівня розвитку емоційного інтелекту 

людина може в дорослому віці. Адже він пов'язаний з емоційно-

інтелектуальною зрілістю особистості, цілісним, гармонійним розвитком усіх 

трьох сфер буття: фізичної, психічної та духовної. Єдність і гармонія усіх 

сторін людської особистості вважаються ознакою зрілості. Додамо, що 

представники акмеологічного підходу називають зрілість найвищим рівнем 

розвитку особистості, а її вершину терміном – «акме». 
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Варто зазначити, що значний внесок у розробку критеріїв зрілої 

особистості зробили представники гуманістичної психології [279; 317; 385]. 

Так, А. Маслоу [279] зрілість особистості пов’язував із задоволенням вищої її 

потреби в самоактуалізації, тобто бажанням стати тим, ким вона може стати, 

досягнути вершини свого потенціалу. Г. Олпорт [317] охарактеризував 

психологічну зрілу людину такими шістьма рисами: зріла людина має широкі 

межі «Я»; здатна до теплих сердечних стосунків; спокійна, характеризується 

високим самосприйняттям; має реалістичне сприймання, досвід і домагання; 

здатна до самопізнання і має почуття гумору; володіє цілісною життєвою 

філософією, тобто має домінуючу ціннісну орієнтацію, яка надає значущості і 

сенсу діяльності особистості. К. Роджерс [385] стверджує, що «повноцінно 

функціонуюча особистість» – це людина, якій властиві п'ять основних 

особистісних характеристик: відкритість переживанню; екзистенційний спосіб 

життя, тобто повноцінний і насичений переживаннями, з відкритою й гнучкою 

структурою «Я»; організмічна довіра, тобто орієнтація при виборі поведінки на 

свої внутрішні відчуття, а не на тиск соціальних норм; емпірична свобода, 

тобто здатність жити у відповідності з власною волею (звідси й 

відповідальність за свої вчинки); креативність, тобто творчий спосіб життя. 

У контексті нашого дослідження важливою є точка зору Н. О. Антонової   

[26], яка трактує психологічну зрілість як такий рівень розвитку особистості, на 

якому вона стає суб'єктом свого життєвого шляху та власного внутрішнього 

світу. На думку науковця, структурними компонентами психологічної зрілості 

є: внутрішньоособистісна зрілість; інтелектуальна зрілість; емоційна зрілість та 

соціальна зрілість особистості [26, с. 12]. 

Водночас зауважимо, що якщо такі феномени, як особистісна та 

соціальна зрілість достатньо добре вивчені науковцями, то на сучасному етапі у 

психології особистості спостерігається загострення уваги та зростання інтересу 

вчених до дослідження феномена емоційної та інтелектуальної зрілості 

особистості. Вивчення та аналіз наукової літератури свідчить про те, що ці 

поняття не мають однозначного трактування. Тому виникає необхідність як у 
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конкретизації сутності емоційно-інтелектуальної зрілості, так і в обґрунтуванні 

її як показника найвищого рівня розвитку емоційного інтелекту людини. 

Емоційна зрілість особистості вивчається як у контексті психології 

емоцій, так і психології особистості. Дослідники визначають емоційну зрілість 

як: «сукупність психологічних властивостей, які характеризують людину як 

здатну відчувати і контролювати емоції, тобто здатну до адекватної 

спонтанності та свідомої саморегуляції емоційних проявів («я маю право 

відчувати; я знаю, які емоції можу відчувати і що їх викликає; я вмію управляти 

своїми емоціями») [26, с. 12]; «інтегративну якість особистості, що 

характеризує ступінь розвиненості емоційної сфери на рівні адекватності 

емоційного реагування в певних соціокультурних умовах» [330, с.12]. З огляду 

на зазначене, емоційно зріла людина вміє керувати своїм емоційним станом, 

адекватно емоційно поводитися відповідно до соціокультурних умов і вимог.  

У структурі емоційної зрілості особистості виокремлюють такі основні 

компоненти: рефлексія емоцій, емоційна саморегуляція, емпатія, емоційна 

експресивність та прийняття власних емоцій [348]. Основними критеріями 

емоційної зрілості особистості, на думку О. С. Кочарян та М. А. Півень, є: 

здатність розуміти, усвідомлювати власні емоції та емоції інших людей; 

здатність вербалізувати їх; здатність адекватно проявляти і виражати емоції та 

почуття в різних соціальних ситуаціях, враховуючи і суспільні норми 

вираження емоцій, і реальність самої ситуації, і власний емоційний стан; 

здатність приймати власні емоції і нести за них відповідальність; здатність до 

емпатії; здатність природно, спонтанно виражати пережиті емоції в міміці, 

жестах, інтонації та ін. [222, с. 143]. 

Доведено, що становлення емоційної зілості відбувається у підлітковому 

та юнацькому віці [330]. Однак емоційної зрілості кожна людина досягає в 

різних межах і на різному рівні [197]. На нашу думку, емоційна зрілість 

залежить від емоційного досвіду людини, який вона набула у процесі 

життєдіяльності. 
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Отже, спільним у проаналізованих нами теоретичних підходах є погляд 

науковців на емоційну зрілість особистості як на здатність до адекватного 

емоційного реагування та свідомої саморегуляції емоцій. Для досягнення 

емоційної зрілості важливо розуміти, що вона починається з середини і 

приходить разом із працею над собою та своїми емоціями. Що ж стосується 

поняття «інтелектуальна зрілість», то аналіз сучасної психологічної літератури 

показав, що цей термін вживається лише в окремих роботах [26; 114; 245]. При 

цьому серед дослідників відсутня певна узгодженість у його трактуванні. Так, 

Н. О. Антонова визначає інтелектуальну зрілість як сукупність психологічних 

властивостей, що характеризують людину як здатну до пізнання, до 

використання набутих знань у предметній діяльності, до логічного мислення, 

до рефлексії і творчості («мене цікавить те, чого я ще не знаю; я можу 

використовувати свої знання, приймати зважені й обґрунтовані рішення, 

аналізувати помилки; мені цікаво створювати щось нове, удосконалювати») [26, 

с. 12]. На нашу думку, у цьому визначенні недостатньо конкретизується 

смислове значення цього поняття, що істотно ускладнює його розуміння.  

Встановлено, що формою прояву інтелектуальної зрілості є мудрість. 

Аналіз психологічної літератури з проблеми дослідження показав, що феномен 

мудрості ще не є достатньо вивченим психологами. Однак своїм корінням цей 

конструкт сягає ще наукових досліджень Р. Стернберга, який розрівняв поняття 

«мудрість», «розум», «інтелект» [613]. У сучасній науці поняття мудрості 

трактується як: «особистісна система когнітивного комплексу експертних 

знань, орієнтованих на практичний бік життя для знаходження виважених 

суджень і ефективних рішень у життєво важливих завданнях» [426]; 

«інтелектуальна і моральна характеристика особистості; визначає високий 

рівень оволодіння нею соціальним досвідом» [367]; «здатність людини мислити 

та діяти відповідно до вищих цілей життя, підіймаючись над обмеженістю 

часткових та плинних інтересів, у тому числі власних» [553].  

На думку українських психологів Н. М. Мехтіханової, М. М. Назара та        

М. Л. Смульсон [426], мудрість є метакогнітивною характеристикою суб’єкта, 
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яка формується протягом його життєвого шляху і відображує результати 

функціонування інтелекту (зокрема, практичного) в проблемному просторі у 

взаємозв’язку з особистісними рисами. Мудрість спрямовує та оптимізує 

особистісний розвиток і сприяє життєвій успішності людини. Тому мудрість 

тлумачиться, з одного боку, як властивість когнітивної системи, в основі якої 

лежить кристалізований, культурно обумовлений інтелект [426]. З іншого боку, 

мудрість можна тлумачити, на думку Д. О. Леонтьєва [245], і як інтегральну 

характеристику особистісного потенціалу. 

Що стосується питання генези мудрості, то слід зазначити, що більшість 

людей асоціює мудрість з похилим віком, розглядаючи її як вікову властивість. 

Однак, як переконливо свідчать результати наукових досліджень [426], не 

можна стверджувати, що мудрість – це феномен, властивий тільки старості. 

Мудрість не є нормативним психологічним утворенням, досягти її вдається 

далеко не всім [332]. При цьому джерелами  мудрості є власний досвід 

суб’єкта, набуті ним компетенції, культура, мова [114].  

Враховуючи вищезазначене, ми можемо розглядати емоційну мудрість як 

показник найвищого рівня розвитку емоційного інтелекту особистості, що 

полягає у здатності людини адекватно емоційно реагувати у різних життєвих 

ситуаціях і розумно управляти своїми емоціями, що, своєю чергою, дає змогу 

приймати правильні рішення щодо особливостей своєї емоційної поведінки і 

сприяє успішності життєдіяльності людини в цілому. У цьому значенні             

Е. Л. Носенко використовує поняття «емоційна розумність», яке пояснює 

сутність емоційного інтелекту [308]. 

З усього зазначеного вище, ми можемо стверджувати, що емоційно- 

інтелектуальна зрілість є невід’ємною складовою психологічної зрілості 

людини, ознакою особистісного зростання, характеристикою: «повноцінно 

функціонуючої особистості» (К. Роджерс), «особистості, яка здатна до 

самоактуалізації» (А. Маслоу), «автентичної особистості» (Ф. Перлз), 

«трансперсонального рівня розвитку особистості» (С. Гроф), «дорослої, тобто 

біологічно зрілої людини» (А. Ребер, П. Фресс).  
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З огляду на викладені вище міркування, ми розглядаємо емоційно-

інтелектуальну зрілість особистості як найвищий рівень розвитку емоційного 

інтелекту як властивості суб’єкта життєдіяльності. Показником емоційно-

інтелектуальної зрілості особистості є емоційна мудрість, яка забезпечує 

адекватність емоційного реагування людини в різних емоціогенних ситуаціях, 

здатність розуміти свої емоції та емоції інших людей, мудро управляти ними та 

нести за них відповідальність. 

Разом з тим, ми вважаємо, що емоційний досвід є основою досягнення 

особистістю емоційно-інтелектуальної зрілості як найвищого рівня розвитку 

емоційного інтелекту. При цьому зауважимо, що конструкт «емоційний досвід» 

людини ще не має чіткого і однозначного визначення, а наукові дослідження, 

спрямовані на його вивчення, мають фрагментарний характер. Так,                 

емоційний досвід здебільшого визначають як систему емоцій і почуттів, 

пережитих людиною за свого життя, що мають різний ступінь впливу на її 

теперішнє та майбутнє [248]. Натомість інші дослідники трактують дане 

поняття дещо ширше: «емоційний досвід – це способи реагування, що 

закріпилися, ієрархізована система емоцій та почуттів» [368, с. 175].    

У контексті нашого дослідження привертає увагу наукова позиція            

Ю. В. Бреус, яка стверджує, що «саме емоційні компетенції формують 

емоційний досвід людини – комплекс емоційних знань, які людина отримує 

протягом життя та використовує у повсякденному житті при взаємодії з 

оточуючим світом» [68, с. 7].  До того ж, у процесі емпіричних досліджень 

дослідниця з’ясувала, що емоційний досвід проявляється на трьох рівнях: на 

когнітивному – сприяє розвитку емоційної обізнаності; на емоційному – сприяє 

розвитку можливостей емоційного реагування відповідно до внутрішніх та 

зовнішніх чинників; на поведінковому – розширює адаптивний репертуар 

поведінки людини в емоціогенних ситуаціях.   

Водночас зауважимо, що ми не пов’язуємо емоційний досвід лише з 

віком людини, зокрема з досягненням нею похилого віку, старості. Певний 

емоційний досвід людина набуває на кожному віковому етапі життєдіяльності, 
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хоча, безперечно, у дорослої людини він значно більший, ніж у малої дитини. 

Окрім цього, на формування емоційного досвіду впливають ще й інші чинники, 

зокрема, сім’я, школа, умови навчання і виховання, професійна діяльність, коло 

спілкування, соціальна взаємодія з іншими людьми тощо. Відтак емоційний 

досвід людина набуває протягом усього життя. 

Таким чином, у нашому розумінні емоційний інтелект виявляється на 

різних рівнях психічного відображення, які утворюють ієрархічно 

структуровану систему. Кожен рівень виконує свою необхідну роль і 

забезпечує цілісне функціонування і розвиток емоційного інтелекту в 

онтогенезі (рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2.2.  Взаємозв’язок форм та рівнів розвитку емоційного інтелекту в 

онтогенезі 
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здібність, і як властивість особистості, оскільки, як видно з рис. 2.2, на нашу 

думку, це різні форми та рівні розвитку емоційного інтелекту в онтогенезі, 

виокремлені та теоретико-методологічно обґрунтовані нами. Також з позицій 

нашого наукового трактування розв’язується питання стосовно можливості 

розвитку емоційного інтелекту, яке викликало суперечку між прихильниками 

моделі здібностей і змішаної моделі емоційного інтелекту, оскільки при такому 

підході зрозуміло, що емоційна компетентність, емоційна креативність, 

емоційно-інтелектуальна зрілість особистості не є вродженими властивостями 

людини, а розвиваються у процесі її життєдіяльності. З огляду на це, ми 

вважаємо правомірною точку зору тих дослідників, які стверджують про те, що 

емоційний інтелект можна розвивати протягом життя людини [118; 132; 273]. 

Отже, за такого підходу емоційний інтелект розглядається нами в системі 

психічного відображення як феномен, що має біопсихосоціодуховну природу і 

є багатовимірним, ієрархічно структурованим системним утворенням, тобто є 

інтегральною властивістю людини (рис. 2.3). 

 

          
 

Рис. 2.3.  Психологічні характеристики емоційного інтелекту людини 
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Слід зазначити, що у процесі життєдіяльності людини процес розвитку 

емоційного інтелекту не завжди має завершений вигляд і може зупинитися на 

будь-якому етапі, а його розвиток залежить від низки численних змінних: 

соціальних факторів, індивідуально-психологічних та вікових особливостей, 

статевих відмінностей і багатьох інших умов та чинників. 

Отже, емоційний інтелект можна схарактеризувати за допомогою таких 

параметрів: 

• структурні характеристики (відображають макроструктурні 

компоненти емоційного інтелекту – внутрішньоособистісний, який 

спрямований на розуміння власних емоцій та управління ними та 

міжособистісний, що спрямований на розуміння емоцій інших людей й 

управління ними);  

• змістові характеристики (відображають емоційний інтелект як 

властивість: індивіда; суб’єкта діяльності; особистості; суб’єкта 

життєтворчості; суб’єкта життєдіяльності); 

• процесуальні характеристики (полягають у прийомі, переробці та 

оперуванні емоційною інформацією, тобто в когнітивній обробці емоційної 

інформації, що забезпечує здатність розуміння власних і чужих емоцій та 

управління ними); 

• динамічні характеристики (пов’язані з психологічними механізмами 

розвитку емоційного інтелекту); 

• функціональні характеристики (відображають рівні розвитку 

емоційного інтелекту відповідно до рівнів психічного відображення); 

• вікові характеристики (пов’язані з віковими особливостями розвитку 

емоційного інтелекту); 

• особистісні характеристики (відображають індивідуально-психологічні 

особливості розвитку емоційного інтелекту). 
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2.2. Концептуальна структурно-функціональна модель розвитку 

емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці 

 

Здійснений нами теоретичний аналіз концептуальних моделей емоційного 

інтелекту, розроблених вітчизняними і зарубіжними дослідниками [22; 118; 

309; 571; 597; 606], засвідчив, що одним із відкритих питань у них залишається 

питання про будову емоційного інтелекту, його структурні компоненти та 

взаємозв’язки і взаємовідношення між ними.  

У контексті вищезазначеного привертає увагу точка зору М. О. Холодної, 

яка вважає, що «пояснити природу інтелекту на рівні аналізу його властивостей 

практично неможливо. Для цього необхідно здійснити аналіз 

внутрішньоструктурної організації цього психічного утворення» [468, с. 123]. 

Тому, слушним вважаєм зауваження І. М. Андрєєвої, що «необхідним кроком у 

розвитку теорії емоційного інтелекту зараз є не створення його нових моделей, 

а уточнення структури даного феномена. З одного боку, необхідно визначити, 

що відноситься власне до інтелекту, з іншого, потрібно виокремити ті 

особистісні характеристики, які детерміновані ментальними здібностями 

емоційного інтелекту» [23, с. 29]. 

Перш за все зазначимо, що структура відображає єдність 

взаємопов’язаних елементів, які характеризують цілісність певного об’єкта. У 

цьому зв’язку важливе для нас значення мають результати дослідження           

А. С. Петровської [343], яка визначила, що структура емоційного інтелекту має 

не аналітичний, а синтетичний характер. У контексті нашого дослідження це 

положення є визначальним. Ми вважаємо, що системний підхід дасть нам змогу 

розглянути емоційний інтелект як певну систему структурних компонентів, що 

тісно взаємопов’язані та доповнюють один одного. 

Водночас нами проаналізовано значну кількість досліджень [15; 131; 172; 

258; 582; 591; 606], присвячених вивченню структури емоційного інтелекту. 

Аналіз наукових джерел показав, що теоретичні підходи вчених до означеного 

аспекту проблеми дослідження також значно різняться. Як уже зазначалося 
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вище, це питання сьогодні залишається актуальним, позаяк у науці не склалося 

єдиної думки щодо структури емоційного інтелекту. 

Важливе значення у контексті нашого дослідження має науковий доробок 

американських вчених Дж. Мейєра та П. Селовея [606], які в 1990 році                

у контексті моделі здібностей розробили одну з найперших і найбільш відому 

модель цього конструкту та почали розробку психодіагностичної методики для 

його дослідження. Вчені запропонували визначення емоційного інтелекту як 

набору навичок щодо точної оцінки своїх і чужих емоцій, а також вираження 

власних емоцій, використання емоцій та ефективного регулювання своїх і 

чужих емоцій. Відповідно, у структурі емоційного інтелекту виокремили три 

компоненти: оцінка та вираження емоцій; регуляція емоцій; використання 

емоцій в мисленні та діяльності. 

У 1997 році Дж. Мейєр і П. Селовей [593] допрацювали і розширили 

модель емоційного інтелекту, зробивши акцент на когнітивній складовій, яка 

пов’язана з переробкою емоційної інформації, та доповнивши компонентом, 

який відображає емоційне та особистісне зростання. Тому емоційний інтелект 

отримав нове визначення – як здібність переробляти емоційну інформацію і 

використовувати її у процесі мислення й прийняття рішень. Відповідно у 

структурі емоційного інтелекту було виокремлено уже чотири компоненти: 

1) сприймання, оцінка та вираження емоцій – здатність ідентифікувати 

емоції,  розпізнавати їх за вербальними та невербальними експресивними 

ознаками, адекватно їх виражати;  

2) використання емоцій для підвищення ефективності мислення та 

діяльності – з метою спрямування уваги на важливі події, стимулювання 

переживань, що сприяють вирішенню завдань;  

3) розуміння емоцій – здатність розуміти взаємозв’язок між емоціями, 

думками і поведінкою; можливість усвідомити цінність емоцій; причини 

виникнення емоційних переживань;  

4) управління емоціями – здатність до їх контролю, зниження прояву та 

інтенсивності негативних емоцій, уміння стимулювати прояв позитивних 
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емоційних переживань з метою особистісного зростання й покращення 

міжособистісних стосунків. 

До того ж, визначені компоненти емоційного інтелекту розміщені в 

ієрархічному порядку, оскільки вони відображають рівні емоційного інтелекту, 

які послідовно розвиваються у процесі онтогенезу [591]. Таким чином, доробок 

цих науковців сприяв розширенню наукових уявлень про досліджуваний 

психологічний феномен. Встановлено, що емоційний інтелект має когнітивну 

природу і визначається як сукупність когнітивних здібностей особистості, які 

забезпечують сприймання, оцінку та вираження емоцій, використання їх для 

підвищення ефективності мислення та діяльності, розуміння емоцій та 

управління ними. 

У контексті змішаної моделі Р. Бар-Он [571] виокремив у структурі 

емоційного інтелекту п’ять компонентів, кожен з яких містить певні 

особистісні характеристики. Модель емоційного інтелекту Р. Бар-Она 

складається з п’яти сфер і п’ятнадцяти шкал. Так, внутрішньоособистісна 

сфера, яка відображає здатність розуміти власні емоції і керувати ними, 

включає в себе самопізнання емоцій, впевненість у собі, незалежність, 

самоповагу і самоактуалізацію. Міжособистісна сфера характеризує здатність 

взаємодіяти з іншими людьми і складається з трьох шкал: емпатії, соціальної 

відповідальності та міжособистісних стосунків. Розглядаючи сферу 

адаптивності, Р. Бар-Он виділив три шкали: гнучкість, відчуття реальності та 

уміння розв’язувати проблеми. Сфера управління стресом, що відображає 

здатність протистояти стресу і контролювати  його, налічує дві шкали: 

толерантність до стресу та контроль імпульсивності. І насамкінець, сфера 

загального настрою має дві шкали: оптимізм та задоволеність життям (щастя). 

Прикметно, що у структурі емоційного інтелекту Р. Бар-Он виділяє 

сукупність некогнітивних здібностей, знань і умінь, а також особистісні 

властивості, які  впливають на можливість людини успішно відповідати 

вимогам навколишнього середовища і протистояти його тиску.  
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Подібної точки зору дотримувався Д. Гоулман [582], який вказував на те, 

що у складі емоційного інтелекту необхідно розглядати і враховувати 

особистісні характеристики. Слід зазначити, що структура емоційного 

інтелекту Д. Гоулмана, на відміну від моделі Дж. Мейєра і П. Селовея, має 

ширші межі і включає такі компоненти: самоусвідомлення, управління 

емоціями, мотивацію, емпатію та соціальні навички (здатність спілкуватися і 

підтримувати стосунки). 

Ми вважаємо принципово значущою точку зору Г. Гарднера [581], який у 

контексті обґрунтування ідеї про множинність форм прояву інтелекту 

виокремив серед них внутрішньоособистісний та міжособистісний.  

Поглибив ці міркування російський психолог Д. В. Люсін [258]. Учений 

розробив теоретичну модель емоційного інтелекту, у структурі якого він 

виділив, з одного боку, внутрішньоособистісний і міжособистісний емоційний 

інтелект (відповідно до спрямованості на свої та чужі емоції), з іншого боку, 

здібності до розуміння та управління емоціями. Таким чином, у структурі 

емоційного інтелекту виокремлено дві величини вимірювання, перетин яких 

дозволив виділити відповідно чотири складових: розуміння власних емоцій та 

управління ними, розуміння чужих емоцій та управління ними. Додамо, що ця 

теоретична модель покладена в основу опитувальника ЕмІн [257], розробленого                 

Д. В. Люсіним з метою психодіагностичного вимірювання рівня розвитку 

емоційного інтелекту. 

Відповідно до зазначених міркувань у структурі емоційного інтелекту з 

позиції особистісно зорієнтованого підходу ми виокремлюємо:  

внутрішньоособистісний (спрямований на власні емоції) та міжособистісний 

(спрямований на емоції інших людей) компоненти (рис. 2.4). 

Внутрішньоособистісний емоційний інтелект відображає сприймання, 

розуміння власних емоцій та управління ними, а міжособистісний – 

сприймання, розуміння чужих емоцій та управління емоціями інших людей. 
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Рис. 2.4. Складові емоційного інтелекту з позиції особистісно 

орієнтованого підходу 

 

Узагальнивши науковий доробок з означеної проблеми дослідження, з 

позиції системного підходу у структурі емоційного інтелекту особистості ми 

виокремлюємо (рис. 2.5): 

• когнітивний компонент (сприймання своїх і чужих емоцій – 

розпізнавання того, яку саме емоцію переживає сам індивід або інша людина, її 

ідентифікація (словесне означення, експресивне вираження); розуміння своїх і 

чужих емоцій – усвідомлення емоційного переживання у себе або іншої 

людини, причин, що викликали цю емоцію, і наслідків, до яких вона приведе);  

• емоційний компонент (особливості емоційного реагування людини 

відповідно до індивідуально-психологічних (внутрішніх) та соціальних 

(зовнішніх) чинників – емоційне самопочуття, емоційна стійкість, емоційна 

експресивність; емоційне ставлення до себе, інших людей та навколишнього 

світу);  

• конативний компонент (поведінковий аспект, який відображає уміння 

здійснювати емоційну саморегуляцію та управляти емоційним станом інших 

людей; уміння емоційно адекватно поводитися в соціальному середовищі; 

визначає адаптивний потенціал поведінки людини в емоціогенних ситуаціях. 

Здатність до управління своїми і чужими емоціями проявляється у тому, що 

людина контролює інтенсивність емоцій, їхнє зовнішнє вираження та може 

довільно викликати різні емоційні переживання); 

Внутрішньоособистісний

Міжособистісний

ЕМОЦІЙНИЙ   
ІНТЕЛЕКТ
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• соціально-комунікативний компонент (емпатійна взаємодія з іншими 

людьми; забезпечення ефективності міжособистісної взаємодії й емоційної 

гнучкості, толерантності у стосунках; здатність успішно встановлювати 

емоційний контакт із співрозмовником у процесі спілкування; вербальна 

експресивність мовлення).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Складові емоційного інтелекту з позиції системного підходу 

 

 Отже, виокремлені нами структурні компоненти емоційного інтелекту 

перебувають у тісному взаємозв’язку та взаємодоповнюють один одного. Крім 

цього, кожен із цих структурних компонентів реалізується через певний вид 

здібностей, які визначають його змістове наповнення та функціональну роль. 

Конкретизуємо наші дослідницькі міркування. 

На основі вивчення та аналізу наукових джерел з проблеми дослідження 

[96; 118; 204; 258; 309] ми вважаємо, що емоційний інтелект, відповідно до 

виокремлених структурних компонентів, містить сукупність когнітивних, 

емоційних, адаптивних та соціальних здібностей особистості. Охарактеризуємо 

роль і значення кожної з них. 

Когнітивні здібності в структурі емоційного інтелекту.  

Емоційний інтелект містить когнітивні здібності особистості, які входять 

до складу когнітивного компонента. Вони здійснюють когнітивну обробку 

емоційної інформації, яка надходить як з внутрішнього, так і зовнішнього 

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ 
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середовища, і забезпечують здатність сприймати, розпізнавати, розуміти емоції, 

керувати емоціями на основі інтелектуальних процесів. 

Розуміння зазначеного феномена як когнітивної здібності знаходимо у 

наукових працях інших дослідників [113; 591; 606]. Так, наприклад,                   

Г. Г. Гарскова стверджує: «Емоційний інтелект – це здатність розуміти 

ставлення особистості, що репрезентовані в емоціях, та керувати емоційною 

сферою на основі інтелектуального аналізу та синтезу» [113, с. 26]. При цьому 

дослідниця зазначає, що необхідною умовою емоційного інтелекту є розуміння 

емоцій суб’єктом, а кінцевим продуктом – прийняття рішень на основі 

відображення та осмислення емоцій, що є диференційованою оцінкою подій, 

які мають для людини особистісний смисл.  

Отже, у структурі емоційного інтелекту когнітивні здібності відіграють 

дуже важливу роль. На основі когнітивної обробки емоційної інформації, що 

передбачає емоційний самоаналіз, емоційну самооцінку, емоційний 

самоконтроль, вони забезпечують здатність людини розуміти емоції та 

управляти ними. 

Водночас ми вважаємо слушною думку Д. Карузо [575], який звертає 

увагу на те, що дуже важливо усвідомлювати те, що емоційний інтелект – це не 

протилежність інтелекту, не тріумф розуму над почуттями, а унікальний 

перетин інтелектуальних та емоційних процесів. 

Емоційні здібності в структурі емоційного інтелекту.  

У структурі емоційного інтелекту особистості ми виокремлюємо також 

емоційні здібності, які входять до складу емоційного компонента. З огляду на 

те, що в класичному розумінні інтелект – це вміння діяти цілеспрямовано, 

раціонально і ефективно з метою досягнення успіху в конкретних умовах і 

ситуаціях, таке трактування дозволяє розуміти під цим поняттям не тільки 

мислительний процес, а й багато позаінтелектуальних факторів [582]. Так, нами 

виявлено, що до складу емоційного інтелекту дослідники включають такі 

компоненти, як: здатність мотивувати себе, бути стійким до фрустрації, 

контролювати емоційні імпульси, протидіяти дистресу, загальний настрій 
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(відчуття оптимізму, щастя, задоволеності життям). Прикладом є модель 

емоційного інтелекту Р. Бар-Она, побудована ним на розумінні цього 

психологічного феномена як сукупності некогнітивних знань, умінь та навичок, 

які впливають на можливість успішно справлятися з вимогами та тиском 

навколишнього середовища. На нашу думку, окремі структурні компоненти 

емоційного інтелекту, зазначені вище, відображають зміст, насамперед, не 

когнітивних, а емоційних здібностей людини. 

Подібної точки зору дотримується і О. І. Власова [96], яка позиціонує 

емоційний інтелект насамперед з емоційними здібностями людини, які є, на 

думку вченої, функціональною складовою більш загальних – соціальних 

здібностей. Авторка вважає, що емоційні здібності забезпечують здатність до 

диференціації, адекватного вираження та управління емоціями, прийняття 

відповідальності за їхній позитивний модус та відповідність суспільно 

виробленим еталонам.  

У структурі емоційного інтелекту емоційні здібності забезпечують 

адекватність експресивного вираження емоцій, відображають рівень емоційних 

досягнень людини (відчуття задоволення, психологічного благополуччя, 

щастя), що відповідно виражається в емоційному самопочутті, визначають 

емоційну спрямованість (на себе, інших людей чи навколишню дійсність 

загалом).  

На нашу думку, емоційні та когнітивні здібності у структурі емоційного 

інтелекту тісно взаємопов’язані і впливають один на одного. Враховуючи 

принцип єдності внутрішнього і зовнішнього в детермінації характеру 

емоційного реагування, можемо стверджувати, що емоційні здібності 

перебувають у динамічній взаємодії з інтелектуальними здібностями. Це 

знайшло своє відображення у трактуванні деякими дослідниками емоційного 

інтелекту як: «емоційно-інтелектуальної здатності, що полягає в емоційній 

сензитивності, обізнаності та здатності управління емоціями, які дозволяють 

людині контролювати відчуття психічного здоров’я, душевної гармонії та 

високої якості особистісного життя [96, с. 65]. При цьому наголошується, що в 
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розвиненій формі така якість передбачає здатність людини диференціювати 

позитивні та негативні почуття, знання про те, як змінити свій негативний стан 

на позитивний. Отже, у структурі емоційного інтелекту емоційні здібності 

дають можливість ефективно гармонізувати внутрішньоособистісне 

середовище. 

Інтегрування окреслених підходів до трактування сутності емоційного 

інтелекту спостерігаємо у працях Е. Л. Носенко [308; 309; 310]. Прикметно, що 

науковець для підкреслення специфіки зазначеного феномена вживає термін 

«емоційна розумність». З огляду на зазначене, привертає увагу точка зору         

Д. Гоулмана [118], який, подібно Е. Л. Носенко, використовує поняття 

«емоційний розум», порівнюючи його з логікою серця, а раціональний розум з 

логікою голови. При цьому, на думку дослідника, емоційний розум набагато 

швидше, ніж раціональний, спонукає людину до дій. Спочатку людину 

охоплюють емоції, а вже потім приходять думки і усвідомлення того, що 

відбулося. Так, перебуваючи у полоні емоцій, людина часто не дає собі звіту 

про те, що говорить чи відповідно чинить. І лише пізніше, коли емоції 

вщухнуть,  приходить думка «Навіщо я це зробила?». Це свідчить про те, що 

емоціями, почуттями, пристрастями людини повинен керувати розум, для того, 

щоб «холодний розрахунок» міг забезпечити, на нашу думку, адекватну 

емоційну поведінку особистості в соціальному середовищі. Відтак, це дає 

підстави вважати, що в структурі емоційного інтелекту емоційні здібності 

відповідають також за контроль перебігу емоційних реакцій, і забезпечують 

емоційну стійкість людини в різних стресогенних умовах та ситуаціях. 

Адаптивні здібності в структурі емоційного інтелекту.  

У структурі емоційного інтелекту особистості ми виокремлюємо також 

адаптивні здібності, які входять до складу конативного компонента. Вони 

забезпечують можливість людини адекватно емоційно поводитися й успішно 

діяти в будь-яких життєвих ситуаціях. Здійснючи емоційну регуляцію 

діяльності і поведінки індивіда, емоційний інтелект відіграє важливу роль у 

забезпеченні успішної адаптації особистості до соціального середовища, в 
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стимулюванні психічних резервів, творчих здібностей, актуалізації адаптивного 

потенціалу людини в ускладнених життєвих ситуаціях. 

Це підтверджують і результати досліджень інших науковців. Так, 

зокрема, Н. В. Ковригою [204; 309] та Е. Л. Носенко [309]  теоретично 

обґрунтовано та емпірично визначено, що однією із провідних функцій 

емоційного інтелекту є саме адаптивна функція. С. В. Дерев’янко [130] 

доведено, що емоційний інтелект є одним із чинників забезпечення успішної 

соціально-психологічної адаптації особистості до студентського середовища.  

На нашу думку, функціональна роль адаптивних здібностей в структурі 

емоційного інтелекту полягає в управлінні емоціями, емоційній саморегуляції, 

умінні керувати своїми емоціями і почуттями, підпорядковувати їх розуму і 

волі. Завдяки емоційному інтелекту людина вміє володіти собою, здатна 

стримувати небажаний вияв негативних емоцій у конфліктних ситуаціях, а в 

інших, навпаки, створювати позитивний настрій у навколишніх за будь-яких 

умов з метою досягнення особистісно чи соціально значущого результату. 

Таким чином, емоційний інтелект забезпечує адекватну емоційну 

поведінку людини в соціумі відповідно до прийнятих у суспільстві моральних 

норм, відтак сприяє успішній адаптації особистості до соціального середовища. 

Соціальні здібності в структурі емоційного інтелекту.  

Емоційний інтелект містить також і соціальні здібності людини, які 

входять до складу соціально-комунікативного компонента. Ми виокремлюємо 

їх у структурі саме міжособистісного емоційного інтелекту, оскільки вони 

забезпечують успішність соціальної взаємодії й спілкування з іншими людьми. 

Зазначимо, що у вітчизняній психології соціальні здібності були 

предметом ґрунтовного наукового дослідження О. І. Власової [96]. На думку 

вченої, вони є складовою загальних здібностей. З точки зору структурно-

функціонального аналізу невід’ємним структурним компонентом соціальних 

здібностей є не лише когнітивна, а й емоційна, мовна та конативна складові [96, 

с. 104]. Це підтверджує наше положення про те, що в структурі емоційного 

інтелекту виокремлені нами здібності взаємопов’язані.  
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Важливо зауважити, що соціальні здібності активно вивчаються 

науковцями в контексті дослідження феномена соціального інтелекту 

особистості. Додамо, що термін «соціальний інтелект» був уведений в 

психологію Е. Торндайком у 1920 році для позначення «далекоглядності в 

міжособистісних стосунках». Учений виокремив три види інтелекту: 

абстрактний (здатність розуміти абстрактні вербальні та математичні символи і 

робити з ними певні дії), конкретний (здатність розуміти речі та предмети 

матеріального світу і виконувати з ними певні дії) та соціальний (здатність 

розуміти людей і взаємодіяти з ними). Соціальний (міжособистісний) інтелект 

він розглядав як специфічну пізнавальну здібність, що забезпечує успішну 

взаємодію з людьми. Основна його функція – прогнозування поведінки іншої 

людини. 

Здійснюючи порівняльний аналіз різних видів інтелекту та 

обґрунтовуючи, як вони між собою співвідносяться, А. А. Панкратова [334] 

зазначає, що соціальний інтелект – це практичний інтелект у сфері 

міжособистісних стосунків. Натомість емоційний інтелект передбачає 

управління власним емоційним станом та емоціями інших людей. При цьому до 

складу емоційного і соціального видів інтелекту входять дві спільні здібності: 

1) уміння визначати емоційний стан за допомогою невербальних засобів 

(міміка, жести, поза, інтонаційність мовлення); 2) уміння виявляти причину 

емоційної реакції (мотив діяльності, оцінку ситуації). Відмінність між ними 

полягає саме у третій здібності. Якщо «емоційний інтелект як інструмент 

регуляції емоційного стану іншої людини дозволяє впливати на її поведінку, то 

соціальний інтелект забезпечує тільки соціальну адаптацію» [334, с. 118].  

Зазначені вище наукові положення є важливими у контексті нашого 

дослідження, оскільки дають підстави стверджувати, що емоційний інтелект 

дозволяє людині не тільки успішно адаптуватися до соціального середовища, а 

й активно впливати на нього. Він виступає надійною запорукою гармонійного 

функціонування особистості в соціумі.   



133 
 

Таким чином, виокремлені нами в структурі емоційного інтелекту 

компоненти, а також здібності особистості, перебувають у тісному 

взаємозв’язку та взаємодоповнюють одні одних (рис. 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 2.6. Концептуальна структурно-функціональна модель розвитку 

емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці 
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Отже, як бачимо з рис. 2.6, емоційний інтелект є складним структурним і 

функціональним утворенням, яке має, на нашу думку, одночасно і когнітивну, і 

емоційну, і особистісну природу.  

З огляду на те, що вирішальним фактором розвитку й реалізації знань, 

умінь, навичок, здібностей особистості, за О. М. Леонтьєвим [243], виступає 

діяльність, з позиції діяльнісного підходу в структурі емоційного інтелекту 

особистості ми виокремлюємо (рис. 2.7): 

 

 

Рис. 2.7. Складові емоційного інтелекту з позиції діяльнісного підходу 
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оптимізм), самореалізації, прояві емпатії, взаєморозуміння, ефективності 

Мотиваційний
компонент

Емоційний
інтелект

Змістовий
компонент

Операційний
компонент
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міжособистісного спілкування. Доведено, що саме емоційні компетенції 

формують емоційний досвід людини – комплекс емоційних знань, які людина 

отримує протягом життя та використовує повсякденно при взаємодії з 

навколишнім світом [68]. 

Отже, емоційний інтелект можна розвивати у процесі життєдіяльності 

особистості [118]. Як наслідок, у людини формуються емоційні компетенції, що 

являють собою певні емоційні знання, уміння та навички. Ці наукові положення 

стали підґрунтям нашої програми психологічного супроводу розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів у процесі навчальної діяльності, яка 

є провідною на цьому етапі вікового розвитку [121; 551].  

Таким чином, аналіз теоретичних джерел з проблеми дослідження 

свідчить про те, що емоційний інтелект – це складне структурне, багатовимірне 

і динамічне утворення.  

На підставі того, що склад структурних компонентів емоційного 

інтелекту досить різноманітний, виділимо та охарактеризуємо його основні 

функції. 

Поняття «функція» (від лат. function – виконання, здійснення) у 

довідкових джерелах визначається, як: «спосіб діяння речі або елементу 

системи, спрямований на досягнення певного ефекту» [460, с. 784]; «явище, яке 

залежить від іншого явища, є формою його виявлення й змінюється відповідно 

до його змін»; «робота кого-, чого-небудь, обов’язок, коло діяльності когось, 

чогось» [87, с. 1335]. Саме цими визначеннями ми будемо керуватися для опису 

функцій емоційного інтелекту, розуміючи під ними роль і завдання, які він 

виконує у процесі життєдіяльності людини. 

Зауважимо, що кількість і номенклатура функцій, які виконує емоційний 

інтелект, теж не є єдиними, загальновизнаними. Як показав аналіз наукових 

джерел, у сучасній психології вітчизняними дослідниками виділено такі 

функції емоційного інтелекту: стресозахисну та адаптивну [204; 309], 

рефлексивну та регулятивну [130]; обґрунтовано зв'язок між складовими 

емоційного інтелекту та лідерськими, управлінськими якостями [117; 343]; 
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розкрито роль емоційного інтелекту в забезпечені успішності адаптації 

особистості до соціуму [130; 571], життєдіяльності людини  загалом [118].  

Найчастіше вчені виділяють регулюючу функцію емоційного інтелекту, 

що полягає в емоційно-когнітивній регуляції діяльності і поведінки людини. 

Так, результати дослідження О. К. Тихомирова [450] переконливо доводять, як 

сам факт емоційної регуляції мисленнєвої діяльності, так і те, що емоційна 

активізація є необхідною умовою продуктивної інтелектуальної діяльності. 

Подібної точки зору дотримується і К. Ізард, який стверджує, що «емоція 

спонукає людину до конкретної активності – і в цьому перша ознака того, що 

емоція організовує мислення і діяльність» [184, с. 38]. Отже, «можна 

констатувати, – зазначає Я. Рейковський, – що емоційні процеси: по-перше, 

активують інтелектуальні процеси, тобто сприяють їх підсиленню, значному 

розширенню, а інколи й пришвидшенню; по-друге, здійснюють вибірковий 

вплив на зміст інтелектуальних процесів, сприяючи виникненню таких 

асоціативних процесів, зміст яких пов'язаний зі змістом емоційних процесів: 

емоція агресії сприяє появі агресивних асоціацій, емоція страху – тривожних 

тощо»  [379, с. 211]. З огляду на зазначене, емоційний інтелект виконує також 

фасилітативну функцію, тобто сприяє підвищенню ефективності мислення. 

Регулююча функція емоційного інтелекту зростає, якщо він не тільки 

супроводжує певну діяльність (наприклад, навчальну чи професійну), а й 

випереджує її, тобто готує людину до включення у відповідну роботу. Таке 

випередження, на нашу думку, відіграє важливу роль, оскільки, дійсно, 

«емоційне уявлення» дає можливість не тільки передбачити віддалені наслідки 

своїх вчинків, а й пережити їх. Тому можна стверджувати, що емоційний 

інтелект виконує, крім вищезазначених, ще й прогностичну функцію. 

Здатність емоційного інтелекту виконувати оцінну функцію 

підкріплюється дослідженнями низки вчених (П. К. Анохін, В. К. Вілюнас,       

Б. І. Додонов, П. В. Симонов, Л. М. Фрідман). З одного боку, доведено 

залежність появи емоцій від пізнавальної оцінки ситуації [93; 419], з іншого – 

встановлено, що «емоція як процес є не що інше, як діяльність оцінювання 
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інформації про зовнішній і внутрішній світ, яка надходить у мозок» [139, с. 29]. 

З точки зору досліджуваної проблеми ці положення мають вагоме значення. 

Цілком очевидно, що функціональне призначення емоційного інтелекту полягає 

в когнітивній обробці емоційної інформації, що передбачає її сприймання, 

аналіз та оцінку. 

На стресозахисну функцію емоційного інтелекту вказує багато 

вітчизняних (І. Ф. Аршава, Н. В. Коврига, Е. Л. Носенко та ін.) і зарубіжних       

(Р. Бар-Он та ін.) дослідників. Слід зазначити, що стрес – це емоційна проблема 

глобальних масштабів, яка охопила багато сучасних людей різного віку, статті, 

національності. Вона є закономірним наслідком напруженого емоціогенного 

способу життя, який сьогодні веде людство. Залежно від виду стресора й 

характеру його впливу вирізняють два основні види стресу – фізіологічний і 

психологічний [410]. Останній поділяється на інформаційний та емоційний. 

Інформаційний стрес виникає в ситуаціях інформаційних перевантажень, коли 

людина не справляється зі сприйманням, осмисленням та усвідомленням 

великого потоку інформації, не встигає приймати правильні рішення, несе 

високу відповідальність за наслідки своїх дій та рішень. Емоційний стрес 

з’являється в ситуаціях загрози, небезпеки, втрати (когось або чогось), коли 

виявляється реальна невідповідність між вимогами зовнішнього середовища і 

внутрішніми потребами людини, її психічними і фізичними ресурсами, які 

необхідні для задоволення цих потреб [429].  Доведено, що стрес призводить до 

змін у протіканні психічних процесів, емоційних розладів, трансформації 

мотиваційної структури діяльності, порушень рухової поведінки та мовлення. 

Якщо стрес зумовлює підвищення працездатності і продуктивності праці 

людини, мобілізуючи її резервні можливості, тоді він виконує конструктивну 

функцію, корисну, адаптивну роль, сприяє загартуванню організму, 

підвищенню стресостійкості, збагаченню емоційного досвіду, розширюючи 

репертуар та амплітуду емоцій. Такий стрес ще називається «еустресом». 

Проте, коли стресогенний чинник (або їх сума) продовжує впливати й за своєю 

силою перебільшує адаптивний ресурс особистості, викликаючи нездоланні 
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негативні емоції: тривоги, роздратованості, люті, аж до настання стадії 

виснаження, відбувається емоційний зрив («дистрес»), наслідками якого 

неодмінно стає невроз, а відтак і різноманітні психосоматичні захворювання.  

З огляду на вищезазначене, неабиякого значення у контексті збереження 

психічного здоров’я, емоційного благополуччя людини, набуває емоційний 

інтелект, який допомагає запобіганню та подоланню стресу. Так, встановлено, 

що в людей з високим рівнем емоційного інтелекту добре розвинена стресова 

толерантність та контроль імпульсивності [571]. Роль емоційного інтелекту 

виявляється, на думку С. П. Дерев’янко [130], у здійсненні вибору між 

прийняттям (усвідомленням) і уникненням (витісненням) емоційних 

переживань, що супроводжують стресові ситуації міжособистісної взаємодії. 

Дослідниця доходить висновку, що «саме усвідомлення неприємних 

переживань сприяє їх більш ефективному подоланню, оскільки дає можливість 

попередити їх повторне виникнення. Ігнорування дискомфортних переживань, 

повязане з їх витісненням, призводить до накопичення негативних емоцій, що 

може провокувати прояв кризових станів у стресогенні періоди життя» [130,     

с. 12].  

Таким чином, стресозахисна функція емоційного інтелекту полягає, на 

нашу думку, в тому, що він допомагає людині якоюсь мірою захиститись від 

інформаційних перевантажень різного характеру і модальності. Це досягається 

шляхом когнітивної обробки емоційної інформації, яка зумовлює емоційний 

дискомфорт, нервово-психічне виснаження. Позитивне ставлення людини до 

себе, до інших людей, до навколишнього світу, адекватне оцінювання 

зовнішніх подій, високий рівень емоційного самоконтролю сприяють 

зниженню рівня прояву стресу, особливо емоційного стресу. Саме за ці 

когнітивно-емоційні здібності людини відповідає емоційний інтелект. Тому, ми 

можемо констатувати, що емоційний інтелект допомагає зберегти психічне 

здоров’я людини.  

Результати емпіричних досліджень [130; 204; 309] свідчать про те, що 

емоційний інтелект виконує адаптивну функцію, забезпечує високий 
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адаптивний потенціал особистості і сприяє успішному пристосуванню людини 

до соціального середовища. Так, досліджуючи вплив емоційного інтелекту на 

соціально-психологічну адаптацію особистості до студентського середовища, 

С. П. Дерев’янко [130]  емпірично встановлено, що високий рівень емоційного 

інтелекту характеризується гармонійним поєднанням особистісної 

адаптованості й сприятливих статусних позицій у групі, середній та низький 

рівні емоційного інтелекту – переважанням соціальної адаптованості над 

особистісною конгруентністю. 

Н. В. Ковригою [204] теоретично обґрунтовано підхід до оцінки 

стресозахисної та адаптивної функцій емоційного інтелекту, що базується на 

урахуванні його внутрішньої структури і типів поведінкових реакцій як 

показників рівня його сформованості. Встановлено, що реактивний характер 

емоційної поведінки і регулювання активності на сенсорно-перцептивному 

рівні відображає низький рівень сформованості емоційного інтелекту; 

здійснення зовнішньої активності (діяльності, спілкування) довільно, на рівні 

мислення відображає середній рівень розвитку емоційного інтелекту; 

здійснення активності на так званому «надситуативному» рівні, тобто на рівні 

інтеріоризованих настанов щодо можливих альтернатив поведінки у 

конкретних ситуаціях життєдіяльності свідчить про високий рівень 

сформованості емоційного інтелекту.  

Отже, ми можемо припустити, що на внутрішньоособистісному рівні 

емоційний інтелект дозволяє людині гармонізувати свій емоційний стан, а на 

міжособистісному рівні – адекватно реагувати та активно впливати на зовнішнє 

оточення й успішно адаптуватись до соціального середовища. 

Окрім зазначених функцій, за емоційним інтелектом визнається не менш 

важлива ще одна – мотиваційна функція [118]. Вона реалізується у зусиллях 

людини спрямувати власні емоції на користь досягнення мети діяльності, на 

самомотивування на нові досягнення.  У контексті нашого дослідження цінною 

є думка К. Ізарда, який стверджує, що взаємозв’язок емоцій і почуттів з думкою 

людини зумовлює формування афективно-когнітивної структури. При цьому 



140 
 

науковець зазначає, що «при всій важливості когнітивної складової цього 

союзу, при всій її, здається, пріоритетності у порівнянні з афективном 

компонентом, саме друга складова, тобто емоція, забезпечує мотиваційний 

заряд структури» [184, с. 28].  

Аналізуючи мотиваційні аспекти поведінки людини, виділяють також 

функцію спонукання. Емоційний інтелект може спонукати людину до активної 

діяльності задля досягнення значущої мети, що є дуже важливою передумовою 

її успішної діяльності. Адже успіх пов’язаний не тільки з отриманими 

позитивними результатами, а й з відчуттям задоволення самим собою, своєю 

працею, своїми здобутками. Очевидно, що ті позитивні емоції, які людина 

переживе в результаті виконаної роботи, тим самим можуть спонукати її і в 

наступний раз взятися за подібну роботу, щоб ще раз досягнути позитивного 

результату. Так, наприклад, Г. Г. Гарскова зазначає: «Емоційний інтелект 

продукує неочевидні способи активності задля досягнення цілей та задоволення 

потреб особистості. Якщо абстрактний та конкретний інтелект відображають 

закономірності зовнішнього світу, то емоційний інтелект відображає 

внутрішній світ у зв’язку з поведінкою особистості та взаємодією з реальністю» 

[113, с. 26]. Отже, емоційний інтелект здатний спонукати людину до діяльності. 

З мотиваційною функцією тісно пов’язана комунікативна функція 

емоційного інтелекту. Емоційна експресія виконує важливу комунікативну 

роль, особливо в ранньому дитинстві. Низка авторів [58; 236; 286] розглядають 

емоційний інтелект як структурний компонент комунікативної компетентності 

особистості і вказують на його вагому роль у забезпеченні успішної 

міжособистісної взаємодії та ефективного спілкування. При цьому емоційний 

інтелект, як стверджує О. В. Милославська, є передумовою розвитку 

комунікативної компетентності в онтогенетичному розвитку особистості на 

етапах, котрі передують ранній молодості, а далі виступає в якості складової 

комунікативної компетентності [286, с. 14]. 

Результати проведених досліджень дозволяють стверджувати, що 

високий рівень емоційного інтелекту особистості дозволяє легко і швидко 
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встановити емоційний контакт зі співрозмовником, проникати у внутрішній 

світ і визначати за вербальними і невербальними засобами спілкування його 

емоційний стан, на основі цього налагоджувати конструктивні взаємини. Звідси 

очевидний взаємозв’язок зазначеної функції з орієнтувальною.  

Емоційний інтелект забезпечує успішне орієнтування людини в 

соціальному середовищі. У процесі міжособистісної взаємодії він дозволяє 

розпізнати й усвідомити, які емоції переживає співрозмовник, що його хвилює, 

як він себе почуває в цій ситуації. Тому забезпечує, з одного боку, розуміння 

внутрішнього світу інших людей, з іншого – сприяє орієнтуванню в емоційному 

кліматі соціального середовища загалом, тим самим даючи можливість суб’єкту 

впливати на нього через коригування прояву своїх чи чужих емоцій. 

Отже, аналіз теоретичних джерел свідчить про те, що емоційний інтелект 

є не лише складним, а ще й багатофункціональним утворенням. Зважаючи на 

те, що, з одного боку, функції емоційного інтелекту досить різноманітні, з 

іншого – питання їх виділення не отримало ще свого остаточного розв’язання у 

сучасній психології, нами зроблена спроба виокремити серед них провідні, 

тобто ті, що включають у себе всі інші, або сприяють їх реалізації. Ґрунтуючись 

на зазначених теоретичних напрацюваннях учених, до них ми відносимо: 

регулятивну, оцінну, стресозахисну та адаптивну функції, які в подальшому 

експериментально перевірялись в процесі проведення емпіричного  

дослідження. 

 

 

2.3. Психологічні механізми розвитку емоційного інтелекту 

 

Побудова теорії емоційного інтелекту неможлива у вузьких рамках 

дослідження емоційної сфери чи інтелектуального розвитку особистості. На 

наш погляд, для повного розуміння природи емоційного інтелекту необхідно 

також досліджувати його генезу, вплетену у процес міжособистісного 

спілкування та соціальної взаємодії людей. 
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Одне з найважливіших завдань нашого дослідження полягає у вивченні 

психологічних механізмів розвитку емоційного інтелекту, які є необхідною 

умовою ефективного перетворення зовнішніх впливів у внутрішні регулятори 

поведінки і діяльності особистості.  

Для розуміння феномена емоційного інтелекту вважаємо за доцільне 

розкрити, перш за все, сутність понять «механізм», «психологічні механізми» 

та «соціально-психологічні механізми».  

Термін «механізм» у перекладі з грецької мови mechané означає машина. 

Розкриваючи зміст поняття «механізм» варто взяти до уваги насамперед 

технологічний аспект його вивчення у галузі виробництва. Так, у сфері 

машинобудування механізм трактують як систему рухомих ланок або деталей, 

що призначена для передачі чи перетворення (відтворення) руху. У 

переносному значенні механізм – це «внутрішня будова, система чого-небудь», 

«сукупність станів і процесів, з яких складається певне фізичне, хімічне та інше 

явище» [87, с. 523]. Тому, можна констатувати, що будь-яке явище, зокрема й 

психологічне, передбачає наявність певних механізмів, які є рушійною силою 

розвитку цього явища і забезпечують його функціонування.  

На думку М. Й. Боришевського [63], психологічний механізм відображає 

стан оптимальних взаємовідносин і взаємодії між структурними елементами 

(підсистемами) психологічної системи, що забезпечує її функціонування, 

становлення, розвиток. Розглядаючи особистість як систему, що розвивається, 

Л. І. Анциферова визначає психологічні механізми як «функціональні способи 

перетворення особистості, що закріпилися у психологічній організації, у 

результаті чого з’являються різні новоутворення, підвищується або знижується 

рівень організованості особистісної системи, змінюється режим її 

функціонування» [27, с. 8]. О. М. Леонтьєв [243] вказує на системний за 

структурою та одночасно формувальний за спрямованістю характер 

психологічних механізмів. 

Особливістю психологічних механізмів є те, що вони зазвичай 

відображають внутрішні процеси, які відбуваються в організмі людини. Тому 
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під психологічним механізмом слід розуміти структуру певним чином 

пов’язаних психічних дій, здійснення яких забезпечує досягнення необхідного 

результату.  

Водночас психологічні механізми можуть відображати не лише 

внутрішній розвиток певного явища, а й взаємодію особистості з 

навколишньою дійсністю. Для цього у психологічній науці використовують 

термін «соціально-психологічні механізми», які трактують як психологічні 

впливи або засоби, за допомогою яких здійснюється соціально-психологічне 

відображення людиною реалій соціального життя, а отже перехід зовнішніх 

впливів соціального оточення у внутрішні регулятори її поведінки [321]. 

Таким чином, у контексті нашого дослідження під поняттям 

«психологічні механізми» ми будемо розуміти систему засобів, котрі 

забезпечують розвиток і функціонування емоційного інтелекту особистості та 

відображають його структурні і процесуальні аспекти. 

Психологічні механізми розвитку емоційного інтелекту були предметом 

дослідження таких учених: О. О. Бодальов, В. К. Вілюнас, І. О. Васильєв,          

Е. Л. Носенко, B. Л. Поплужний, О. Я. Чебикін, А. Г. Четверик-Бурчак та ін. 

Системного аналізу та чіткої класифікації психологічних механізмів 

розвитку емоційного інтелекту у психологічній науці поки що немає. 

Аналіз наукових джерел з проблеми дослідження дозволяє виділити 

кілька автономних психологічних механізмів розвитку емоційного інтелекту, за 

допомогою яких людина здатна до сприймання, розуміння своїх і чужих емоцій 

та управління ними. Це, насамперед, ідентифікація і наслідування, у процесі 

яких люди сприймають емоції і почуття інших, засвоюють ціннісні орієнтації, 

моральні принципи, соціальні норми поведінки, беручи приклад із значущих 

людей, прагнучи стати такими, як вони. При цьому наслідування су-

проводжується певними очевидними діями, тоді як ідентифікація передбачає 

ототожнення людини з іншими на основі сильного емоційного зв’язку з ними. 

Механізм ідентифікації (лат. іdenticus – тотожний) полягає у постановці 

суб’єктом себе на місце іншої людини через заглиблення у її внутрішній світ, її 
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переживання і відчуття. Під ідентифікацією розуміють «процес ототожнення 

(уподібнення) себе з іншим індивідом або групою, основою якого є емоційний 

зв’язок; набуття, засвоєння цінностей, ролей, моральних якостей іншої людини, 

особливо батьків; копіювання суб’єктом думок, почуттів, дій іншої людини, яка 

є моделлю» [321, с. 259]. Відповідно до цього ми розглядаємо ідентифікацію як 

процес уподібнення себе з іншою людиною, у результаті якого людина завдяки 

емоційним зв’язкам свідомо або несвідомо поводиться так (або це собі уявляє), 

ніби вона сама є тією особистістю. Вона відтворює емоційний стан і досвід 

іншої людини.  

Встановлено, що ідентифікація може бути повною (ототожнення себе з 

іншою людиною в цілому) або частковою (уподібнення за однією ознакою).  

Механізм ідентифікації досліджувався у контексті різних психологічних 

теорій і напрямків. Найбільш ґрунтовно вів вивчався у руслі психоаналізу,  де 

ідентифікація розглядається як важливий несвідомий процес, завдяки якому 

відбувається саморозвиток «Я» суб’єкта. З. Фрейд поділяв ідентифікацію на 

первинну (примітивна форма емоційної прив’язаності до матері) і вторинну 

(захисна форма, яка полягає у несвідомому уподібненні об’єкту, що викликає 

страх чи тривогу).   

У гуманістичній психології цей феномен розглядається як один із 

центральних, що відіграє важливу роль у спілкуванні і соціальній взаємодії. 

Між людьми встановлюється специфічний неусвідомлюваний емоційний 

зв’язок, змістом якого є безпосереднє переживання суб’єктом своєї тотожності 

з іншою людиною [4]. 

Спостерігаючи за проявом чужих емоцій,  позитивних чи негативних за 

модальністю, людина заражуючись ними, мимовільно актуалізує свій 

ідентичний емоційний досвід. Така актуалізація, з одного боку, підкріплює 

ідентифікацію, а з іншого, – сприяє «емоційному перемиканню» з емоційного 

стану об’єкта на свій власний [91]. Ми начебто ставимо себе на місце іншого і 

намагаємось згадати, що самі відчували, переживали у подібній ситуації. Це 

допомагає зрозуміти емоційний стан і вчинки іншої людини. 
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Основним джерелом ідентифікації особистості у ранньому дитинстві, 

дошкільному і в молодшому шкільному віці є батьки. Потім до них 

добавляються інші значущі дорослі, однолітки, друзі. Саме завдяки 

ідентифікації дитина освоює різні види емоційної, соціальної та статево-

рольової поведінки, намагається оволодіти роллю дорослого. Наприклад, діти 

часто полюбляють гратися в ігри («Дочки-матері» та ін.), у процесі яких дитина 

ідентифікує себе з різними сторонами життя дорослого, із його внутрішніми 

переживаннями, ставленням до обов’язку тощо. Як відомо, ідентифікація, 

починається у ранньому дитинстві, і продовжується впродовж усього життя 

людини. 

На підставі викладеного вище, ми розглядаємо ідентифікацію як один з 

психологічних механізмів емоційного інтелекту, завдяки якому відбувається 

розуміння іншої людини через усвідомлене чи неусвідомлене ототожнення її з 

собою. Уявивши себе на місці цієї людини, ми намагаємось зрозуміти її 

емоційний стан, настрій, ставлення до навколишнього світу. 

Інший механізм, що забезпечує процес розвитку емоційного інтелекту, – 

наслідування. Під механізмом наслідуванням розуміють повторення і 

відтворення однією людиною емоцій і почуттів, дій, вчинків, жестів, манер 

іншої людини, копіювання рис її характеру та стилю поведінки [321, с. 439]. В 

основі наслідування лежать вроджені механізми. Наслідування – може 

відбуватися як мимовільно, так і довільно. При цьому наслідування передбачає 

завжди орієнтацію на певний приклад, взірець. 

Психологічна структура наслідування складна. У ній проявляються 

пізнавальні, емоційно-вольові й поведінкові компоненти, їх співвідношення 

неоднакове у різні вікові періоди. Так, якщо в ранньому віці домінує емоційна 

складова, що зближує його з механізмом емоційного зараження, то пізніше 

зростає значення пізнавальних, вольових й, особливо, поведінкових 

компонентів [91].  

Найбільш яскраво наслідування виявляється у процесі емоційного 

розвитку дітей раннього і дошкільного віку. Наприклад, найчастіше мимоволі 
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діти копіюють вербальні, емоційні та поведінкові реакції дорослих – батьків, 

родичів, учителів. Пізніше воно відіграє допоміжну роль поряд з іншими 

психологічними механізмами розвитку емоційного інтелекту. Проте надмірне 

наслідування веде до втрати індивідуальності, можливості емоційного 

самовираження. Тому у вихованні треба розумно сприяти розвитку здатності 

дитини до наслідування кращих зразків поведінки, позитивних емоційних 

станів, духовних цінностей й одночасно дбати про розвиток самостійності, 

неповторності особистості.  

Таким чином, ми розглядаємо наслідування як один з психологічних 

механізмів розвитку емоційного інтелекту, розуміючи під цим поняттям 

свідоме або неусвідомлене відтворення людиною певних емоцій і почуттів, 

емоційних станів і виразів, зразків емоційної поведінки іншої людини тощо. 

Слід зазначити, що наслідування тісно пов’язане з механізмом 

«емоційного зараження» – процесом, внаслідок якого людина несвідомо 

відтворює емоції і почуття, психоемоційні стани інших людей, з якими вона 

спілкується. «Зараження» характеризує багато в чому несвідому, мимовільну 

схильність індивіда до певних психічних станів. Воно здійснюється через 

пасивне споглядання і неусвідомлене прийняття зразків поведінки (як при 

наслідуванні), через передачу психічного настрою, що має великий емоційний 

заряд, через «напруження відчуттів і пристрастей» [338, с. 258]. Отже, у процесі 

емоційного зараження від індивіда до індивіда переходять різні емоції – 

захоплення, тривога, радість, сум тощо, які несвідомо сприймаються й 

відтворюються людьми в ситуації їх безпосереднього спілкування.  

На наш погляд, цікаво і образно пояснює механізм емоційного зараження 

А. І. Прихідько, яка зазначає, що «емоція може розповсюджуватися подібно 

вірусу» на міжособистісному рівні [359, с. 141]. Така передача емоцій, на думку 

авторки, здійснюється несвідомо за допомогою процесів наслідування та 

ідентифікації, в першу чергу, завдяки невербальному спілкуванню.  

Результати досліджень [66; 359] свідчать про те, що емоційне зараження  

відбувається на рівні психофізіологічного контакту та поза власним 
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осмисленням, або як доповнення до нього. При цьому емоційне зараження 

допомагає нам краще зрозуміти інших людей, проникнути в їхній внутрішній 

світ та переживання. 

Вагому роль у розвитку емоційного інтелекту людини відіграє 

психологічний механізм рефлексії (лат. reflexio – звернення назад, 

самопізнання). У психології він розглядається як процес самопізнання 

суб’єктом внутрішніх психічних станів і актів, аналізу власних дій, 

супроводжуючи їх особливим зворотним зв’язком. Рефлексія передбачає не 

тільки знання суб’єкта про себе та свою діяльність, а й уявлення про те, як він і 

його емоційні переживання, дії, вчинки сприймаються іншими людьми. 

У науковій літературі ще й досі немає єдиної думки щодо психологічної 

природи досліджуваного феномена. Найчастіше рефлексію розглядають як: 

психологічний механізм самопізнання і саморегуляції [40; 51; 179]; принцип 

існування індивідуальної свідомості і необхідну умову становлення зрілої 

особистості [385]; здатність усвідомлювати свої індивідуально-психологічні 

особливості, а також те, як вони сприймаються іншими, і регулювати 

відповідно до цього свою поведінку [10; 293]; складову соціально-

психологічної компетенції [344]; рівень функціонування і особливий стан 

свідомості [80]. 

Зазначимо, що під рефлексією ми розуміємо не тільки здатність 

особистості розмірковувати над змістом власних переживань, причинами їх 

виникнення, а й певну схильність до аналізу свого внутрішнього світу загалом. 

Таку рефлексію зазвичай називають «особистісною», оскільки вона полягає в 

спрямованості розумової активності людини на саму себе як суб’єкта 

життєдіяльності. «Якщо фізичні органи чуття для людини – джерело 

зовнішнього досвіду, то рефлексія – джерело досвіду внутрішнього, спосіб 

самопізнання, необхідний інструмент мислення» [471, с. 113]. 

Досліджуючи розвиток рефлексії на різних етапах онтогенезу, вчені 

зазначають, що елементарні прояви рефлексивного аналізу поведінки мають 

місце вже у ранньому віці, коли дитина починає аналізувати результати своєї 
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діяльності та своїх вчинків, орієнтуючись на оцінку значущих для неї дорослих 

людей.  

Як психологічне новоутворення рефлексія починає формуватися саме у 

молодшому шкільному віці [101; 102]. Розвиток рефлексії у молодших 

школярів відбувається в процесі навчальної діяльності як провідної у цьому 

віці. Доведено, що в умовах спеціально організованого розвивального 

навчання, яке сприяє формуванню теоретичного мислення, внутрішнього плану 

дій, розвиток рефлексії здійснюється більш інтенсивніше, ніж в умовах 

традиційного навчання [123]. Водночас дедалі більше вчених вказує на тісний 

зв’язок рефлексії з формуванням у молодших школярів уміння вчитися. Так,   

В. В. Давидов, В. І. Слободчиков, Г. О. Цукерман [121] стверджують, що саме 

бажання та уміння вчитися, здатність до рефлексії характеризують молодшого 

школяра як суб’єкта навчальної діяльності, є сутнісними ознаками суб’єктності 

молодшого школяра [206; 398]. Таким чином, у молодшому шкільному віці в 

процесі навчальної діяльності розвивається такий вид рефлексії як 

інтелектуальна, теоретичним підґрунтям якої є знання про об’єкт та способи дії 

з ним [122], тобто розуміння рефлексії як здатності не просто пізнавати, а 

пізнавати саму себе, не просто знати, а знати, що знаєш. 

Найбільш сензитивним для розгортання особистісної рефлексії є 

підлітковий вік [55; 372]. Це пов’язано з розвитком самосвідомості та 

особистісним становленням підлітка, відкриттям власного внутрішнього світу і 

формуванням адекватної самооцінки. 

У структурі емоційного інтелекту рефлексія забезпечує емоційне 

самопізнання особистості, яке, на думку Т. С. Кириленко,  полягає  у «пізнанні 

особистістю своїх емоцій та почуттів, які розкривають її самій собі і для неї 

самої з метою самозміни» [197, с. 226]. Отже, людина через переживання 

усвідомлює власний внутрішній світ, за їхньою допомогою проходить процес 

самопізнання. Рефлексія, у цьому контексті, пов’язана, з одного боку, з 

осмислюванням емоційного стану, з самоаналізом емоційних переживань, а з 
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другого – зі спробою зрозуміти їх сенс та оцінити з метою подальшого пошуку 

та вироблення стратегії емоційної поведінки. 

Отож, у структурі емоційного інтелекту рефлексія забезпечує, на нашу 

думку, усвідомлення емоційних переживань. Як зазначає І. М. Андрєєва [18], 

усвідомлення є своєрідним засобом управління емоціями, що процесуально 

складається з усвідомлення себе як суб’єкта переживання емоцій та 

усвідомлення цього переживання як об’єкту аналізу. Подібної точки зору 

дотримується А. Ленгле, який  розробив двопозиційну концепцію усвідомлення 

емоційних переживань: 1) позиція усвідомлення на зовнішньому рівні 

передбачає аналіз ситуації; 2) позиція усвідомлення на внутрішньому рівні 

означає аналіз власне емоцій [254, с. 30]. Отже, основне завдання рефлексії у 

структурі емоційного інтелекту – осмислення емоційних переживань, а, на 

основі цього, рефлексія допомагає сформулювати (а за необхідності і 

скоригувати) мету діяльності, вибрати раціональні способи досягнення цієї 

мети, спрогнозувати результати емоційної поведінки тощо.  

З огляду на зазначене, ми можемо стверджувати, що емоційний інтелект 

завдяки функціонуванню механізму рефлексії забезпечує здатність людини до 

емоційного самопізнання та управління емоційною сферою шляхом 

інтелектуального аналізу та обробки емоційної інформації. 

Рефлексія також передбачає самосприймання та самооцінювання себе з 

позиції партнера по спілкуванню. Відтак С. Ю. Степанов та І. М. Семенов [435]  

визначають (окрім інтелектуальної та особистісної) ще два інших види 

рефлексії, а саме: комунікативну як важливу складову процесу спілкування та 

міжособистісного сприйняття та кооперативну, основною функцією якої є 

знання про рольову структуру і позиційну організацію взаємодії з іншими, 

проектування колективної діяльності. Зазначені види рефлексії передбачають 

не просто розуміння іншого, а й знання того, як інший розуміє тебе самого. 

Наприклад, коли педагог здійснює виховний вплив на учня, в останнього 

виникають думки типу: «А що він думає про мене?», «Яким він хоче, щоб я 

був?», «Який я є насправді?». Зрозуміти іншу людину на рефлексивному рівні – 
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означає зрозуміти, як вона ставиться до тебе в конкретній ситуації соціальної 

взаємодії. Психологи, описуючи цей механізм, порівнюють його з подвійним 

дзеркальним відображенням: людина, відображаючи іншу, відображається 

сама у дзеркалі сприйняття цієї людини. 

Таке взаємне відображення суб’єктів включає в себе декілька позицій, які 

займають суб’єкти у процесі спілкування та міжособистісної взаємодії: 

усвідомлення кожним суб’єктом того, який він є в дійсності; того, яким він 

бачить сам себе у конкретній ситуації; того, яким він сприймається іншими 

суб’єктами. Завдяки саме цьому людина регулює свою діяльність і поведінку, 

свій емоційний стан та керує емоціями іншого суб’єкта. Подвійне 

взаємовідображення суб’єктами один одного, змістом якого виступає 

відтворення особливостей один одного, супроводжується певними емоційними 

проявами відповідно до рівня розвитку емоційного інтелекту особистості. 

Отже, у структурі емоційного інтелекту ми розглядаємо рефлексію, 

передовсім, як основний психологічний механізм внутрішньоособистісного 

емоційного інтелекту, що забезпечує емоційне самопізнання особистості, яке 

базується на спостереженні за власним внутрішнім світом та аналізі своїх 

емоційних переживань, своєї поведінки та діяльності. 

Ще одним важливим механізмом розвитку емоційного інтелекту є 

емоційна децентрація. 

Під децентрацією розуміють механізм подолання егоцентризму 

особистості, що полягає в зміні точки зору, позиції суб’єкта в результаті 

зіткнення, співставлення та інтеграції її з позиціями, які відрізняються від 

власної. Емоційна децентрація як один із її видів забезпечує «спроможність 

особистості відволікатись від власних емоційних переживань і сприйняти 

емоційний стан іншої людини» [416, с. 352]. Для прояву емоційної децентрації 

важливим є, з одного боку, переживання молодшим школярем у процесі 

взаємодії з ровесниками почуття довіри, емпатії, з іншого – наявність зразків 

високоморальної та емоційно адекватної поведінки. Такими зразками для 

дитини можуть бути батьки, герої казок, оповідань тощо. Отож, психологічний 
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механізм емоційної децентрації допомагає дитині звільнятися від егоцентризму, 

зважати на почуття та переживання інших. Приховування від дитини справжніх 

емоційних проблем, призводить у подальшому до байдужості, нехтування 

потребами інших, егоцентризму, перешкоджає розвитку децентрації як 

здатності розглядати світ з позиції його покращення. 

Ключовим психологічним механізмом емоційного інтелекту є емоційна 

саморегуляція, яка полягає в системі розумових і вольових дій, спрямованих 

або на активізацію емоційних процесів, або на гальмування, стабілізацію. Це 

дає можливість людині більш ефективно управляти своїм емоційним станом 

(володіти собою, своїм самопочуттям, голосом), адекватно реагувати на різні 

зовнішні впливи, приймати правильні рішення у зміненій, нестандартній 

ситуації. Дослідники [40; 106; 184; 185] вважають, що вміння регулювати 

власні емоції забезпечує здатність людини адекватно поводитися в умовах 

стресогенної ситуації відповідно до прийнятих в суспільстві морально-етичних 

норм. 

Аналізуючи основні теоретичні підходи до пояснення психологічної 

сутності емоційної саморегуляції, обґрунтуємо її основні характеристики, які 

описані у психологічних дослідженнях, а саме: 1) саморегуляція – це процес 

впливу суб’єкта на власний фізіологічний і нервово-психологічний стан;          

2) саморегуляція суттєво залежить від бажання людини управляти власними 

емоціями, почуттями та переживаннями, і як наслідок – поведінкою;                 

3) здатність до саморегуляції не дається від народження, а розвивається у 

процесі життя, тобто піддається формуванню і удосконаленню [486].   

Значний інтерес для нашого дослідження становить трактування поняття 

«саморегуляція» А. Бандурою [40], який розкриває його в контексті соціально-

когнітивної теорії особистості. Саморегуляція поведінки включає три процеси: 

процес самоспостереження, самооцінки і самовідповіді. Самоспостереження 

(наприклад, якість і швидкість реакцій) змінюється у людини з цілої низки 

причин в залежності від типу діяльності, спілкування, емоційного стану на 

даний час. Самооцінка як елемент саморегуляції поведінки розглядається з 
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точки зору відповідності поведінки тим нормам, які існують у даному соціумі, 

тобто визнаним стандартам. Якщо вона відповідає стандартам, то її вважають 

адекватною, а якщо ні – неадекватною. Для глибшого розуміння ролі 

самооцінки А. Бандура вводить поняття «самоефективність» і вважає її 

когнітивним механізмом, який лежить в основі саморегуляції різних емоційних 

станів. Самооцінка ефективності впливає на форми поведінки, мотивацію і 

виникнення емоцій. 

Аналіз наукових джерел показав, що чимало дослідників виокремлює  

саморегуляцію як важливу структурну складову емоційного інтелекту людини 

[309; 582; 592; 611]. При цьому вчені використовують низку термінів, 

пов’язаних з «емоційною саморегуляцією», зокрема: «управління емоціями», 

«регуляція емоцій», «емоційний самоконтроль», «управління стресом», 

«емоційна стійкість». Це свідчить про те, що у сучасній психології немає 

чіткого і однозначного трактування сутності цього психологічного явища.  

Отже, є усі підстави стверджувати, що емоційна саморегуляція виступає  

одним із ключових і найважливіших психологічних механізмів емоційного 

інтелекту, бо саме від вміння особистості керувати своїм емоційним станом, 

корегувати прояв емоцій, особливо негативних, залежить психічне здоров’я 

людини, її здатність гармонійно співіснувати з самою собою і з навколишнім 

середовищем. 

Ще одним психологічним механізмом розвитку емоційного інтелекту ми 

розглядаємо антиципацію (лат. antіcipatio –схоплювати наперед, передбачати). 

Введення цього поняття у психологічну науку та вивчення і 

обґрунтування сутності цього феномена пов’язано з науковим доробком таких 

вчених, як: П. К. Анохін, В. Вундт, Б. Ф. Ломов, Є. М. Сурков та ін. Так, у 

монографії «Антиципація в структурі діяльності» [249], одній із найперших 

робіт в руслі зазначеної проблеми дослідження, Б. Ф. Ломов і Є. М. Сурков 

визначають антиципацію як здатність діяти і приймати рішення з певним 

просторово-часовим випередженням щодо очікуваних майбутніх подій. З 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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метою розкриття здатності людини до передбачення П. К. Анохін [24] увів у 

термінологічний апарат психології  категорію «випереджуюче відображення» . 

Слід зазначити, що в сучасній психологічній науці поняття «антиципація» 

співвідноситься за змістом також з такими поняттями, як: «прогнозування», 

«уявлення про майбутнє», «планування». 

Результати експериментального дослідження Л. О. Регуш показали, що 

прогнозування як пізнавальна здатність людини залежить від: 1) змістової 

складової (знання про розвиток об’єкта в минулому, знання поточної 

інформації про об’єкт тощо); 2) операційно-функціональної складової (уміння 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, реконструювати уявлення про 

об’єкт, висувати та аналізувати гіпотези, планувати майбутню діяльність);       

3) мотивації прогностичної діяльності; 4) рівня розвитку прогностичних 

здібностей суб’єкта [378]. Вивчаючи здатність молодших школярів до 

прогнозування, дослідниця стверджує, що дітям цього віку значно важче 

дається самостійне планування мети діяльності, визначення послідовності дій, 

спрямованих на її досягнення. Набагато краще вони виконують завдання, в 

якому мета задана ззовні дорослим. Водночас важливе значення для них у 

процесі планування діяльності мають чіткі вказівки дорослих. 

Цілісну концепцію розвитку антиципації людини на засадах інтеграції 

системного, еволюційного та культурно-історичного підходів розробив              

І. Г. Батраченко [43]. Він розглядає антиципацію як темпоральноорієнтовану 

форму організації психічного, що призначена для відображення, проектування 

та опредметнення майбутнього. Важливими для нашого дослідження є 

отримані вченим результати, які показали, що, зокрема, в молодшому 

шкільному віці антиципація регулює не тільки діяльність зовнішню, 

поведінкову, а й регулює вже і внутрішню, мислительну діяльність. Цьому 

сприяє навчальна діяльність, яка забезпечує формування внутрішнього плану 

дій, цілеспрямованості, часових та просторових орієнтирів, оволодіння учнями 

системою понять для категоризації майбутнього. 
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Таким чином, проаналізувавши наукові дослідження з означеної 

проблеми, ми вважаємо, що антиципація як психологічний механізм розвитку 

емоційного інтелекту відіграє важливу роль у процесі життєтворчості людини, 

зокрема самотворення особистістю емоційного середовища. Вона забезпечує 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків між знанням про минулий 

емоційний стан суб’єкта, поточною інформацією про актуальний стан та 

уявленнями про його майбутній емоційний стан; дозволяє сформувати уявлення 

про бажану модель майбутньої емоційної поведінки суб’єкта; сприяє 

висуненню та аналізу припущень щодо можливих наслідків вияву тих чи інших 

емоцій і почуттів, дій, емоційної поведінки загалом; передбачає мисленнєве 

планування, визначення мети й способів поводження в певній емоціогенній 

ситуації, що дозволить суб’єкту довільно регулювати свій емоційний стан 

відповідно до бажаного кінцевого результату.  

Основним психологічним механізмом, який забезпечує здатність розуміти 

і управляти емоціями інших людей, на нашу думку, є емпатія (грец. empathia – 

співпереживання, співчуття). Тому розглядаючи проблему природи емпатії, її 

розвитку, важливо з’ясувати особливості її взаємозв’язку з емоційним 

інтелектом людини. Це питання у контексті нашого дослідження видається нам 

дуже вагомим. 

Проблема емпатії, її місце в структурі особистості, в системі 

загальнолюдських цінностей, її роль у процесі спілкування та міжособистісної 

взаємодії розглядались багатьма філософами-етиками, психологами, 

педагогами.  

Аналіз наукових джерел з проблеми дослідження дозволив нам виділити 

кілька основних підходів щодо розуміння психологічної природи емпатії, які 

склалися в сучасній психологічній науці. 

Представники першого підходу (В. Мак-Дугалл, Т. І. Пашукова та ін.) 

розглядають емпатію як емоційне явище, яке забезпечує емоційну співучасть у 

переживаннях іншої людини, і відображає емоційне прийняття цієї особистості. 
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У процесі соціальної взаємодії, людина емоційно відгукується на почуття 

іншої, сприймає чужу радість як свою, відчуває чужий біль як свій. 

У контексті другого підходу (Т. П. Гаврилова, О. Г. Ковальов,                   

А. В. Соломатіна та ін.) емпатія трактується вже як афективно-когнітивне 

явище, яке забезпечує не лише співпереживання з іншим, а й розуміння його 

емоційного стану. Так, наприклад, на думку О. Г. Ковальова [202], емпатія – це 

спосіб пізнання іншого, складне явище вдумування та вчування у психічний 

стан іншої людини.  

Третій підхід (Р. Б. Карамуратова, А. П. Сопіков та ін.), визначає емпатію 

як когнітивне явище, яке забезпечує розуміння та аналіз переживань іншої 

людини. Наприклад, у психологічному словнику за редакцією В. І. Войтка 

зазначається:  «Емпатія – це розуміння відношень, почуттів, психічних станів 

іншої особи на відміну від симпатії, для якої характерне співпереживання»  

[367, с. 40]. 

Представники четвертого підходу (С. Б. Борисенко, Л. П. Журавльова,      

Т. Рібо та ін.) розглядають емпатію як складне інтегральне психологічне явище, 

яке поєднує у собі емоційний, когнітивний та поведінковий компоненти. Ця 

сукупність взаємопов’язаних компонентів відображає складну структурну 

будову цього явища, яке в розгорнутому виді складається з трьох ланок: 

співпереживання – співчуття – сприяння.  

Існує низка сучасних наукових досліджень, у яких емпатія розглядається 

як: умова розвитку моральної свідомості [55; 62]; емоційної зрілості 

особистості [66; 330]; механізм просоціальної поведінки [105; 432].  

Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження показав, що 

виділяють такі види емпатії: емотивну; пізнавальну; предикативну; поведінкову 

(діяльнісну, конативну) [105; 432]. Емотивна емпатія передбачає емоційний 

відгук на будь-які прояви почуттів з боку інших. Як правило, відбувається 

споглядання і сприймання емоціогенної ситуації, зараження емоціями іншої 

людини, проявляється здатність відчувати її емоційне благополуччя чи 

неблагополуччя. Пізнавальна емпатія забезпечує розуміння емоційних 
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переживань, осмислення внутрішнього стану іншої людини, у результаті цього 

може проявлятися здатність передбачати емоційні реакції інших людей 

(предикативна емпатія), а також співпереживання чи співчуття можуть 

спонукати до сприяння, емоційної підтримки, допомоги іншій людині 

(конативна емпатія). Як бачимо, перелічені види емпатії виділяються на основі 

провідного компонента в її структурі. 

Отже, багатоаспектний розгляд змісту категорії «емпатія» дає нам змогу 

розглядати емпатію як складне структурне утворення, яке  є особливою 

здатністю суб’єкта до відчуття емоційних переживань іншої людини, розуміння 

її емоційного стану, що дозволяє партнерам досягти взаємоузгоджених позицій 

у процесі спілкування і конструктивно реалізувати суб’єкт-суб’єктну 

міжособистісну взаємодію. 

Зауважимо, що теоретико-методологічне обґрунтування психологічної 

концепції розвитку емпатії людини в онтогенезі здійснено Л. П. Журавльовою 

[153]. Доведено, що емпатія є цілісним ієрархічно структурованим, 

багатовимірним утворенням. Виділено і ґрунтовно описано психологічні 

механізми виникнення і функціонування емпатії. Встановлено, зокрема, що 

відображення переживань іншої людини та їх трансформація може бути різної 

міри складності і відбуватися на відповідних рівнях: неусвідомленому 

(фізіологічному), частково усвідомленому (психофізіологічному), 

усвідомленому (соціопсихологічному) і надсвідомому (духовному). 

На фізіологічному рівні, як правило, відбувається споглядання і 

сприймання емпатогенної ситуації, зараження емоціями емпата. На 

психофізіологічному рівні – ідентифікація суб’єкта емпатії з її об’єктом, 

наслідком чого є переживання суб’єктом емпатії емоцій, ідентичних емоціям 

емпата (співпереживання). На соціопсихологічному рівні суб’єкт емпатії 

переживає з приводу почуттів, переживань іншого у формі співчуття, 

співрадості, заздрості чи злорадості, будує моделі поведінки сприяння чи 

протидії, реалізує ці моделі. На духовному рівні осягаються смислові, 

екзистенційні утворення емпата і проявляються його вершинні, містичні 
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переживання. Відбувається це у вигляді надвчування, вершинних переживань, 

трансперсонального спілкування, альтруїзму, самопожертви [153]. 

Таким чином, у структурі емоційного інтелекту ми розглядаємо емпатію 

як основний психологічний механізм міжособистісного емоційного інтелекту, 

який  забезпечує успішність спілкування і соціальної взаємодії.  

З огляду на вищезазначені положення і результати аналізу наукових 

праць з означеної проблеми, у контексті нашого дослідження ми розглядаємо у 

структурі емоційного інтелекту рефлексію як основний психологічний 

механізм внутрішньоособистісного емоційного інтелекту, який забезпечує 

емоційне самопізнання і саморегуляцію, а емпатію як основний психологічний 

механізм міжособистісного емоційного інтелекту, який забезпечує успішність 

спілкування і соціальної взаємодії. 

 

 

2.4. Критерії, показники та рівні розвитку емоційного інтелекту 

дитини молодшого шкільного віку 

 

Зі вступом дитини до школи відбувається низка змін у її психічному й 

соціальному розвитку. Специфічні вікові новоутворення, що з’являються у 

молошому шкільному віці, дозволяють вважати цей віковий період 

сензитивним для розвитку емоційного інтелекту, як внутрішньоособистісного, 

так і міжособистісного.  Науково обґрунтуємо наші дослідницькі міркування. 

Перш за все, вступ дитини до школи зумовлює нову якісно своєрідну 

соціальну позицію молодшого школяра як учня [121], провідною діяльністю 

якого стає навчальна діяльність [549]. Унаслідок цього у дитини виникають не 

тільки нові стосунки (з учителем, з класним колективом, зі школою загалом) і 

обов’язки (систематично ходити до школи, готувати уроки, виконувати 

домашні завдання тощо), а й розвивається бажання та уміння вчитися, виникає 

нове пізнавальне ставлення до дійсності, пов’язане з пізнавальною активністю 

школяра, що зумовлює зміни в інтелектуальній сфері дитини. Молодший 
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школяр починає засвоювати багато нової пізнавальної інформації, понять, 

визначень, що сприяє, у свою чергу, виникненню більш складних теоретичних 

форм мислення та формування відповідних йому властивостей, зокрема у 

молодшого школяра розвивається інтелектуальна рефлексія – він здатен 

усвідомлювати, що він знає і уміє, аналізувати і оцінювати свої знання, уміння, 

здібності [365]. Це є дуже важливим також для розвитку емоційного інтелекту. 

Психологи (О. В. Запорожець, Д. Б. Ельконін, Г. С. Костюк,                       

П. М. Якобсон та ін.) підкреслюють, що молодший шкільний вік є унікальним, 

неповторним етапом у процесі емоційного розвитку особистості. Новим для 

дитини семи років, наголошує Л. С. Виготський [101], є втрата нею дитячої 

безпосередності і, натомість, набуття здатності до узагальненого переживання, 

«інтелектуалізації афекту», диференціації внутрішньої і зовнішньої сфер 

особистості. 

З віком почуття і переживання стають складнішими, більш 

диференційованими. Дитина починає усвідомлювати зміст почуттів, розуміти, 

що означає «я радію», «я сердита» та ін., тобто починає свідомо орієнтуватись у 

власних емоціях. Її переживання набувають смислу, вони узагальнюються, 

формується логіка почуттів. Без таких змін новий етап розвитку, перехід до 

шкільного віку був би неможливим [101]. 

Отже, у молодшого школяра починає розвиватися й особистісна 

рефлексія. Він здатен осмислювати власні переживання, емоції, почуття. 

Водночас завдяки розвитку емоційної уяви [164] може співвідносити 

особливості своєї емоційної поведінки з її наслідками для інших. Безперечно, 

означені вікові новоутворення особливо сприяють розвитку 

внутрішньоособистісного емоційного інтелекту, емоційному самоусвідомленню 

молодшого школяра. 

Крім цього, у зв’язку з тим, що в молодшому шкільному віці відбувається 

розвиток довільності психічних процесів, характер емоційної поведінки учня 

змінюється: він уже більш стримано виражає свої емоції, особливо у класному 
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колективі; у нього розвивається уміння володіти своїми почуттями, 

підпорядковувати їх прояв розуму і волі [226;  558]. 

Слід зазначити, що в молодшому шкільному віці активно розвиваються 

усі види почуттів (моральні, інтелектуальні, естетичні), однак доведено, що 

особливо яскраво виражені інтелектуальні почуття. Супроводжуючи навчальну 

діяльність учнів початкових класів, вони виступають важливими внутрішніми 

регуляторами їхньої пізнавальної активності і поведінки. 

У руслі досліджуваної проблеми неабиякий інтерес викликає концепція 

емоційної регуляції навчальної діяльності О. Я. Чебикіна [478; 479]. У 

контексті цієї концепції вчений наголошує на доцільності розрізнення двох 

видів емоцій: провідних, які супроводжують навчальну діяльність, і похідних, 

що відображають успішність чи неуспішність навчальних дій. Провідними 

емоціями О. Я. Чебикін вважає, зокрема, такі: здивування, зацікавлення, 

допитливість, захоплення. Перелік похідних значно ширший і включає не 

тільки емоції з позитивним знаком, а й з негативним. До них належать сумнів, 

задоволення, розчарування, страх тощо. 

Окрім інтенсивного інтелектуального та емоційного розвитку молодшого 

школяра, відбуваються також зміни і в соціальному розвитку дитини. Вона 

набуває нового соціального досвіду взаємодії і спілкування з ровесниками в 

умовах колективно організованої навчальної діяльності. Відтак молодший 

школяр починає орієнтуватися уже також і на думку однолітків. Поряд з 

інтересом до себе у нього виникає інтерес і до внутрішнього світу інших людей. 

Учень намагається зрозуміти характер та причини їхніх переживань, стосунки 

між ними, а також їхнє емоційне ставлення до нього. Це сприяє розвитку в 

нього децентраційних процесів, тобто вміння враховувати почуття, погляди 

інших людей, а також моральної рефлексії (дивитися на себе з боку) та 

емпатійних відносин з оточуючими людьми [153]. Особливо це важливо для 

розвитку міжособистісного емоційного інтелекту. 

Таким чином, досліджуючи психічний розвиток та формування 

особистості дітей молодшого шкільного віку психологи [101; 293; 365; 558] 
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розкрили якісно нові вікові особливості інтелектуальної (виникнення 

теоретичного мислення, розвиток рефлексії, формування довільності 

пізнавальних процесів) та емоційної (втрата дитячої безпосередності, дитина 

починає усвідомлювати зміст почуттів, її переживання набувають смислу, вони 

узагальнюються, формується логіка почуттів; розвивається уміння володіти 

своїми почуттями) сфер. Це дозволяє вважати молодший шкільний вік 

сензитивним для розвитку емоційного інтелекту, що проявляється в розумінні 

власних і чужих емоцій та управлінні ними, емоційному самоусвідомленні, 

емпатійному ставленні до інших людей у процесі навчальної, ігрової та інших 

видів діяльностей. 

На основі аналізу теоретичних джерел з означеної проблеми дослідження 

та наукового обґрунтування концептуальних положень дослідження розвитку 

емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці нами визначено критерії, 

показники та рівні розвитку емоційного інтелекту в молодших школярів       

(табл. 2.2), які, по-перше, виділені відповідно до виокремлених нами 

структурних компонентів емоційного інтелекту, і визначили методичний 

концепт дослідження, по-друге, в подальшому експериментально перевірялись 

в процесі проведення емпіричних досліджень. 

Таблиця 2.2 

Критерії та показники розвитку емоційного інтелекту  

в молодших школярів 

Структурні 

компоненти 

емоційного 

інтелекту 

Критерії 

розвитку 

емоційного 

інтелекту 

Показники розвитку 

емоційного інтелекту 

Когнітивний 

компонент 

Розуміння 

власних 

емоцій та 

емоцій інших 

людей 

− Здатність встановити (усвідомити) факт 
емоційного переживання у себе чи іншої 
людини; 

− розпізнати емоцію за експресивними 
ознаками, тобто ідентифікувати те, яку 
саме емоцію переживає людина; 

− вербалізувати емоцію; 
− розуміти причини, що викликали цю 

емоцію, та наслідки, до яких вона 
приведе. 



161 
 

Продовження табл. 2.2 

Емоційний  

компонент 

Особливості 

емоційного 

реагування в 

емоціогенних 

ситуаціях 

− Емоційне самопочуття;  

− емоційність; 

− емоційна стійкість; 

− експресивність вираження емоцій; 
− емоційне ставлення до себе, до інших 

людей, до навколишнього світу. 

Конативний  

компонент 

Управління 

емоціями, як 

власними, так 

і інших людей 

− Емоційний самоконтроль  (контроль 

інтенсивності емоцій; контроль експресії  

(зовнішнього вираження емоції); 

− емоційна саморегуляція (довільність 

емоційної регуляції, тобто здатність 

стримувати чи викликати різні емоційні 

переживання, адекватно до ситуацій та 

умов, що змінюються, соціокультурних 

норм поведінки, мотивації діяльності); 
− регуляція емоцій інших людей (здатність 

впливати на емоційний стан інших 

людей); 

− емоційна креативність  (самотворення 

переживань особистістю через взаємодію 

з іншими людьми, морально-емоційний 

вибір, вчинки та дії; прагнення до 

емоційного самовираження). 
Соціально-

комунікативний 

компонент 

Застосування 

емоційних 

компетенцій  

у спілкуванні 

та соціальній 

взаємодії 

− Емпатія; 

− відсутність емоційних бар’єрів у 

спілкуванні; 
− успішність соціальної взаємодії 

(здатність легко і швидко встановлювати 

емоційний контакт з іншими людьми; 

емоційна гнучкість у  взаєминах; 

відсутність конфліктів у 

міжособистісних стосунках). 

 

Інтегральним показником розвитку емоційного інтелекту є емоційно-

інтелектуальна зрілість, яка пов’язана з емоційним досвідом людини. 

Конкретизуємо наші дослідницькі позиції більш детально. 

З метою визначення рівня розвитку когнітивного компонента емоційного 

інтелекту в молодших школярів обґрунтуємо критерії і показники його 

розвитку. 
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Для того, щоб орієнтуватися у різноманітних аспектах людських взаємин, 

діти повинні вміти правильно визначати емоційні стани, розуміти їхні 

причинно-наслідкові зв’язки, адекватно виражати емоції відповідно до 

соціокультурних вимог і умов соціальної ситуації. Розуміння особистістю 

власних емоцій та емоцій інших людей залежить від рівня розвитку емоційного 

інтелекту.  

Встановлено, що емоційний інтелект забезпечує аналіз, обробку та 

використання емоційної інформації, яка надходить як із зовнішнього, так і 

внутрішнього середовища [22]. Доведено, що розуміння емоцій є структурним 

компонентом емоційного інтелекту [22; 133; 167; 168; 258; 606]. Однак у 

сучасній психології немає однозначного трактування навіть самого поняття 

«розуміння». Це залежить від того, як його розглядають: як самостійний 

процес, як один з етапів мислиннєвої діяльності чи ототожнюють з пізнанням. 

Так, процес розуміння емоцій, на думку С. П. Дерев’янко [133], 

складається з таких послідовних етапів обробки емоційної інформації: 

перцепції, категоризації (ідентифікації), вербалізації, усвідомлення, 

осмислення. При цьому «перцепція емоцій передбачає сприйняття емоційних 

переживань, або їх експресивних проявів. Категоризація – передбачає 

конкретне визначення емоційного стану або переживання. Вербалізація емоцій 

включає вислови про окремі прояви та стани. Усвідомлення емоцій виявляється 

в розумінні причин, які викликають дану емоцію, та наслідків, до яких вона 

може призвести. Осмислення емоцій спрямоване на осмислення подій, які 

мають особистісний смисл» [133, с. 144].  

Такої ж точки зору дотримується і Д. В. Люсін [258]. Учений стверджує, 

що розуміння емоцій передбачає здатність людини розпізнати емоцію, тобто 

встановити факт наявності емоційного переживання; ідентифікувати емоцію, 

тобто встановити, яку саме емоцію відчуває людина і знайти для неї словесне 

вираження; розуміти причини, які викликали дану емоцію, і наслідки, до яких 

вона може привести. 
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Отже, можемо констатувати, що розуміння емоцій – це складна 

інтелектуальна діяльність, яка охоплює сенсорно-перцептивний і когнітивний 

рівні, що включають такі етапи обробки емоційної інформації: сприймання 

(перцепція), розпізнавання (ідентифікація), вербальне вираження (називання), 

усвідомлення та осмислення  емоцій. Подібної точки зору дотримуються й інші 

дослідники, зокрема С. П. Дерев’янко [133], яка виокремлює два способи 

розуміння емоцій: перцептивний (розпізнавання емоцій) та раціональний 

(усвідомлення) емоцій. 

На сенсорно-перцептивному рівні розуміння емоцій відбувається 

сприймання (перцепція) і розпізнавання (ідентифікація) як власних, так і чужих 

емоцій.  

Перш за все, зазначимо загальні особливості сприймання як психічного 

пізнавального процесу. Так, у психології сприймання трактується як 

відображення у свідомості людини предметів і явищ навколишньої дійсності, 

що діють у даний момент на органи чуття. Воно може відбуватися у двох 

формах: у формі безпосереднього сприймання предметів і явищ навколишньої 

дійсності та наочності як джерела інформації (за умови правильної організації 

таке сприймання розвиває в учнів спостережливість – особистісну якість, 

надзвичайно важливу для молодшого школяра у процесі навчальної діяльності); 

у формі знань про дані предмети (через усне й писемне мовлення).  

Як відомо, сприймання і розпізнавання емоцій здійснюється за певними 

експресивними ознаками: мімікою, жестами, рухами, інтонаційністю мовлення, 

загальною поведінкою. При цьому в кожного народу є своя система еталонів 

розпізнавання і розуміння емоцій інших [236]. 

Аналіз наукових джерел показує, що в сучасній психології виокремлюють 

здебільшого два основних підходи до розпізнавання емоцій. У контексті 

першого – розпізнавання емоцій розглядається як безпосередній і миттєвий 

процес рефлекторного декодування інформації [548], згідно другого – як більш 

складний, поетапний процес, що й зумовило розробку науковцями конструкта 

емоційного інтелекту [22; 258]. Так, зокрема, Д. В. Люсін виділяє дві стратегії 
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переробки інформації, які використовуються при розпізнаванні емоцій. Вони 

відповідають раціональному та інтуїтивному способам соціального пізнання 

[259].  

У цьому контексті доречно звернути увагу, що Н. Д. Билкіна і Д. В. Люсін 

[76], досліджуючи розвиток уявлень дітей про емоції в процесі онтогенезу, 

розробили когнітивну схему емоцій, яка включає сукупність ознак, за 

допомогою яких можна ідентифікувати ту чи іншу емоцію. Базовим ядром цієї 

схеми є знання про суб’єктивне переживання емоції, які дитина отримує на 

основі власного досвіду. Вони використовуються при розпізнаванні своїх 

емоцій, тоді як розпізнавання емоцій інших людей здійснюється, в 

основному, за зовнішніми проявами: мімікою й позою, зміною 

інтонаційності мовлення, поведінкою, вегетативними реакціями. Для 

ідентифікації емоцій необхідно також враховувати антецеденти, тобто 

те, що передує емоціям та є причиною їх виникнення. До них належать, 

в першу чергу, емоціогенні ситуації. При цьому автори зазначають, що 

емоції викликаються не самою ситуацією, а її взаємодією з внутрішнім 

станом індивіда та його цілями, наявною в людини метою.  Тому для 

ідентифікації емоцій необхідно враховувати додаткову інформацію (так звані 

медіатори), зокрема: індивідуальні особливості людини, культурні 

особливості, актуальний фізичний і психічний стан індивіда. Очевидно, що 

дану схему не можна розглядати як остаточну і найбільш повну. Проте вона 

дозволяє простежити розвиток з віком знань про емоції та особливості їх 

сприймання і розпізнавання.  

Зауважимо, що на різних етапах онтогенезу сприймання характеризується 

своїми специфічними характеристиками, зумовленими віковими особливостями 

людини, її життєвим досвідом. Зупинимося на особливостях сприймання у 

молодшому шкільному віці. Дітям цього віку властива: 

− гострота і свіжість сприймання [226; 235]; 

− яскраво виражена емоційність сприймання [157; 226]; 
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− невміння диференціювати головні й другорядні ознаки («подивитися на 

предмет з пізнавальною метою»); злитість і нерозчленованість сприймання; 

несформованість тієї аналітико-синтетичної діяльності, яка забезпечує даний 

процес (звідси випливає необхідність спеціально навчати учнів дивитися, 

розглядати, слухати і розуміти те, що вони сприймають) [255]; 

− здатність краще сприймати наочне, яскраве, живе, ніж символічне і 

схематичне зображення [226]; 

− поступово сприймання у молодших школярів стає більш довільним, 

цілеспрямованим і категорійним процесом [157].  

Проаналізувавши погляди психологів у зазначеному аспекті, визначимо ті 

ключові положення, які, на нашу думку, необхідно враховувати, під час 

сприймання власних і чужих емоцій молодшими школярами: 

− забезпечувати установку на сприймання емоцій шляхом постановки 

запитань, що активізують мисленнєву діяльність учнів; 

− виявити обізнаність дітей про емоції, їх види, рівень сформованості 

сенсорно-перцептивних здібностей; 

− сформувати у свідомості особистості уявлення про найістотніші 

вербальні і невербальні ознаки прояву емоцій; 

− враховувати емоційний досвід дитини; 

− залучати їх до самостійного спостереження за власними емоціями та 

емоційним станом інших людей (дорослих і дітей). 

Отже, у процесі сприймання формуються найпростіші уявлення про 

емоційні переживання людини, здійснюється розпізнавання емоцій і почуттів за 

експресивними ознаками. Для того, щоб зрозуміти емоції у всіх їхніх зв’язках і 

відношеннях, необхідно опрацювати емоційну інформацію, яка надійшла із 

внутрішнього або зовнішнього середовищ. 

На когнітивному рівні розуміння емоцій відбувається вербальне 

вираження (називання), усвідомлення та осмислення  емоцій.  
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Називання (словесне вираження, позначення) емоції розглядається як 

конструктивний процес, який трансформує перцептивні переживання у 

внутрішній досвід [22, с. 94].  

Варто зазначити, що протягом останніх років дослідження механізмів 

мовного вираження емоцій людиною здійснюється не тільки у межах 

психології, а й у галузі психолінгвістики. Так, проблему вербалізації емоцій 

активно вивчають такі вітчизняні та зарубіжні лінгвісти й психологи, як: М. 

Арнольд [565], Н. В. Романова [387], В. І. Шаховський [490; 491] та ін. У 

працях цих учених розкрито поняття про емотивність як лінгвістичну 

категорію, що виражає психічні (емоційні) стани та переживання людини через 

особливі одиниці мови та мовлення – емотиви, визначено роль і функції 

емотивної лексики [490].  

Принагідно зауважимо, що в психолінгвістиці розрізняють поняття 

«емотивна лексика» і «емоційна лексика» [387]. У словнику лінгвістичних 

термінів дається таке визначення поняття «емоційна лексика» – це «слова, які 

служать для вираження почуттів та настроїв людини» [225, с. 58]. Емотивна 

лексика, як стверджує В. І. Шаховський, має риси емоційного як факту психіки 

та лінгвістичного як матеріалізації останнього. Від психічного явища – емоцій – 

вона запозичила чуттєвість людини до емоційних ситуації, її емоційні реакції 

на них, та оцінку цих ситуацій. Матеріальне у цьому випадку пов’язане із 

системою мовних засобів, які вживають для кодифікування емоцій, та 

прагматикою комунікативного акту [490; 491]. Відтак, емотивна лексика 

включає слова і словосполучення, в яких втілено емоціогенні знання й 

емоційний досвід людини [387]. Отже, можемо констатувати, що загалом 

поняття «емотивна лексика» ширше, ніж поняття «емоційна лексика», оскільки 

остання, передусім, включає сукупність слів, які називають емоції та почуття, 

які переживає сам мовець. Інакше кажучи, емоційна лексика вживається для 

позначення «емоцій для себе», а емотивна – «для інших». 

Також проблема вербального вираження емоцій привертає все більше 

уваги сучасних вітчизняних і зарубіжних психологів, які працюють у галузі 
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патопсихології та нейропсихології емоцій [467; 469; 470]. Це пов’язано з тим, 

що нерідко людина зазнає значних труднощів, намагаючись підібрати найбільш 

влучні мовні засоби вираження емоції, особливо це стосується людей із 

психосоматичними захворюваннями. Це зумовило появу терміна 

«алекситимія», який  увів у науковий обіг П. Сифнеос у 1973 році. Відомо, що 

сам термін піддавали критиці, однак сьогодні він активно використовується у 

клінічній психології. У буквальному перекладі термін «алекситимія» означає 

«немає слів для назви почуттів». Його вживають стосовно людей, яві виявляють 

труднощі у вербалізації емоцій, описі власних почуттів, внутрішніх 

переживань. 

Зазначимо, що алекситимія характеризується такими когнітивно-

афективними особливостями: 

1) трудністю у визначенні (ідентифікації) та описі власних почуттів; 

2) неспроможністю у проведенні відмінностей між почуттями і тілесними 

відчуттями; 

3) зниженням здатності до символізації, що свідчить про бідність 

фантазії та інших проявів уяви; 

4) фокусуванням більшою мірою на зовнішніх подіях, ніж на внутрішніх 

переживаннях. 

Питання про походження алекситимії і до сьогодні залишається 

відкритим. Чи викликана вона вродженими дефектами, чи є наслідком впливу 

зовнішніх факторів (сімейних, соціальних, культурних)? На ці питання 

дослідники шукають відповідь, хоча більшість з них схиляється до думки про 

обумовлення її появи генетичними факторами. Тому виникає необхідність 

проведення подальших наукових досліджень, зокрема, в галузі нейрофізіології. 

У процесі розуміння емоцій важливу роль відіграє їх усвідомлення та 

осмислення. Слід зазначити, що термін «розуміння» вважається родовим щодо 

понять «усвідомлення» і «осмислення», а останні, своєю чергою, мають певні 

відмінності, тобто не є синонімами, хоча тісно взаємопов’язані. 
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З психологічної точки зору, усвідомлення – «це фокусування свідомості 

на психічних процесах, на тих чуттєвих образах дійсності, які особистість 

завдяки їм отримує» [369, с. 123]. Доведено, що усвідомлення психічних 

процесів (психічних образів) ґрунтується на таких засадах: по-перше, людина 

може усвідомити те, що сприймає, те, що вона згадує, про що мислить, яку 

емоцію переживає; по-друге, людина може усвідомити, що це саме вона 

сприймає, згадує, мислить, відчуває [369, с. 123].  

Відтак, на основі загальної характеристики означеного процесу, можна 

стверджувати, що усвідомлення – це етап розуміння емоцій, який полягає у 

первинній перебудові та впорядкуванні на рівні свідомості одержаної 

інформації у зв’язку з емоційним досвідом та наявними знаннями людини. Як 

зазначає у цьому зв’язку І. М. Андрєєва [18], усвідомлення емоцій 

процесуально складається з усвідомлення себе як суб’єкта переживання емоцій 

та усвідомлення цього переживання як об’єкту аналізу. Подібної точки зору 

дотримується А. Ленгле, який  розробив двопозиційну концепцію усвідомлення 

емоційних переживань: 1) позиція усвідомлення на зовнішньому рівні 

передбачає аналіз ситуації; 2) позиція усвідомлення на внутрішньому рівні 

означає аналіз власне емоцій [254, с. 30].  

Разом з тим, «усвідомити почуття, – як стверджує Т. С. Кириленко, – це 

не лише відчути його як переживання, а й співвіднести з тим предметом, який 

його викликає» [197, с. 218]. Почуття завжди спрямоване на певні предмети. В 

емоційних переживаннях відображається ставлення людини до них. 

Таким чином, на етапі усвідомлення емоцій відбувається співвіднесення 

емоційного переживання з предметом, який його викликає, а також аналіз 

емоціогенної ситуації, що, своєю чергою, забезпечує можливість встановлення і 

пояснення причинно-наслідкових зв’язків емоцій. При цьому в процесі 

пізнання людини, розуміння дає відповідь на питання «що є суть і смисл 

явища», тим самим відрізняючись від пояснення, яке для прояснення явища 

звертається до причин, що безпосередньо пов’язані з ним. Звідси пояснення – 

це виявлення зовнішньої закономірності, а розуміння – внутрішньої [64]. 
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Наступним етапом процесу розуміння виступає осмислення, яке 

передбачає розкриття об’єктивних зв’язків між елементами цілого, а також між 

окремими об’єктами.  

Встановлено, що процес осмислення включає такі мисленнєві операції:  

1) аналіз властивостей і ознак предметів, явищ або інформації, одержаних 

внаслідок безпосереднього сприймання, що фіксуються в уявленнях; 

2) логічне узагальнення ознак і властивостей предметів та явищ, та 

виокремлення з-поміж них істотних та неістотних ознак та властивостей; 

3) «мисленнєве» осягнення сутності (причин та наслідків) предметів та 

явищ, і формування теоретичних понять та узагальнюючих висновків, правил 

тощо; 

4) перевірку обґрунтованості та істинності висновків [116, с. 242]. 

Відтак, ми розглядаємо осмислення як вищий етап розуміння емоцій. У 

процесі осмислення значно збагачується розуміння емоцій, воно стає більш 

різностороннім та глибоким. На цьому етапі з’являється певне ставлення до 

емоційної інформації соціального та індивідуального плану, її диференціація, 

вкладання у сприйняту інформацію певного особистісного смислу. Ми 

поділяємо думку М. М. Бахтіна, який стверджує, що розуміння «є бачення 

живого смислу переживання і вираження, бачення внутрішньо осмисленого, так 

би мовити, самоосмисленого явища. Основним критерієм тут є не точність, а 

глибина проникнення» [44, с. 9].    

Отже, розуміння емоцій може бути різної глибини. Дійсно, воно може 

варіюватися «від впізнавання емоцій за експресією, простого її виявлення, до 

усвідомлення особистісного смислу події, яка викликала експресивні прояви» 

[113, с. 26].        

Водночас, слід зазначити, що в залежності від емоційної орієнтації на 

себе чи на іншого, розуміння емоцій може бути спрямоване на власні 

переживання або на переживання інших людей. У першому випадку мова йде 

про емоційне самоусвідомлення. У другому – про прояв емпатії до іншої 



170 
 

людини. Саме рівень виявлення емпатії визначає рівень розпізнавання і 

розуміння емоцій інших [132; 145]. 

Результати дослідження В. В. Зарицької [167] засвідчують, що 

найсуттєвішими показниками розуміння власних емоцій є: уміння розпізнавати, 

проявляти, оцінювати, пояснювати власні емоції, позитивно реагувати на 

оцінку своїх емоцій іншими. До критеріїв оцінювання рівня розвитку здатності 

розуміти емоції інших людей дослідниця відносить: здатність усвідомлювати 

емоційні стани інших людей, розуміти невисловлені емоції інших; позитивно 

впливати на емоційні стани інших; передбачати силу емоцій інших, їх 

тривалість, наслідки; емпатію [168].  

У цьому контексті слушними вважаємо міркування Є. П. Ільїна, який 

стверджує, що здатність до розпізнавання емоцій розвивається у процесі 

життєдіяльності людини. Відтак, учений констатує, що розумінню емоцій 

можна і треба вчитися [185, с. 243].   

Таким чином, на основі вивчення та аналізу психолого-педагогічної 

літератури з проблеми дослідження, критерієм розвитку когнітивного 

компонента емоційного інтелекту ми визначаємо розуміння власних емоцій та 

емоцій інших людей, а показниками його розвитку в дітей молодшого 

шкільного віку:  здатність встановити (усвідомити) факт емоційного 

переживання у себе чи іншої людини; розпізнати емоцію за експресивними 

ознаками, тобто ідентифікувати те, яку саме емоцію переживає людина; 

вербалізувати емоцію; розуміти причини, що викликали цю емоцію, та 

наслідки, до яких вона приведе. 

З метою дослідження рівня розвитку емоційного компонента емоційного 

інтелекту в молодших школярів обґрунтуємо критерії і показники його 

розвитку. 

Насамперед зазначимо, що в стресогенних умовах сучасного суспільства, 

які негативно впливають на психічний стан людини, її емоційне самопочуття, 

особливу увагу та інтерес викликає стан психічного здоров’я та психологічного 

благополуччя дітей загалом й молодших школярів зокрема. Адже сучасна 
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освіта здебільшого орієнтована на інтелектуальний розвиток учнів, учителі, на 

жаль, недостатньо уваги приділяють емоційним переживанням учнів, які 

виникають у процесі навчальної діяльності. У цьому контексті постала 

необхідність обґрунтування ролі емоційного інтелекту в освітньому 

середовищі, оскільки саме він, на нашу думку, забезпечує психологічне 

благополуччя молодших школярів. 

Варто зауважити, що психологічне благополуччя традиційно пов’язують з 

психічним здоров’ям, емоційним комфортом, задоволеністю життям, відчуттям 

людиною щастя. Серед дослідників не має єдиного погляду на цей феномен. 

Теоретико-методологічні підходи до розуміння психологічного благополуччя 

особистості розкриваються в контексті таких підходів:  

• гедоністичного підходу, представники якого (Н. Бредбурн, Е. Дінер) 

пов’язують психологічне благополуччя із задоволеністю/незадоволеністю 

життям, балансом позивних та негативних емоцій; 

• евдемоністичного підходу, прихильники якого розглядають 

психологічне благополуччя  у взаємозв’язку з особистісним зростанням, 

зрілістю та позитивним функціонуванням особистості (Ш. Бюлер, Е. Еріксон, 

А. Маслоу, К. Ріфф, К. Роджерс, Г. Олпорт, К.-Г. Юнг та ін.). Так, у контексті 

цього підходу найбільш поширеною є модель психологічного благополуччя     

К. Ріфф [603]; 

• психофізіологічного підходу, згідно з яким генетичні фактори 

зумовлюють індивідуальні відмінності у переживанні психологічного 

благополуччя (Е. Л. Дісі, Р. М. Райян, К. Фредерік);  

• інтегративного підходу, представники якого (П. П. Фесенко,                 

Т. Д. Шевеленкова) розглядають психологічне благополуччя як цілісне 

переживання, що виявляється у суб’єктивному відчутті щастя, задоволеності 

собою і власним життям.  

Безперечно, що психологічне благополуччя має суб’єктивний характер. У 

кожної людини є власні уявлення про цей феномен. Оцінюючи психологічне 

благополуччя кожен з нас враховує різні аспекти свого життя, успішності 
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професійної діяльності, показники фізичного і психічного здоров´я, 

матеріального достатку тощо. Напевно, тому М. Й. Варій [78] психологічне 

благополуччя розглядає як складову суб’єктивного благополуччя людини і 

виокремлює у його структурі два компоненти: пізнавальний та емоційний. З 

огляду на це, можемо констатувати, що поняття «психологічне благополуччя» є 

більш широким, порівняно з поняттям «емоційне благополуччя», яке входить 

до його складу. 

З усього зазначеного вище можемо зробити узагальнення про те, що 

психологічне благополуччя – це відчуття особистістю задоволення, позитиву, 

гармонії у фізичній, емоційній, духовній, соціальній сферах тощо. При цьому, 

необхідно зазначити, що ми розуміємо під психологічним благополуччям саме 

молодшого школяра.  

Отож, теоретичний аналіз наукових джерел з означеної проблеми, 

свідчить про доцільність розглядати психологічне благополуччя молодшого 

школяра як стан дитини, що виражається в її доброму самопочутті, 

позитивному ставленні до себе, інших людей та навколишнього світу загалом, 

задоволеності собою як суб’єктом пізнання, учіння та соціальної взаємодії. 

Його проявами є домінування у дитини позитивних емоцій, відсутність 

тривожності та страхів, емпатійні взаємини з оточуючими. З огляду на це, 

принципово важливо розуміти, що психологічне благополуччя виступає, 

передусім, як інтегроване явище. Значущим особистісним чинником, який 

зумовлює психологічне благополуччя дитини, є, на нашу думку, емоційний 

інтелект, який забезпечує здатність розуміти власні та чужі емоції, управляти 

своїм емоційним станом та емоціями інших людей, що сприяє, у свою чергу, 

ефективності спілкування та міжособистісній взаємодії, успішності соціально-

психологічної адаптації учня до умов шкільного навчання. 

Таким чином, на основі вивчення та аналізу психолого-педагогічної 

літератури з проблеми дослідження, критерієм розвитку емоційного 

компонента емоційного інтелекту ми визначаємо особливості емоційного 

реагування молодших школярів в емоціогенних ситуаціях, а показниками його 
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розвитку в дітей цього віку: емоційне самопочуття; емоційність; емоційну 

стійкість; експресивність вираження емоцій; емоційне ставлення до себе, до 

інших людей, до навколишнього світу загалом. 

З метою визначення рівня розвитку конативного компонента емоційного 

інтелекту в молодших школярів обґрунтуємо критерії і показники його 

розвитку. 

В емоційно напружених умовах сучасного суспільства уміння людини 

регулювати емоції, контролювати їх прояв необхідне як для збереження її 

фізичного, так і психічного здоров’я. Адже кожна людина, особливо дитина, 

піддається впливу різних стресогенних чинників (інформаційних, соціальних, 

економічних тощо), тому необхідно навчити її управляти своїм емоційним 

станом з метою забезпечення психологічного благополуччя. Це зумовлює 

актуальність проблеми дослідження та доцільність її наукового вивчення.  

Суть поняття «саморегуляція» розкриває А. Бандура [40] в контексті 

соціально-когнітивної теорії особистості. На думку вченого, саморегуляція є 

когнітивною характеристикою людини, яка забезпечує здатність оцінювати і 

корегувати власну поведінку на основі внутрішніх стандартів. 

Зазначимо, що в психологічній науці виділяють різні види саморегуляції: 

психічну, емоційну, вольову, поведінкову. Оскільки предметом нашого 

дослідження є емоційний інтелект як психологічний феномен, то особливу 

увагу та інтерес у цьому контексті викликає саме емоційна саморегуляція. 

Аналіз наукових джерел з проблеми дослідження показав, що емоційна 

саморегуляція трактується вченими, як здатність емоційно гнучко реагувати на 

життєві події відповідно до соціально прийнятних норм. Вона є необхідною 

передумовою успішної адаптації людини до навколишнього середовища і 

залежить як від індивідуально-психологічних особливостей людини, так і від 

соціального контексту ситуації. 

С. Д. Максименко виділяє три послідовні етапи становлення 

саморегуляції в системі інтеграції особистості: а) базальна емоційна 
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саморегуляція; б) вольова саморегуляція; в) смислова, ціннісна саморегуляція 

[263, с. 49]. 

З огляду на це, В. К. Гаврилькевич виділяє такі рівні емоційної 

саморегуляції особистості: 1) несвідома емоційна саморегуляція, яка  

забезпечується механізмами психологічного захисту, що діють на рівні 

підсвідомості і спрямовані на те, щоб захистити свідомість від неприємних, 

травмуючих переживань, пов’язаних з внутрішніми і зовнішніми конфліктами, 

станами тривоги і дискомфорту (заперечення, витіснення, проекція, 

раціоналізація, сублімація та ін.); 2) свідома вольова емоційна саморегуляція, 

спрямована на досягнення комфортного емоційного стану за допомогою 

вольового зусилля, що забезпечує контроль зовнішніх проявів емоційних 

переживань (психомоторних і вегетативних); 3) свідома смислова емоційна 

саморегуляція, спрямована на усунення причин емоційного дискомфорту, що 

досягається шляхом осмислення власних потреб і цінностей, уміння знаходити 

сенс в переживаннях [107, с. 54]. Ці перераховані уміння належать, на нашу 

думку, саме до сфери емоційного інтелекту. Домінування того чи іншого рівня 

можна розглядати як показник рівня розвитку емоційного інтелекту 

особистості.  

Слід зазначити, що багато вчених виокремлює емоційну саморегуляцію 

як важливу структурну складову емоційного інтелекту людини [22; 170; 258; 

591]. Так, Д. В. Люсін наголошує, що здатність до управління емоціями як 

структурний компонент емоційного інтелекту означає, що людина може: 

контролювати інтенсивність емоцій, перш за все, стримувати надмірно сильні 

емоції; контролювати зовнішнє вираження емоцій; за необхідності довільно 

викликати ту чи іншу емоцію [258, с. 33]. 

Таким чином, емоційна саморегуляція включає два компоненти: 

внутрішню емоційну регуляцію (саморегуляція інтенсивності, тривалості 

прояву емоцій) та зовнішню емоційну регуляцію (контроль експресії). 

На нашу думку, емоційна саморегуляція є одним із ключових і 

найважливіших психологічних механізмів емоційного інтелекту, бо саме від 
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уміння особистості керувати своїм емоційним станом, корегувати прояв емоцій, 

особливо негативних, залежить психічне здоров’я людини. З іншого боку, 

завдяки  саморегуляції емоцій, забезпечується здатність людини гармонійно 

співіснувати не лише з самою собою, а й з оточуючими і з навколишнім 

середовищем загалом, успішно адаптуватися до соціуму. Відтак, це дає нам 

можливість розглядати емоційну саморегуляцію і як показник конативного 

компонента емоційного інтелекту. При цьому, ми погоджуємося з думкою       

Л. В. Чуніхіної [486], що здатність до саморегуляції не дається людині від 

народження, а розвивається у процесі життя, тобто піддається формуванню і 

удосконаленню. Це твердження є особливо значущим у контексті нашого 

дослідження. 

Доведено, що здатність молодших школярів до саморегуляції емоцій 

пов’язана з розвитком довільності психічних процесів і поведінки, яка є 

психологічним новоутворенням молодшого шкільного віку [55; 365], що 

сприяє, у свою чергу, здатності учнів початкових класів регулювати свій 

емоційний стан. На думку Л. І. Божович [55], довільність виникає при переході 

від дошкільного до молодшого шкільного віку. Дане новоутворення визначає 

характер емоційної поведінки молодшого школяра: спостерігається втрата 

дитячої безпосередності, учень уже більш стримано виражає свої емоції, 

особливо у класному колективі. У нього розвивається уміння володіти своїми 

почуттями [293; 558]. 

Слід зазначити, що процес довільності як основи емоційної саморегуляції 

розглядається у психологічних наукових концепціях, які мають різновекторне 

спрямування. Зокрема, прихильники поведінкового підходу (М. Я. Басов,          

К. Левін та ін.) стверджують, що воля та емоції є внутрішніми регуляторами 

діяльності і поведінки людини. Тому, на думку Д. В. Ушакова, є всі підстави 

розглядати емоції як спосіб організації поведінки [454, с. 23]. Прибічники 

когнітивного підходу визначають довільність як когнітивну характеристику, 

вважають, що емоції є інтелектуально опосередкованими, оскільки існує 

єдність афекту та інтелекту (Л. С. Виготський, С. Л. Рубінштейн). 
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Представники мотиваційно-регуляційного підходу (В. К. Вілюнас,                     

Б. І. Додонов, С. С. Занюк та ін.), стверджують, що довільність регуляції емоцій 

визначається співвідношенням мотивів, потреб та мети діяльності. 

Суттєво збагачують уявлення про довільність емоційної регуляції у дітей 

молодшого шкільного віку дослідження О. І. Маляр [271]. Дослідниця вважає, 

що довільність полягає у здатності вольовим зусиллям підпорядковувати свої 

бажання свідомо поставленим цілям та мотивам, контролювати перебіг власних 

емоцій та поведінку при їх досягненні, і виокремлює основні чинники, які 

впливають на розвиток довільності емоційної регуляції молодших школярів: 

психофізіологічні (індивідуально-особистісні характеристики учня); психолого-

педагогічні (ситуація шкільної взаємодії учня); соціально-психологічні (сімейна 

ситуація розвитку дитини); соціальні (вплив телепередач та комп’ютерних ігор 

на емоційні стани молодшого школяра) [271, с. 49].  

Відтак, перед батьками, вчителями і шкільними психологами постає 

важливе завдання: навчити дитину управляти своїм емоційним станом. Ми 

вважаємо, що як і здібності, які розвиваються на базі природних задатків 

індивіда, емоційні знання, уміння і навички набуваються у процесі 

життєдіяльності людини, її цілеспрямованого навчання і виховання та 

відображають її емоційну компетентність, яка проявляються у конкретній 

діяльності, спілкуванні та міжособистісній взаємодії. З огляду на це, одним із 

важливих завдань розвитку емоційного інтелекту молодших школярів є, на 

нашу думку, формування у дітей уміння управляти емоціями. 

Слід зазначити, що поняття «управління емоціями» є більш широким, ніж 

поняття «емоційна саморегуляція», бо воно передбачає керування емоціями не 

лише власними, а й інших людей [258]. Відтак розрізняють 

внутрішньоособистіснісний  і міжособистісний емоційний інтелект.  

При цьому зауважимо, що в сучасній психології залишається  

недостатньо вивченим процес і прийоми «управління емоціями інших». Деякі 

аспекти цього явища розкрито у контексті взаємозв’язку з лідерськими 

якостями [117]; із здатністю емоційно підтримувати інших людей, яка 
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відображається в понятті «емоційна фасилятивність» [131]; із  «реціпрокністю» 

як готовністю людини віддячувати «добром на добро» і «злом на зло» [308]. 

Доведено, що управління емоціями оточуючих здійснюється у процесі 

емпатійної міжособистісної взаємодії, яка забезпечує здатність розуміти 

внутрішній світ Іншого, співпереживати, співчувати [153]. На нашу думку, саме 

емоційний інтелект дозволяє емпатійно ставитися до Іншого та знайти шляхи 

конструктивного впливу на його емоційний стан. 

Таким чином, критерієм розвитку конативного компонента емоційного 

інтелекту є здатність молодшого школяра управляти своїми емоціями та 

емоціями інших людей, що забезпечує, у свою чергу, психологічне 

благополуччя дитини, успішність її спілкування та міжособистісної взаємодії з 

іншими людьми. До показників розвитку конативного компонента емоційного 

інтелекту в дітей молодшого шкільного віку ми відносимо: емоційний 

самоконтроль (контроль інтенсивності емоцій; контроль експресії (зовнішнього 

вираження емоції); емоційну саморегуляцію (довільність емоційної регуляції, 

тобто здатність стримувати чи викликати різні емоційні переживання, 

адекватно до ситуацій та умов, що змінюються, соціокультурних норм 

поведінки, мотивації діяльності); регуляцію емоцій інших людей (здатність 

впливати на емоційний стан інших людей); емоційну креативність  

(самотворення переживань особистістю через взаємодію з іншими людьми, 

морально-емоційний вибір, вчинки та дії; прагнення до емоційного 

самовираження). 

З метою дослідження рівня розвитку соціально-комунікативного 

компонента емоційного інтелекту в молодших школярів обґрунтуємо критерії і 

показники його розвитку. 

Зауважимо, що зі вступом до школи відбуваються також зміни і в 

соціальному розвитку дитини. Розширюється коло соціальної взаємодії 

молодшого школяра, пов’язане зі спілкуванням з однолітками і вчителями в 

контексті навчальної діяльності. Основним джерелом емоційних переживань 

молодшого школяра стають не лише успіхи і невдачі в навчанні, а й 
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міжособистісні стосунки з однокласниками і педагогами, їхнє ставлення до 

нього, взаємини в класному колективі.  

Шкільне навчання зумовлює необхідність розвитку в молодших школярів 

уміння розуміти емоції інших людей, враховувати емоційний стан іншої 

людини у процесі спілкування з нею, формування у дітей моральних почуттів, 

зокрема почуття дружби, товариськості, емпатійного ставлення до оточуючих. 

Це вимагає від них усвідомлення того, яку саме емоцію переживає людина, 

розуміння причин, які її викликали, довільного регулювання емоційної 

поведінки, вміння активно слухати і чути іншого, узгоджувати прояв своїх 

емоцій з емоційним станом інших людей. Відтак успішність спілкування та 

соціальної взаємодії молодших школярів залежить від рівня розвитку у них 

міжособистісного емоційного інтелекту.  

Таким чином, критерієм розвитку соціально-комунікативного 

компонента емоційного інтелекту ми визначаємо здатність молодших школярів 

застосовувати емоційні компетенції у спілкуванні та соціальній взаємодії, а 

показниками його розвитку в дітей цього віку: розвинуту емпатію; відсутність 

емоційних бар’єрів у спілкуванні; успішність соціальної взаємодії (здатність 

легко і швидко встановлювати емоційний контакт з іншими людьми; емоційну 

гнучкість у  взаєминах; відсутність конфліктів у міжособистісних стосунках). 

Відповідно до виокремлених структурних компонентів, критеріїв та 

показників розвитку емоційного інтелекту нами також визначено рівні його 

розвитку в молодших школярів: високий, середній та низький.  

Високий рівень розвитку емоційного інтелекту характеризується 

здатністю особистості розпізнавати та розуміти власні емоції та емоції інших 

людей, вербалізувати емоцію (словесно її виразити), визначати причини, що 

викликали цю емоцію, та усвідомлювати наслідки, до яких вона приведе, 

контролювати та регулювати свої емоції й емоції інших, стримувати чи 

виявляти різні емоційні переживання, адекватно до ситуацій та умов, 

соціокультурних норм, бути емоційно стійким, проявляти емоційну 
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креативність, емпатійність та емоційну гнучкість у  взаєминах з іншими, 

позитивно ставитися до себе, до інших людей, до навколишнього світу загалом. 

Середній рівень розвитку емоційного інтелекту характеризується тим, що 

дитина: здатна розпізнавати та оцінювати власні емоції та емоції інших, хоча 

інколи допускає при цьому помилки, може визначати причини їх виникнення, 

пояснювати їхнє значення, але не завжди стримує власні емоції, не може 

управляти емоціями інших, не проявляє емоційну креативність та емоційну 

гнучкість у  стосунках з іншими, не може легко і швидко встановити емоційний 

контакт з оточуючими людьми. 

Низький рівень емоційного інтелекту характеризується тим, що молодший 

школяр не до кінця усвідомлює значущість емоцій у житті людини, дуже часто 

не може правильно ідентифікувати емоції, не розуміє причини їх виникнення, 

тому проявляє неадекватну реакцію на прояви емоцій іншими, нездатний 

контролювати власні емоції, особливо прояв негативних, не може 

встановлювати позитивний емоційний контакт з іншими людьми, відчуває 

емоційні бар’єри у спілкуванні з оточуючими. 

Виокремлені нами рівні розвитку емоційного інтелекту в молодших 

школярів визначалися нами в подальшому у процесі проведення емпіричного 

дослідження за результатами отриманих даних.  

 

Висновки до другого розділу 

Обґрунтування концептуальних положень дослідження емоційного 

інтелекту особистості дало нам змогу зробити висновки, що мають важливе 

значення для подальшого емпіричного дослідження емоційного інтелекту 

молодших школярів:  

1. Актуальність проблеми емоційного інтелекту особистості та водночас 

різновекторність наукових досліджень означеного феномена зумовили 

необхідність системного розгляду розвитку емоційного інтелекту в  онтогенезі, 

що передбачає створення цілісного психологічного уявлення про сутність 
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емоційного інтелекту особистості (природа, структура, функції, психологічні 

механізми розвитку, форми та рівні розвитку в онтогенезі). 

2. Концептуальні основи розвитку емоційного інтелекту в онтогенезі та 

концептуальна структурно-функціональна модель розвитку емоційного 

інтелекту в молодшому шкільному віці розроблені та обґрунтовані на засадах 

інтеграції системного, суб’єктно-діяльнісного, особистісно зорієнтованого та 

компетентнісного підходів.  

3. Науково-теоретичне осмислення поняття «емоційний інтелект» 

дозволяє визначити його як інтегральну властивість особистості, яка 

відображає пізнавальну здатність людини до розуміння емоцій та управління 

ними шляхом когнітивної обробки емоційної інформації і забезпечує 

психологічне благополуччя особистості та успішність соціальної взаємодії. 

4. Емоційний інтелект є складним структурним утворенням, яке 

ґрунтується на динамічній єдності афекту та інтелекту і забезпечується 

взаємодією когнітивних, емоційних, адаптивних та соціальних здібностей 

особистості, що зумовлює виокремлення у його структурі взаємопов’язаних 

компонентів:  

• когнітивного (сприймання, розпізнавання та розуміння власних і чужих 

емоцій);  

• емоційного (особливості емоційного реагування людини відповідно до 

індивідуально-психологічних (внутрішніх) та соціальних (зовнішніх) чинників 

та умов емоціогенної ситуації);  

• конативного (уміння здійснювати емоційну саморегуляцію та 

управляти емоційним станом інших людей);  

• соціально-комунікативного (використання емоцій у спілкуванні та 

соціальній взаємодії, прояв емпатії  до інших людей). 

Макроструктурними компонентами емоційного інтелекту є 

внутрішньоособистісний (спрямований на розуміння власних емоцій та 

управління ними) та міжособистісний (спрямований на розуміння емоцій інших 

людей та управління ними). 
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5. Емоційний інтелект є багатофункціональним явищем. До провідних 

функцій емоційного інтелекту особистості належать: регулятивна (забезпечує 

емоційно-когнітивну регуляцію діяльності і поведінки людини), оцінна 

(полягає в когнітивній обробці емоційної інформації, що передбачає її 

сприймання, аналіз та оцінку), стресозахисна (допомагає запобіганню та 

подоланню стресових станів, збереженню психічного здоров’я особистості) та 

адаптивна (сприяє успішному пристосуванню людини до соціального 

середовища). 

6. У структурі емоційного інтелекту рефлексія є основним психологічним 

механізмом внутрішньоособистісного емоційного інтелекту, який забезпечує 

емоційне самопізнання і емоційну саморегуляцію, а емпатія є основним 

психологічним механізмом міжособистісного емоційного інтелекту, який 

забезпечує успішність спілкування і соціальної взаємодії з іншими людьми. 

7. З’ясовано вікові особливості емоційного розвитку дітей молодшого 

шкільного віку, зокрема такі: втрата дитячої безпосередності; розвиток 

рефлексії, дитина починає усвідомлювати зміст почуттів, її переживання 

набувають смислу, вони узагальнюються, формується логіка почуттів; 

підвищена емоційність; довільність психічних процесів; розвиток уміння 

володіти собою.  

Урахування вікових особливостей емоційного розвитку молодших 

школярів віку дозволяє нам вважати молодший шкільний вік сензитивним для 

розвитку емоційного інтелекту, що проявляється в розумінні своїх і чужих 

емоцій та управлінні ними у процесі навчальної, ігрової та інших видах 

діяльностей. 

8. Визначено критерії та показники розвитку емоційного інтелекту в 

молодших школярів, а саме: критерієм розвитку когнітивного компонента є 

розуміння власних емоцій та емоцій інших людей, а показниками його 

розвитку: здатність встановити (усвідомити) факт емоційного переживання у 

себе чи іншої людини; розпізнати емоцію за експресивними ознаками, тобто 

ідентифікувати те, яку саме емоцію переживає людина; вербалізувати емоцію; 
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розуміти причини, що викликали цю емоцію, та наслідки, до яких вона приведе; 

критерієм розвитку емоційного компонента є особливості емоційного 

реагування в емоціогенних ситуаціях, а показниками його розвитку: емоційне 

самопочуття; емоційність; емоційна стійкість; експресивність вираження 

емоцій; емоційне ставлення до себе, до інших людей, до навколишнього світу; 

критерієм розвитку конативного компонента є уміння управляти емоціями, як 

власними, так й інших людей, а показниками його розвитку: емоційний 

самоконтроль (контроль інтенсивності емоцій; контроль експресії  

(зовнішнього вираження емоції); емоційна саморегуляція (довільність 

емоційної регуляції, тобто здатність стримувати чи викликати різні емоційні 

переживання, адекватно до ситуацій та умов, що змінюються, соціокультурних 

норм поведінки, мотивації діяльності); регуляція емоцій інших людей 

(здатність впливати на емоційний стан інших людей); емоційна креативність; 

критерієм розвитку соціально-комунікативного компонента є здатність 

застосовувати емоційні компетенції у спілкуванні та соціальній взаємодії, а 

показниками його розвитку:  розвинута емпатія; відсутність емоційних бар’єрів 

у спілкуванні; успішність соціальної взаємодії (здатність легко і швидко 

встановлювати емоційний контакт з іншими людьми; емоційна гнучкість у  

взаєминах; відсутність конфліктів у міжособистісних стосунках).  

Відповідно до виокремлених структурних компонентів, критеріїв та 

показників розвитку емоційного інтелекту визначено також рівні його 

сформованості у дітей молодшого шкільного віку: високий, середній та 

низький. 

Отже, виокремлені та обґрунтовані нами у структурі емоційного 

інтелекту компоненти, здібності (когнітивні, емоційні, адаптаційні, соціальні), 

психологічні механізми та функції, які він виконує, критерії та показники 

розвитку емоційного інтелекту в молодших школярів, перевірялись та 

уточнювались нами у процесі проведення емпіричного дослідження. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

У третьому розділі обґрунтовано процедурно-методичне забезпечення та 

психодіагностичний інструментарій дослідження емоційного інтелекту 

молодших школярів, визначено й проаналізовано рівні розвитку його 

структурних компонентів та охарактеризовано типи емоційного інтелекту 

молодших школярів.  

 

1.1. Зміст та організація емпіричного дослідження 

 

Аналіз наукових джерел показав, що у сучасній психології залишається 

проблемним і недостатньо дослідженим питання про онтогенетичний розвиток 

емоційного інтелекту. У фаховій літературі зустрічаються лише поодинокі дані 

про загальні, фонові умови становлення і розвитку цього важливого 

особистісного конструкта. При цьому ще й досі обмаль емпіричних досліджень, 

які б на необхідному і достатньому фактичному матеріалі описували динаміку 

його розвитку, а також взаємозв’язок з індивідуально-психологічними 

особливостями, провідною діяльністю та психологічними новоутвореннями на 

тому чи іншому етапі вікового розвитку. 

З огляду на вищезазначене, ми ставили собі за мету емпірично дослідити 

особливості розвитку емоційного інтелекту не лише в молодшому шкільному 

віці, що безпосередньо передбачено предметом та завданнями нашого 

дослідження, а й визначити та схарактеризувати особливості становлення та 

розвитку емоційного інтелекту на тих вікових етапах, які межують з ним, 

зокрема в дошкільному та підлітковому віці, а відтак, подати результати 

порівняльного аналізу емпіричного дослідження онтогенетичного розвитку 

емоційного інтелекту. 
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Ми виходили з таких міркувань, що для того, щоб обґрунтувати 

психологічні закономірності та механізми розвитку емоційного інтелекту в 

молодшому шкільному віці, необхідно врахувати ті біологічні та соціальні 

передумови, які склалися у дошкільному віці, та сприяють його розвитку в 

молодших школярів. Окрім того, важливо також дослідити наступність у 

розвитку емоційного інтелекту на подальших етапах життя дитини, зокрема у 

підлітковому віці, який є пограничним з молодшим шкільним віком. У такий 

спосіб – на основі вивчення, порівняння та узагальнення отриманих результатів 

– правомірності набуде наукове положення про найбільш сензитивний віковий 

період розвитку емоційного інтелекту в дітей.  

Емпіричне дослідження здійснювалося впродовж 2010-2016 рр. на базі 

Тернопільського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів - 

економічний ліцей № 9» ім. Іванни Блажкевич, Тернопільської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 10, Тернопільської обласної комунальної експериментальної 

комплексної школи мистецтв імені Ігоря Ґерети, Великоглибочецької ЗОШ       

І-ІІІ ст.  Тернопільського   району   Тернопільської   області,   Тернопільського 

дошкільного навчального закладу № 34, Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Житомирського 

державного університету імені Івана Франка та Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. На констатувальному етапі психологічного 

експерименту взяли участь 855 осіб, з них – 720 дітей (90 осіб – дошкільники, 

482 особи – молодші школярі, 148 осіб – підлітки), 64 учителів початкових 

класів, 35 практичних психологів та 36 батьків дітей молодшого шкільного 

віку. 

Для забезпечення репрезентативності вибірки емпіричне дослідження 

проведено з хлопцями та дівчатами, що різняться віком (дошкільнята, молодші 

школярі, підлітки), соціальним статусом, проживають у міській або сільській 

місцевості. Вік респондентів становить від 5 до 13 років. 

Загалом дослідженням охоплено 720 дітей таких вікових категорій: 
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• 5 – 6  років (старші дошкільники) – 9 0  респондентів (47 дівчат і 4 3  

хлопців);  

• 6 – 7 років (1 клас) – 116 респондентів (56 дівчат і 60 хлопців);  

• 7 – 8 років (2 клас) – 118 осіб (60 дівчат і 58 хлопців);  

• 8 – 9 років (3 клас) – 122 респондентів (57 дівчат і 65 хлопців),  

• 9 – 10 років (4 клас) – 126 осіб (64 дівчинки і 62 хлопців);  

• 11 – 13 років (молодші підлітки) – 148 респондентів (76 дівчат і 72 

хлопців).  

Отже, загальна кількість дітей становить 360 дівчат і 360 хлопців. 

У процесі емпіричного дослідження ми ставили собі за мету виявити 

структурні компоненти емоційного інтелекту, їх показники та рівні розвитку, а 

також визначити соціальні й психологічні чинники та психолого-педагогічні 

умови розвитку емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці, розробити 

програму психологічного супроводу розвитку емоційного інтелекту молодших 

школярів та перевірити її ефективність. 

Програма емпіричного дослідження реалізовувалась за традиційною 

схемою, яка включала наступні етапи: 

1. Розробка процедури емпіричного дослідження. 

2. Вибір методів та психодіагностичних методик дослідження відповідно до 

гіпотези і завдань роботи та концептуальної моделі загалом. 

3. Проведення констатувального експерименту за допомогою обраних 

методик. 

4. Кількісний та якісний аналіз результатів психодіагностичного 

дослідження розвитку емоційного інтелекту в учнів молодшого 

шкільного віку.  

5. Визначення рівнів розвитку структурних компонентів емоційного 

інтелекту та обґрунтування на основі отриманих емпіричних даних типів 

емоційного інтелекту молодших школярів. 

6. Розробка програми психологічного супроводу розвитку емоційного 

інтелекту молодших школярів та її теоретико-методологічне 
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обґрунтування. 

7. Проведення формувального експерименту, впровадження та перевірка 

ефективності розробленої програми психологічного супроводу  розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів. 

8. Математично-статистична обробка емпіричних даних, узагальнення 

результатів дослідження та формулювання висновків. 

Конкретизуємо основні завдання кожного з етапів емпіричного 

дослідження. 

Констатувальний етап психологічного експерименту передбачав 

розв’язання таких завдань: 1) проаналізувати особливості та показники 

розвитку структурних компонентів (когнітивного, емоційного, конативного, 

соціально-комунікативного) емоційного інтелекту молодшого школяра 

впродовж навчання у початковій школі; 2) на основі узагальнення отриманих 

даних визначити рівні розвитку структурних складових та емоційного інтелекту 

молодших школярів в цілому, а також обґрунтувати його типи;                           

3) охарактеризувати соціальні та психологічні чинники, які впливають на 

розвиток емоційного інтелекту дитини в молодшому шкільному віці;                

4) здійснити порівняльний аналіз результатів дослідження особливостей 

розвитку емоційного інтелекту в старших дошкільників, молодших школярів та 

підлітків; 5) визначити вікові тенденції та статеві відмінності розвитку 

емоційного інтелекту особистості. 

Щодо формувального етапу психологічного експерименту, то він  

передбачав такі завдання: 1) розробити, обґрунтувати та апробувати програму 

психологічного супроводу розвитку емоційного інтелекту молодших школярів; 

2) на основі узагальнення емпіричних даних виявити рівні та динаміку розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів.  

Охарактеризуємо далі більш детально кожен із етапів емпіричного 

дослідження. 
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3.2. Методи та засоби психологічної діагностики емоційного інтелекту 

особистості 

 

Обґрунтовуючи методичний концепт дослідження емоційного інтелекту в 

дітей молодшого шкільного віку, слід зазначити, що найменш розробленою з 

проблем, пов’язаних із вивченням емоційного інтелекту, видається нам 

проблема його психологічної діагностики, що зумовлено, як слушно зауважує  

Е. Л. Носенко [310], недостатньою визначеністю підходів до операціоналізації 

цієї інтегральної властивості особистості. 

Характеризуючи методи для дослідження розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів, перш за все, слід зазначити, що метод (з грец. methodos – 

шлях дослідження, спосіб пізнання) – це спосіб досягнення мети чи розв`язання 

конкретного завдання. Дослідники визначають метод як систему прийомів 

теоретичного чи практичного освоєння дійсності. У психології ж його 

використовують в якості специфічного інструментарію для вивчення різних 

психічних явищ [78; 268].  

Розглядаючи безпосередньо методи дослідження емоційного інтелекту 

молодших школярів, слід виділити теоретичні та емпіричні методи.  

До теоретичних методів відносять, насамперед, вивчення літературних 

першоджерел, порівняльно-історичний аналіз, синтез, дедукцію, індукцію та 

моделювання. 

До емпіричних методів дослідження, які використовуються у психології з 

метою збору первинної інформації про досліджуване явище чи об’єкт, 

належать: обсерваційні (спостереження та самоспостереження), 

експериментальні (польовий, природний, лабораторний, констатувальний та 

формувальний експерименти), психодіагностичні методи (тести, 

опитувальники, анкети, контент-аналіз), праксиметричні (аналіз продуктів 

діяльності особистості). 
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Слід зауважити, що розвиток емоційного інтелекту в молодшому 

шкільному віці принципово важливо вивчати цілісно, враховуючи усі 

індивідуально-психологічні та вікові особливості дитини. У нашому випадку на 

основі аналізу та узагальнення різних емоційних реакцій дитини на типові 

ситуації і ставлення до них. Наскільки дитині зрозумілі ті чи інші емоційні 

стани людини та наскільки вона може контролювати прояви власних емоцій, як 

позитивних, так і негативних.  

Хоча проблема емоційного інтелекту і має практичну значущість, однак 

сьогодні, на думку багатьох дослідників [257; 384; 591], усе ще залишається 

проблематичним визначення рівня розвитку емоційного інтелекту на основі 

кількісних показників, вимірювання коефіцієнту ЕQ.  

Серед психодіагностичних методик і тестів, зокрема зарубіжних авторів, 

найбільш відомими є такі: 

• методики, які спрямовані на вивчення окремих характеристик 

особистості, що входять до складу емоційного інтелекту. До них належить 

багатофакторна шкала емоційного інтелекту MEIST, яка була розроблена у 

1999 році  Дж. Мейєром, П. Селовеєм і Д. Карузо; 

• методики, які базуються на самоаналізі і самооцінці досліджуваних. 

Наприклад, анкета ЕQ-і для визначення коефіцієнта емоційності Р. Бар-Она. 

Вона визначає п’ять основних компонентів емоційного інтелекту: внутрішньо 

особистісний (самоповага), міжособистісний (співчуття, відповідальність), 

пристосування (здатність адаптувати свої емоції до нових умов), управління 

стресом (толерантність до стресу) і загальне самопочуття, настрій (рівень 

оптимізму);  

• методики «мульти-оцінок», у яких передбачається проведення 

опитування не тільки досліджуваного, а й «експертів», тобто людей, які йому 

знайомі (батьків, друзів, колег). Одним із них є тест Еі-360, розроблений у 2000 

році Дж. П. Пауліу-Фрай. 

У зв’язку із вищезазначеним, цікавою видається нам точка зору 

дослідників К. Петрідес і А. Фурнхем [597]. Учені стверджують, що вибір 



190 
 

методів дослідження емоційного інтелекту залежить від того, як трактується 

даний конструкт. Якщо розглядати емоційний інтелект як рису особистості, яка 

пов’язана з оцінкою стійкості поведінки людини у різних ситуаціях, то у цьому 

випадку можуть застосовуватись опитувальники. Якщо ж розглядати 

емоційний інтелект як здібність (а саме так він традиційно визначається в 

контексті психології інтелекту), то для його вимірювання найбільше підійдуть 

задачі, подібні до тих, які використовуються в інтелектуальних тестах. 

Узагальнюючи різні методичні підходи науковців щодо вимірювання 

емоційного інтелекту, Д. В. Люсін [258] стверджує, що для дослідження даного 

конструкту можуть застосовуватися як інтелектуальні тести, так і 

опитувальники. При цьому для вимірювання внутрішньоособистісного 

емоційного інтелекту більше підходять опитувальники, оскільки, наголошує 

учений, викликає сумнів те,  що внутрішній рефлексивний досвід людини 

можна оцінити за допомогою задач, які мають правильні і неправильні 

відповіді, тоді як для вимірювання міжособистісного емоційного інтелекту 

більш доцільним є використання задач. 

Отже, намічені провідними психологами теоретико-методологічні 

підходи до визначення коефіцієнта ЕQ поки що не отримали належної розробки 

і проблема психологічної діагностики емоційного інтелекту все ще залишається 

не розв’язаною. 

Заслуговують на увагу психодіагностичні методики для дослідження 

емоційного інтелекту, які розроблені російськими вченими, зокрема: 

опитувальник «ЕмІн» Д. В. Люсіна [257], методика М. О. Манойлової [273]. 

Обґрунтуємо власний методичний підхід до психологічної діагностики 

емоційного інтелекту з метою виявлення рівнів його розвитку у дітей 

молодшого шкільного віку через аналіз різних форм прояву цього 

особистісного конструкту у зовнішній поведінці дитини та його відображенні у 

свідомості особистості.  

Насамперед зазначимо, що вибір емпіричних методів дослідження 

здійснювався з урахуванням предмета, мети та гіпотези дослідження, 
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необхідністю системного підходу до досліджуваного конструкту, зокрема 

вивченням та порівнянням особливостей розвитку емоційного інтелекту в 

дошкільному та підлітковому віці, які межують з молодшим шкільним віком, а 

також важливістю отримання достовірних даних та можливістю математичної 

обробки отриманих результатів. Комплексність методики емпіричного 

дослідження розвитку емоційного інтелекту в молодших школярів 

забезпечувалась поєднанням прямих, опосередкованих і проективних методів 

діагностики. 

Зауважимо, що проективні методики дозволяють дослідити особливості 

розвитку емоційного інтелекту молодшого школяра, які найменш доступні 

безпосередньому спостереженню. Вони базуються на механізмі проекції, тобто 

на винесенні назовні своїх переживань, уявлень, прагнень тощо. У процесі 

малювання дитина відображає свій внутрішній світ. Особливо це стосується 

емоційних переживань, адже, як відомо, комунікативний потенціал та 

емоційний тезаурус у дітей молодшого шкільного віку є недостатньо 

розвиненими, відтак дитині вербально важко описати свій емоційний стан, 

натомість їй набагато легше виразити за допомогою фарб і кольорів усю 

палітру своїх емоцій і почуттів, усю різноманітність вражень від ситуацій і 

подій, з якими вона стикається. 

Обгрунтуємо доцільність застосування підібраних методик (додаток А), 

розкриємо їх зміст та діагностичну цінність. 

Для дослідження когнітивного компонента емоційного інтелекту, який 

передбачає здатність дитини розуміти власні емоції та емоції інших, ми 

використали такі психодіагностичні тести: методику «Емоційні обличчя»        

Н. Я. Семаго [411] з метою оцінки здатності дитини адекватно і точно 

розпізнавати емоції за зовнішніми ознаками; методику «Визначення емоцій за 

сюжетними малюнками» Г. А. Урунтаєвої та Ю. А. Афонькіної [453] для 

уточнення даних про те, чи орієнтуються діти при визначенні емоції на 

соціальну ситуацію, особливості міжособистісної взаємодії; методику 

«Причини і наслідки емоцій» К. Ізарда [185] для того, щоб визначити уміння 



192 
 

дітей молодшого шкільного віку встановлювати причинно-наслідкові зв’язки 

між емоцією та явищем чи об’єктом, з яким вона пов’язана. Коротко 

охарактеризуємо їх. 

Методика «Емоційні обличчя» була розроблена Н. Я. Семаго в 1993 році. 

Вона може  застосовуватись як для дітей дошкільного, так і молодшого 

шкільного віку (від 3 до 11–12 років). В якості стимульного матеріалу 

використовуються дві серії зображень емоційної експресії обличчя: 

− 1-а серія  – складається з контурних (схематичних) зображень осіб. 

Емоційна експресія на контурних зображеннях позначена найбільш значущими 

елементами обличчя, характерними для кожного варіанту, а саме: просторовим 

розташуванням куточків рота і положення брів; 

− 2-а серія містить в собі зображення (фотографії) конкретних осіб дітей 

(хлопчиків і дівчаток). Відповідно до мети і завдань дослідження під час 

проведення методики нами використовувались зображення (фотографії) дітей з 

такими емоційними виразами: 1) радість; 2) страх; 3) гнів; 4) сум;                       

5) здивування; 6) образа; 7) сором; 8) інтерес; 9) сумнів. Діти повинні були 

визначити, яке саме почуття переживає хлопчик чи дівчинка, вербально 

означити його та пояснити, як вони про це дізналися.  

Обробка результатів здійснювалась за підрахунком правильних та 

розгорнутих відповідей дітей на поставлені завдання методики. І відповідно в 

залежності від отриманих результатів – визначався рівень розпізнавання 

емоційних станів особистості, тобто те, наскільки досліджувані знають та 

розуміють різні емоційні стани людини. Методика проводилася з кожною 

дитиною в індивідуальній формі. Відповіді дітей заносились до протоколу. 

Методика «Визначення емоцій за сюжетними малюнками»                        

Г. А. Урунтаєвої та Ю. А. Афонькіної використовувалась нами з метою 

уточнення даних про те, чи орієнтуються діти при визначенні емоції на 

соціальну ситуацію, особливості міжособистісної взаємодії загалом. Методика 

включає дві серії. У першій серії учням пропонувалися фотографії з різними 

емоційними виразами обличчя дітей і дорослих (як і в попередній методиці). У 
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другій серії ми послідовно уже показували дитині сюжетні малюнки і 

запитували: «Що робить дитина (дорослий)? Як вона поводиться (дружно, 

свариться, не звертає уваги на інших тощо)? Чому? Яку емоцію вона 

переживає? Як ти здогадався? Як ти ставишся до події?». При цьому ми 

намагалися з’ясувати, чи розуміють молодші школярі емоційний стан інших 

людей, чиї емоції сприймають краще – дорослих чи дітей, за якими ознаками 

вони визначають його. Після цього ми підраховували кількість правильних 

відповідей у різних вікових групах окремо по кожній серії і за кожним 

малюнком. 

Методика «Причини і наслідки емоцій» К. Ізарда розроблена автором з 

метою більш ґрунтовного вивчення поведінково-емоційних зв’язків. Дитині 

пропонується набір фотографій (малюнків), на яких зображені люди (дорослі, 

діти) у різних емоційних станах. Їй необхідно було визначити ймовірні причини 

(думки, почуття і дії), які зумовили дану емоцію, а також можливі наслідки, до 

яких вона може призвести. Методика проводилась нами з кожною дитиною в 

індивідуальні формі. Результати відповідей дітей ми фіксували у протоколі 

дослідження. 

Для дослідження емоційного компонента емоційного інтелекту, який 

передбачає дослідження особливостей емоційного реагування молодших 

школярів в емоціогенних ситуаціях, ми застосовували такі психодіагностичні 

тести: «Методику диференціальних емоцій» К. Ізарда [197] для визначення 

фундаментальних емоцій, які найчастіше проявляються у молодших школярів у 

процесі навчальної діяльності; методику «Визначення емоційності»                   

В. В. Суворової [185] для виявлення інтегрального показника емоційності 

особистості (в авторській адаптації); тест «Тривожність» Р. Темпл, М. Доркі,    

В. Амен [217] з метою дослідження рівня та характеру тривожності в учнів, 

пов’язаної зі спілкуванням дитини з людьми, які її оточують, навчанням та 

ігровою діяльністю; методику «Визначення емоційного ставлення»                   

Н. П. Щербо [331] для дослідження емоційного ставлення молодших школярів 

до себе та інших людей; методику «Який ти?» О. А. Білобрикіної [331] для 
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визначення емоційної спрямованості самооцінки дитини. Нижче наведено 

коротку характеристику кожної з них. 

«Методика диференціальних емоцій» К. Ізарда дозволяє визначити 

фундаментальні емоції, які найчастіше проявляються у людини. Зокрема, ми 

ставили собі за мету визначити їх прояв у молодших школярів у процесі 

навчальної діяльності. Методика містить 30 характеристик різних емоційних 

переживань особистості. Учень повинен прочитати наведені у бланку для 

відповідей визначення і закреслити відповідну цифру праворуч залежно від 

того, з якою точністю ці визначення описують його переживання. Чим більша 

цифра, тим точніше дане визначення відображає переживання дитиною того чи 

іншого емоційного стану. Після цього згідно з ключем необхідно знайти 

середнє значення вираженості кожної фундаментальної емоції, враховуючи, що 

мінімальне значення – 1, а максимальне – 5. З учнями перших класів ми 

проводили дану методику в усній формі, з учнями других-четвертих класів – у 

письмовій. 

Методика «Визначення емоційності» В. В. Суворової призначена для 

виявлення інтегрального показника емоційності особистості. Ми дещо 

модифікували її відповідно до мети і предмета дослідження. Експериментатор 

задає кожному досліджуваному запитання, на які він повинен дати відповідь. 

При цьому запитання ми конкретизували для молодших школярів стосовно 

навчальних ситуацій, пов’язаних зі школою (наприклад, написання контрольної 

роботи, виступ біля дошки тощо). Інтерпретація результатів здійснюється 

шляхом кількісного та якісного аналізу отриманих даних, які фіксуються у 

протоколі. З учнями 1-х класів ми проводили цю методику індивідуально у 

формі бесіди, з учнями 2–4-х класів – у груповій формі. 

Тест «Тривожність» Р. Темпл, М. Доркі, В. Амен призначений, як відомо,  

для дослідження рівня та характеру тривожності дитини. Ми обрали саме цю 

методику тому, що вона дає можливість не тільки визначити рівень загальної 

тривожності молодших школярів, а й більш глибоко діагностувати чинники, які 

її зумовлюють а саме: переживання, пов’язані зі спілкуванням дитини з 
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людьми, які її оточують (батьками, однолітками), побутовими ситуаціями, 

навчанням та ігровою діяльністю з іншими дітьми. Отож, отримані результати 

дозволяють визначити особливості емоційного реагування дитини в різних 

життєвих ситуаціях стресогенного характеру. 

З метою визначення емоційного ставлення молодших школярів до себе, 

до інших людей та навколишнього світу загалом ми застосовували методику   

Н. П. Щербо. У якості стимульного матеріалу використовують схематичні 

картки-зображення різних емоційних станів, за допомогою яких дитина 

здійснює фіксацію своїх почуттів і визначає ставлення до: дорослих (батьків, 

вчителів); однолітків; самоставлення; ставлення до різних видів діяльності. 

Наприклад, молодшим школярам був запропонований такий набір слів: сім’я, 

вчитель, мій клас, Я (сама дитина), школа, навчання. Слід зазначити, що набір 

слів психолог може доповнювати і варіювати залежно від поставлених цілей і 

запиту. Діагностика здійснювалася індивідуально з кожною дитиною. Під час 

демонстрування карток важливо, щоб дитина зрозуміла різний зміст, різний 

ступінь емоцій, зображених на малюнках, і вибирала ті картки із зображеними 

личками, які найточніше відображають її почуття і ставлення до себе, інших, 

діяльності й навколишнього в цілому. Вибір дитиною картки з певним 

емоційним ставленням дає інформацію про те, хто з учнів незадоволений самим 

собою, у кого важко складаються взаємини з однокласниками, у кого існують 

несприятливі, травматичні взаємини у сім’ї і хто з дітей негативно ставиться до 

педагога. Отож, результати виборів дозволяють більш цілеспрямовано 

планувати індивідуальну роботу з кожним учнем. Адже кожна картка, яку 

обрала дитина, не тільки відображає її переживання, емоційні проблеми, з 

якими вона не завжди може справитися самостійно, а й вказує на приховані 

резерви соціуму, діяльності, що дозволяють дитині підтримувати стабільність 

своєї самооцінки та позитивний емоційний стан. 

Методика «Який ти?» О. А. Білобрикіної призначена для дослідження 

емоційної спрямованості самооцінки дитини. Молодшому школяреві (в 

індивідуальному порядку) ми пропонували сім узагальнених характеристик, що 
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відображають певний емоційний показник самооцінки, з яких він мав обрати 

одну: найкращий; гарний; такий самий, як і всі діти; поганий; гірший за всіх; 

коли як – іноді буваю гарним, іноді – поганим; не знаю. Для того, щоб учень 

осмислив й запам’ятав оцінні характеристики, психолог повторював їх декілька 

разів у повільному темпі і з логічними паузами. Варіанти відповідей дітей 

заносились у протокол та оцінювались відповідно до ключа в балах. За 

результатами відповідей дитини визначалася емоційна забарвленість 

самооцінки: позитивна; нейтральна (невизначена); амбівалентна (суперечлива); 

індиферентна (байдужа); негативна. 

Для дослідження конативного компонента емоційного інтелекту, який 

передбачає уміння дитини управляти емоціями, ми використали такі 

психодіагностичні тести: методику «Графічний диктант» Д. Б. Ельконіна [217] 

для визначення особливостей і рівнів розвитку довільності як показника 

емоційної саморегуляції; методику «Чотири картинки» Є. Є. Кравцової [331] з 

метою виявити рівень сформованості у молодших школярів позиції 

«децентрації», визначити спрямованість локусу контролю; «Багатофакторний 

особистісний опитувальник» Р. Кеттела (дитячий варіант) [217] для 

дослідження емоційної саморегуляції, самоконтролю, здатності дитини 

стримувати власні бажання та емоції (фактори С, D, Q3). Коротко 

схарактеризуємо їх. 

Так, методика «Графічний диктант» Д. Б. Ельконіна використовується для 

вивчення довільної регуляції діяльності, зокрема визначення рівня розвитку 

здатності дитини довільно керувати своїми діями. Вона належить до типу 

графічних методик. Стимульний матеріал складається з чотирьох завдань, 

перше з яких тренувальне. 

Методика «Чотири картинки» була розроблена Є. Є. Кравцовою у 1991 

році. Вона призначена для визначення рівня сформованості у дитини позиції 

«децентрації», спрямованості локусу контролю. Дитині в індивідуальній формі 

демонструють по черзі чотири малюнки, на яких зображені її однолітки в 

критичні моменти неуспішності діяльності і пропонують описати подію, 
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зображену на кожній з них, а також запропонувати свої варіанти вирішення 

проблем. Відповіді дитини фіксуються у протоколі, а потім піддаються 

якісному аналізу. За характером виконання завдання дитину відносять до однієї 

з п’яти груп. 

Опитувальник Р. Кеттела  (дитячий варіант, адаптований                      

Е. Александровською ФЛО-120) розроблений у контексті типологічного 

підходу до вивчення особистості. Він є модифікацією дорослого варіанту        

16-факторного особистісного опитувальника Р. Кеттела, і був спеціально 

розроблений та адаптований для дітей молодшого шкільного віку. Дитячий 

варіант опитувальника містить 12 шкал для вимірювання основних рис 

особистості дитини, кожна з яких може бути як позитивною, так і негативною, і 

включає 120 питань, що стосуються різних сфер життя дитини та її взаємодії з 

іншими людьми. Питання сформульовані у простій і доступній для дитини 

формі, при чому у двох варіантах – для хлопчиків та для дівчаток. Задаються 

прямі й непрямі запитання, які стосуються самої особистості дитини, її 

життєвих установок, самооцінки та інших якостей. Відтак, за результатами 

дослідження видається за можливе побудувати «профіль особистості», при 

інтерпретації якого керуємося ступенем вираження кожного з факторів, 

особливостями їх взаємодії, а також нормативними показниками. Додамо, що 

стосовно конативного компоненту емоційного інтелекту ми брали до уваги 

показники емоційної саморегуляції, самоконтролю, здатності дитини 

стримувати власні бажання та емоції (фактори С, D, Q3). 

Для дослідження соціально-комунікативного компонента емоційного 

інтелекту, який передбачає уміння дитини застосувати емоційні компетенції у 

спілкуванні та соціальній взаємодії з метою забезпечення їх успішності, ми 

використали такі психодіагностичні тести: проективну методику «Три 

бажання» та методику «Що – чому – як» М. А. Нгуена [299] для дослідження 

здатності дитини до емоційної децентрації та емпатійного ставлення до інших 

людей; «Багатофакторний особистісний опитувальник» Р. Кеттела (дитячий 

варіант) [217] для визначення соціально значущих особистісних якостей 
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дитини, а також емоційних бар’єрів у спілкуванні (фактори А, E, F, Н). Нижче 

зазначимо коротку характеристику кожної з них. 

Так, для того, щоб виявити емоційну орієнтацію дитини на інших людей, її 

здатність до емоційної децентрації, ми використали проективну методику «Три 

бажання» М. А. Нгуена. Дитині пропонується уявити, що золота рибка може 

виконати три її бажання, відтак їй необхідно їх намалювати. Залежно від того, з 

яким саме бажанням пов’язаний малюнок («для себе» чи «для інших людей»), 

на основі отриманої суми балів, визначається рівень розвитку в дитини  

емоційної децентрації. 

Методика «Що – чому – як» М. А. Нгуена дозволяє визначити ступінь 

готовності дитини враховувати емоційний стан іншої людини, співпереживати, 

піклуватися про неї, тобто її здатність до емпатії. Експериментатор зачитує 

дітям розповідь. Вони повинні уважно слухати, а потім дати відповідь на 

запитання. Використовується два варіанти тексту методики – для хлопчиків та 

для дівчаток. Дитина, відповідаючи на запитання психолога, повинна вирішити 

певну моральну проблему, пов’язану з міжособистісними взаєминами між 

дітьми. Це вимагає розуміння емоційних станів інших людей та оцінку нею 

соціальної ситуації загалом. Відповіді оцінюються за трьохбальною шкалою. 

Отримані дані відображають здатність дитини емпатійно ставитися до інших 

людей. 

Для дослідження соціально значущих особистісних якостей молодших 

школярів (комунікабельності, доброзичливості, товариськості) ми застосували 

дитячий особистісний опитувальник Р. Кеттела, зокрема, аналізували 

показники за факторами: А (замкнутість – комунікабельність),                             

E (підпорядкованість – домінування), F (стриманість – експресивність),              

Н (боязкість – сміливість). Вище наведено коротку інтерпретацію даного 

опитувальника. 

Для дослідження інтегрального показника рівня сформованості 

емоційного інтелекту в молодших школярів  в цілому, аналізу його структурних 

складових та показників їх розвитку зокрема, нами був використаний 
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опитувальник «ЕмІн» Д. В. Люсіна [257]. В основу опитувальника автором 

покладено трактування ЕІ як здатності до розуміння своїх і чужих емоцій та 

управління ними. З огляду на це, у структурі емоційного інтелекту вчений 

виокремлює внутрішньоособистісний ЕІ, спрямований на розуміння своїх 

емоцій та управління ними, та міжособистісний ЕІ, спрямований на розуміння 

емоцій інших людей та управління ними. Відтак опитувальник включає 4 

шкали (міжособистісний ЕІ; внутрішньоособистісний ЕІ; розуміння емоцій; 

управління емоціями) та 5 субшкал (розуміння чужих емоцій; управління 

чужими емоціями; розуміння своїх емоцій; управління своїми емоціями; 

контроль експресії). Окрім цього, шляхом простого підсумовування 

відповідних субшкал, можна отримати інтегральний показник загального 

емоційного інтелекту. Опитувальник «ЕмІн» Д. В. Люсіна використовувався 

нами стосовно учнів 4-х класів, тобто на завершальному етапі молодшого 

шкільного віку з метою дослідження рівня його сформованості загалом, а також 

учнів підліткового віку для порівняння отриманих даних та визначення 

специфіки його формування. 

Також ми застосували метод анкетування учителів початкових класів та 

батьків учнів, а також опитування практичних психологів тих шкіл, де 

проводилося дослідження, щодо визначення рівня розвитку емоційного 

інтелекту в учнів. Ці методи дали змогу з’ясувати деякі особливості розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів, зокрема причини високого чи 

низького рівня показників, які ми досліджуємо, їх залежність від вікових та 

індивідуальних особливостей дитини, умов її життя та навчання, стосунків у 

класному колективі та в сім’ї, ставлення до навчальної діяльності. 

Обробка отриманих даних здійснювалася за допомогою кількісного і 

якісного аналізу результатів дослідження з використанням методів математичної  

статистики: лінійного кореляційного аналізу за Пірсоном; φ*-критерію кутового 

перетворення Фішера; χ²-критерію Пірсона; факторного та кластерного 

аналізів; встановлення достовірності відмінностей показників за t-критерієм 

Стьюдента. Відтак, видалося за можливе визначити вплив одного явища на 
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інше або їх зв’язок у динаміці, виявити існування залежності між величинами, 

що мають причинно-наслідковий зв’язок один з одним [303]. Автоматизована 

обробка даних здійснювалась за допомогою пакету програм SPSS Statistics 21.0. 

Отже, зважаючи на складність та багатогранність феномена емоційного 

інтелекту, дослідження його рівня розвитку в молодших школярів, вивчення 

його структурних складових та їх показників передбачало використання 

комплексу методів дослідження, що дозволило взаємодоповнювати, уточняти 

та порівнювати одержані результати. Саме застосування такого комплексу 

методів та психодіагностичних методик дослідження дало змогу виявити 

психологічні особливості та закономірності розвитку емоційного інтелекту в 

молодших школярів, з’ясувати їх залежність від вікових та індивідуальних 

особливостей дитини, умов її життя та навчання, стосунків в учнівському 

колективі, ставлення до навчальної діяльності, до себе та інших людей.  

 

 

3.3. Аналіз результатів дослідження розвитку емоційного інтелекту 

дитини в молодшому шкільному віці 

 

Молодший шкільний вік характеризується суттєвими змінами в 

емоційному розвитку дитини. У зв’язку зі вступом її до школи, формуванням 

навчальної діяльності як провідної на даному віковому етапі розвитку, 

набуттям нового соціального статусу – дитина стає школярем, «емоції в учнів і 

далі розвиваються, стають змістовнішими, глибшими і стійкішими» [220,          

с. 364]. Виникають нові джерела емоційних переживань, пов’язані з навчанням 

у школі, спілкуванням з учителем та учнями в класі, виконанням домашніх 

завдань, педагогічною оцінкою навчальних досягнень тощо. 

Означимо особливості розвитку емоційного інтелекту в молодших 

школярів та основні напрями і методи його дослідження. 

З метою вивчення вікової динаміки розвитку емоційного інтелекту на 

протязі молодшого шкільного віку нами проведено емпіричне дослідження, у 
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якому взяло участь 482 дітей молодшого шкільного віку (учнів 1–4 класів), 

серед них: 237 дівчат і 245 хлопців. Для емпіричного визначення у них рівня 

розвитку емоційного інтелекту, ми застосували комплекс методів дослідження, 

що дало змогу одержати експериментальні дані про його структурні складові, їх 

показники та рівні розвитку, на основі цього визначити загальний рівень 

розвитку емоційного інтелекту в дітей молодшого шкільного віку та виділити і 

описати його типи. Охарактеризуємо отримані результати більш детально у 

наступних параграфах. 

 

3.3.1. Когнітивний компонент емоційного інтелекту 

 

На нашу думку, найбільш сензитивним періодом для розвитку емоційного 

інтелекту, зокрема щодо розуміння власних і чужих емоцій, є молодший 

шкільний вік. Це пов’язано з тим, що: 

1) на цьому віковому етапі життя розвивається здатність до 

усвідомленого орієнтування у власних переживаннях. Новим у період кризи 

семи років, як стверджував Л. С. Виготський [101], є втрата дитячої 

безпосередності і, натомість, набуття здатності до узагальненого переживання, 

«інтелектуалізації афекту». Дитина починає усвідомлювати зміст почуттів, 

розуміти, що означає «я радію», «я сердита», її переживання набувають смислу, 

вони узагальнюються, формується логіка почуттів; 

2) одним із найважливіших психологічних новоутворень молодшого 

шкільного віку, згідно з результатами досліджень В. В. Давидова,                      

Д. Б. Ельконіна та інших психологів, є рефлексія [121; 365; 477; 551]. Вона 

забезпечує здатність дитини аналізувати та оцінювати власні емоційні 

переживання, відтак сприяє емоційному самоусвідомленню. Дитина через 

переживання пізнає власний внутрішній світ. Рефлексія, у цьому контексті, 

пов’язана, з одного боку, з осмисленням емоційного стану, з самоаналізом 

емоційних переживань, а з іншого – зі спробою зрозуміти їх сенс та оцінити з 

метою подальшого пошуку та вироблення стратегії емоційної поведінки; 
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3) на даному етапі онтогенезу, поряд з інтересом до себе, виникає й 

інтерес до внутрішнього світу інших людей. Учень намагається зрозуміти 

характер та причини їхніх переживань, стосунки між ними, а також їх 

ставлення до нього. Доведено, що молодший шкільний вік є сензитивним для 

розвитку особистісно-смислової емпатії [153]. Результати досліджень               

Т. П. Гаврилової [105], спрямовані на вивчення природи й механізмів розвитку 

емпатії в молодшому шкільному віці, підтверджують те, що учням початкових 

класів більш притаманне співпереживання. Відтак, емпатія як структурна 

складова емоційного інтелекту забезпечує здатність розуміти емоції інших 

людей, що, у свою чергу, сприяє кращій соціальній адаптації особистості в 

суспільстві [118]. 

Таким чином, узагальнюючи результати наукових досліджень, ми 

можемо стверджувати наступне: рефлексія як основне психологічне 

новоутворення у молодшому шкільному віці забезпечує здатність розуміння 

власних емоцій, а відтак – сприяє емоційному самоусвідомленню молодших 

школярів. Емпатія є основним психологічним механізмом розвитку 

міжособистісного емоційного інтелекту, який забезпечує здатність розуміння 

емоцій інших людей і сприяє успішності спілкування та соціальної взаємодії. 

Означимо основні показники розуміння емоцій, які ми визначали у 

процесі емпіричного дослідження у молодших школярів за допомогою низки 

психодіагностичних методик, оскільки комплексної методики для вимірювання 

рівня розуміння емоцій молодшими школярами, на жаль, немає: 

• по-перше, це розвиток уміння розпізнавати емоції за експресивними 

ознаками – мімікою, жестами, поставою.  Від загального розпізнавання базових 

емоцій (радість, сум, страх та гнів) до більш тонко диференційованого 

сприймання і визначення як власних переживань, так і емоційних станів інших 

людей; 

• по-друге, це здатність вербалізувати емоцію, тобто словесно її 

виразити; 
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• по-третє, це здатність пояснити причини виникнення емоції та наслідки 

до яких вона може призвести. 

З цією метою нами використовувалась методика «Емоційні обличчя»     

Н. Я. Семаго [411], яку ми дещо модифікували відповідно до мети дослідження 

для оцінки можливості адекватного і точного розпізнавання емоційного стану 

дітьми. Методика включає дві серії: у першій – ми демонстрували дитині 

контурні (схематичні) зображення емоційної експресії, у другій – зображення 

(фотографії) дітей з різними емоційними виразами обличчя. 

Зазначимо, що з метою поглиблення наукових уявлень про емоції з 

урахуванням рангу частоти, з якою вони зустрічаються на уроках у процесі 

навчання молодших школярів, ми вибрали ті з них, які найчастіше 

проявляються на навчальних заняттях, про що свідчать результати дослідження 

емоційної регуляції навчальної діяльності, отримані О. Я. Чебикіним [478,         

с. 49].  Відтак ми значно скоротили їх перелік. При цьому ми не виключаємо, 

що можуть бути й інші варіанти. 

Під час аналізу відповідей ми звертали увагу на те, чи самостійно дитина 

розпізнала і назвала емоцію (за це їй нараховувалось 2 бали), чи тільки 

визначила її після допомоги дорослого (1 бал), чи взагалі не розуміє, яка емоція 

зображена на фотографії, навіть після підказки дорослого (0 балів). Одержані 

кількісні результати представлені в таблиці 3.1.  

Таблиця 3.1 

Кількісна характеристика здатності молодших школярів розпізнавати 

емоції за схематичними зображеннями і фотографіями 

Рівень 

розвитку 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Загалом 

к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 

Високий 14 12,1 20 16,9 25 20,5 28 22,2 87 18 

Середній 37 31,9 41 34,8 45 36,9 50 39,7 173 35,9 

Низький 65 56 57 48,3 52 42,6 48 38,1 222 46,1 

 

Як видно з таблиці 3.1, лише 22,2% четвертокласників назвали всі емоції 

самостійно і правильно. Серед учнів третього класу таких було – 20,5%, серед 
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учнів другого класу – 16,9%, а більша половина першокласників (56%) взагалі 

не змогли самостійно визначити емоцію і виконати завдання.  

Якісний аналіз отриманих даних показав, що легше і швидше діти 1–2 

класів розпізнають емоцію за схематичними контурними зображеннями, учні    

3–4 класів добре орієнтуються і за схематичними зображеннями, і за 

фотографією. До того ж, нами встановлено, що молодші школярі краще 

ідентифікують позитивні емоції, ніж негативні. Водночас серед усіх 

запропонованих емоцій найбільш правильно діти визначають емоції радості, 

страху і суму. Як стверджує Є. П. Ільїн, у молодшому шкільному віці свої і 

чужі емоції розпізнаються і усвідомлюються ще слабо, виняток становлять 

базові емоції страху і радості, стосовно яких у дітей цього віку вже 

сформувалися чіткі уявлення [185, с. 402]. Такі емоції, як здивування, сумнів та 

сором досить важко було ідентифікувати не тільки першокласникам, а й учням 

четвертих класів.  

Цікаво, що більшість дітей розпізнають емоцію, зображену схематично, 

орієнтуючись в основному на зону очей та зону рота. Менше звертають увагу 

на зону брів, і майже не звертають уваги на зону чола і носа. Визначаючи емоції 

за фотографіями молодші школярі також орієнтуються в основному на міміку 

обличчя. Це підтверджують і результати емпіричних досліджень, отримані      

О. І. Власовою [96]. Зокрема, вони показали, що в молодшому шкільному віці 

найбільше розвинена здатність адекватно розуміти міміку обличчя інших 

людей.  

При цьому, ми зафіксували більш високий рівень розпізнавання емоцій за 

невербальними ознаками у дівчат (t=2,67 при p≤0,01), що суттєво підвищує 

розуміння емоцій і сприяє їхній кращій орієнтації у людських стосунках. 

Отримані дані узгоджуються з результатами досліджень інших учених [96; 

236]. Так, наприклад, В. О. Лабунська [236] стверджує, що дівчатка у цьому віці 

краще розпізнають емоції, ніж хлопці. На нашу думку, подібні відмінності 

зумовлені не стільки біологічними факторами, скільки соціокультурними 

умовами виховання і соціалізації.  
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З метою уточнення даних про те, чи орієнтуються діти при визначенні 

емоції на соціальну ситуацію, особливості міжособистісної взаємодії ми 

використали методику Г. А. Урунтаєвої та Ю. А. Афонькіної  «Визначення 

емоцій за сюжетними малюнками» [453]. Ми послідовно показували дитині 

сюжетні малюнки і запитували: «Що робить дитина (дорослий)? Як вона 

поводиться (дружно, свариться, не звертає уваги на інших тощо)? Чому? Яку 

емоцію вона переживає? Як ти здогадався? Як ти ставишся до події?». Після 

цього ми підраховували кількість правильних відповідей у різних вікових 

групах окремо по кожній серії і за кожним малюнком. 

Одержані кількісні результати представлені в таблиці 3.2.  

Таблиця 3.2 

Кількісні показники здатності молодших школярів розпізнавати емоції  

за сюжетними малюнками 

Рівень 

розвитку 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Загалом 

к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 

Високий 18 15,5 24 20,3 30 24,6 35 27,8 107 22,2 

Середній 44 37,9 46 39 52 42,6 55 43,6 197 40,9 

Низький 54 46,6 48 40,7 40 32,8 36 28,6 178 36,9 

 

Порівнюючи отримані результати з даними за методикою «Емоційні 

обличчя» Н. Я. Семаго, слід зазначити, що діти молодшого шкільного віку 

набагато краще розуміють емоційний стан людини тоді, коли сприймають і 

визначають його не тільки за експресією обличчя, а у контексті соціальної 

ситуації в цілому, коли аналізують зміст конкретної ситуації і моральну 

поведінку людей, які у ній зображені. Отже, можемо констатувати, що для того, 

аби правильно розпізнати і зрозуміти емоційний стан іншої людини, 

молодшому школяреві потрібно усвідомити соціальну ситуацію в цілому, 

спираючись на свій життєвий та емоційний досвід. Це підтверджують і 

результати досліджень інших учених, зокрема О. В. Запорожця,                         

Г. Д. Кошелєвої та ін. Вони стверджують, що сприймання емоції та її 

ідентифікація у контексті соціальної ситуації, де в центрі уваги є стосунки між 
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людьми, допомагає дітям не тільки означити переживання, а й зрозуміти  

моральну сутність людських взаємин, дати їм емоційну оцінку, сприяє розвитку 

емпатії. 

Для того, щоб визначити уміння дітей молодшого шкільного віку 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між емоцією та явищем чи 

суб’єктом, з яким вона пов’язана, ми використали методику К. Ізарда «Причини 

і наслідки емоцій» [185]. Дитині пропонуються фотографії (малюнки), на яких 

зображені люди (дорослі, діти) у різних емоційних станах. Їй необхідно було 

визначити ймовірні причини (думки, почуття і дії), які зумовили дану емоцію, а 

також можливі наслідки, до яких вона може призвести. Одержані кількісні 

результати представлені в таблиці 3.3.  

Таблиця 3.3 

Кількісні показники здатності молодших школярів визначати  

причини і наслідки емоцій  

Рівень 

розвитку 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Загалом 

к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 

Високий 9 7,8 14 11,9 22 18 26 20,6 71 14,7 

Середній 39 33,6 42 35,6 41 33,6 46 36,5 168 34,9 

Низький 68 58,6 62 52,5 59 48,4 54 42,9 243 50,4 

 

Якісний аналіз отриманих нами результатів показав, що причини 

емоційних реакцій людей, які зображені на фотографіях (малюнках), учні 1–2 

класів пов’язують в основному з фізичним діями («Дівчинці дали цукерку – 

вона радіє», «У хлопчика забрали підручник, тому він плаче») і вербальною 

взаємодією («Похвалила вчителька – дівчинка задоволена», «Веселу історію 

розповів однокласник, тому хлопчик сміється»). Учні 3–4 класів серед причин, 

що викликають ті чи інші емоції, називають такі, що пов’язані з внутрішнім 

станом, акцентуючи увагу на настрої, емоційному самопочутті дитини («Вона 

сумує, бо їй шкода котика», «Він радіє, йому весело, бо незабаром канікули», 

«Вона плаче, тому що отримала двійку»), а також на стані її здоров’я («Вона 

сумна, бо у неї болить голова», «Він боїться, бо пропустив уроки через хворобу, 
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а сьогодні буде контрольна»). Разом з тим, половина учнів 1–2 класів не змогла 

пояснити причини того чи іншого емоційного стану персонажа, зображеного на 

малюнку. При цьому першокласники відповідали, що не знають чому, 

наприклад, дівчинка плаче або хлопчик радіє, тоді як учні четвертих класів не 

лише могли визначити причину емоції,  а й передбачити її наслідки («На неї 

буде сваритися вчителька – треба сидіти тихо», «Вона буде ображатися – треба 

гратися разом»). Майже третина четвертокласників навіть висловлювали власне 

емоційне ставлення до тих чи інших вчинків героїв («Він молодець!», «Так 

робити не можна!»), пробували поставити себе на місце іншого («Зі мною теж 

не хотіли хлопці дружити, коли я прийшов у цей клас. Мені було боляче. 

Думаю, що хлопчикові теж»). Це свідчить про те, що здатність розуміти власні 

емоції лежить в основі розуміння емоцій іншого. Водночас розуміння емоцій 

іншої людини є важливою умовою успішності спілкування та соціальної 

взаємодії. Особливо це стосується молодших школярів, які зі вступом до школи 

лише набувають навичок міжособистісної взаємодії безпосередньо в 

навчальному колективі. 

О. І. Власовою виявлено психологічні чинники, які сприяють розумінню 

емоцій дітьми молодшого шкільного віку, зокрема: альтруїстична установка 

дитини, ампліфікативні установки її батьків та емоційна насиченість їх 

сімейних контактів [96, с. 280]. 

Разом з тим, ми помітили, що більшість молодших школярів відчувають 

труднощі у вербалізації емоції, що свідчить про недостатньо розвинений 

словник емоцій. При цьому, отримані нами емпіричні дані показали, що 

дівчатка краще вербалізують емоції, ніж хлопці (t=1,74 при p≤0,05). Це 

пов’язано, на нашу думку, з тим, що дівчата більше схильні ділитися своїми 

переживаннями з батьками та подругами. Відтак необхідно посилити увагу 

вчителів і батьків саме до розвитку емоційного тезаурусу дітей, вчити їх чітко 

визначати емоції словами, описувати свій емоційний стан, що, у свою чергу, 

допоможе дітям краще зрозуміти як власні переживання, так й інших людей. 
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Узагальнені результати дослідження когнітивної складової емоційного 

інтелекту молодших школярів, яка відображає здатність розуміти емоції, 

представлені в таблиці 3.4.  

Таблиця 3.4 

Рівень розвитку когнітивного компонента емоційного інтелекту  

молодших школярів 

Рівень 

розвитку 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Загалом 

к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 

Високий 14 12,1 19 16,1 26 21,3 30 23,8 89 18,5 

Середній 40 34,5 43 36,4 46 37,7 50 39,7 179 37,1 

Низький 62 53,4 56 47,5 50 41 46 36,5 214 44,4 

 

Таким чином, узагальнюючи результати наукових досліджень та власних 

емпіричних даних ми можемо стверджувати наступне:  

• когнітивний компонент емоційного інтелекту в більшості як дівчат, так 

і хлопців молодшого шкільного віку розвинений недостатньо і знаходиться на 

низькому рівні розвитку;  

• аналізуючи його показники, зокрема здатність розпізнавати емоції за 

експресивними ознаками та вербалізувати їх (словесно виразити), ми можемо 

констатувати, що молодші школярі краще ідентифікують позитивні емоції, ніж 

негативні; 

• визначаючи емоції за експресивними ознаками, діти цього віку 

орієнтуються в основному на міміку. При цьому, в дівчат більш високий рівень 

розпізнавання емоцій за невербальними ознаками, ніж у хлопців (t=2,67 при 

p≤0,01); 

• молодші школярі легше розпізнають і краще розуміють емоційний стан 

людини тоді, коли сприймають і визначають його не тільки за експресією 

обличчя, а в контексті соціальної ситуації загалом; 

• в основі розуміння емоцій інших людей лежить рефлексія власних 

емоцій. Тому розвиток емпатії здійснюється через емоційне самоусвідомлення 

молодших школярів. 
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Додамо, що видалось за можливе визначити внутрішню вікову динаміку 

розвитку когнітивного компонента емоційного інтелекту (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5  

Вікова динаміка розвитку когнітивного компонента емоційного інтелекту 

в учнів молодшого шкільного віку 

Вибірка 
Рівень розвитку (у %) 

Високий Середній Низький 

клас 
1 12,1 34,5 53,4 

2 16,1 36,4 47,5 

χ²-критерій Пірсона 2,130118471 

клас 
2 16,1 36,4 47,5 

3 21,3 37,7 41 

χ²-критерій Пірсона 2,612675401 

клас 
3 21,3 37,7 41 

4 23,8 39,7 36,5 

χ²-критерій Пірсона 0,885309308 

клас 
1 12,1 34,5 53,4 

3 21,3 37,7 41 

χ²-критерій Пірсона 10,2859595*** 

клас 
2 16,1 36,4 47,5 

4 23,8 39,7 36,5 

χ²-критерій Пірсона 6,504491599** 

клас 
1 12,1 34,5 53,4 

4 23,8 39,7 36,5 

χ²-критерій Пірсона 17,57439279*** 

 

Примітки: * – p≤0,1, ** – p≤0,05, *** – p≤0,01  

 

Як видно з таблиці 3.5, упродовж молодшого шкільного віку кількість 

учнів з низьким рівнем когнітивного компонента емоційного інтелекту 

знижується, водночас поступово зростає кількість учнів з високим рівнем 

розвитку зазначеної складової. Так, отримані результати показали, що уміння 

встановлювати і пояснювати причинно-наслідкові зв’язки емоцій більше 

розвинуто в учнів 3–4 класів, ніж в учнів 1–2 класів. Так само це стосується 

здатності розпізнавати і розуміти емоції загалом. 
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Позитивна динаміка розвитку в молодших школярів здатності розуміти 

емоції математично статистично підтверджена нами за допомогою χ²-критерію 

Пірсона. Значущі відмінності виявлено між учнями 1 і 3 класів (χ²=10,29 при 

p≤0,01), 2 і 4 класів (χ²=6,5 при p≤0,05), особливо вони помітні  між учнями 1 і 4 

класів (χ²=17,57 при p≤0,01). Це зумовлено, на нашу думку, тими 

психологічними новоутвореннями, які виникають у молодшому шкільному віці, 

зокрема розвитком рефлексії, теоретичного мислення, внутрішнього плану дій, 

які забезпечують емоційне самопізнання. 

Для того, щоб з’ясувати, на яких саме рівнях розвитку когнітивного 

компонента спостерігаються суттєві відмінності між учнями 1–4 класів, ми 

застосували φ*-критерій Фішера (додаток Б.1). Порівнюючи рівень розвитку 

зазначеного компонента емоційного інтелекту на початку і в кінці молодшого 

шкільного віку встановлено, що серед четвертокласників кількість учнів з 

низьким рівнем когнітивного компонента значно зменшується. Виявлені зміни 

є статистично значущими (φ*=1,76 при p≤0,05). 

Також нами виявлено статеві відмінності у показниках та рівнях розвитку 

когнітивного компонента емоційного інтелекту (рис. 3.1).  

 

 

 

Рис. 3.1. Статеві відмінності розвитку когнітивного компонента 

емоційного інтелекту молодших школярів 
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Як бачимо на рис. 3.1, високий рівень розвитку когнітивного компонента 

переважає у дівчат, натомість низький рівень більше виявлено у хлопців. Так, 

зокрема, дівчата краще розуміють власні емоції, розпізнають та розуміють 

емоції інших людей, порівняно з хлопцями (t=2,62 при p≤0,01). Вони також 

краще вербалізують емоції (t=1,74 при p≤0,05). 

Водночас у процесі кореляційного аналізу (додаток В) встановлено 

позитивний зв’язок між емоційним інтелектом і здатністю молодших школярів 

розпізнавати та розуміти емоції за схематичними зображеннями і фотографіями 

(r=0,69 при p≤0,05), за сюжетними малюнками (r=0,72 при p≤0,01), між 

емоційним інтелектом і здатністю розуміти причини і наслідки емоцій (r=0,72 

при p≤0,01). З огляду на це, можемо констатувати, що емоційний інтелект 

сприяє емоційному самопізнанню, емоційному самоусвідомленню, а також 

забезпечує розуміння молодшими школярами емоцій інших людей. 

Отже, у молодшому шкільному віці розвиток здатності розпізнавати і 

розуміти власні і чужі емоції пов’язаний з розвитком емоційного інтелекту 

загалом. 

 

 

3.3.2. Емоційний компонент емоційного інтелекту 

 

Результати наших спостережень та аналіз педагогічної практики 

показують, що сучасна освіта здебільшого орієнтована на формування в учнів 

знань, умінь та навичок, при цьому недостатньо уваги приділяє емоційним 

переживанням дітей, які виникають у процесі навчальної діяльності. Тому 

психологи та педагоги-практики звертають увагу на яскраво виражений 

дисбаланс у розвитку емоційної та інтелектуальної сфер психіки дитини з 

очевидним домінуванням останньої у контексті традиційного підходу до 

навчання і виховання молодших школярів в умовах сучасної початкової школи. 

Відтак постала необхідність зміщення акцентів із результативної складової 

навчання на гармонійний особистісний розвиток учня. Актуальність 
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зазначеного посилюється зростанням емоційних розладів серед учнів та 

відсутністю психологічно обґрунтованої системи запобігання стресогенних 

впливів на особистість. У цьому контексті важливу роль, на нашу думку, може 

відіграти феномен емоційного інтелекту особистості, розвиток якого сприятиме 

збереженню психічного здоров’я дитини. 

Для емпіричного підтвердження теоретичних міркувань нами було 

проведено експериментальне дослідження рівня розвитку емоційного інтелекту 

в молодших школярів загалом та показників його емоційного компонента 

зокрема. Отож, дослідницька увага була сфокусована на вивченні особливостей 

емоційного реагування молодших школярів в емоціогенних ситуаціях. 

Передбачалося, що належним чином розвинутий емоційний інтелект є 

особистісним чинником забезпечення психологічного благополуччя дитини 

загалом. 

З цією метою нами застосовувались наступні психодіагностичні методики 

дослідження: «Методика диференціальних емоцій» К. Ізарда [197] для 

визначення фундаментальних емоцій, які найчастіше проявляються у молодших 

школярів; методика «Визначення емоційності» В. В. Суворової [185] для 

виявлення рівня прояву та динаміки емоційних переживань особистості (в 

авторській адаптації); тест «Тривожність» Р. Темпл, М. Доркі, В. Амен [217] 

для дослідження рівня тривожності молодших школярів та чинників, які її 

зумовлюють; методика «Визначення емоційного ставлення» Н. П. Щербо [331] 

для дослідження емоційного ставлення молодших школярів до себе та інших 

людей; методика «Який ти?» О. А. Білобрикіної [331] для визначення емоційної 

спрямованості самооцінки дитини.  

Досліджуючи емоційний стан учнів, їхні емоційні переживання у процесі 

навчальної діяльності, ми намагалися з’ясувати, які саме емоції учні найчастіше 

переживають на уроках. Так, за допомогою методики диференціальних емоцій 

К. Ізарда ми визначили, по-перше, модальність та знак домінуючих емоцій, по-

друге, частоту прояву фундаментальних емоцій у молодших школярів, а також 

їх динаміку впродовж навчання у початкових класах. Згідно з ключем 
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мінімальне значення вираженості емоції оцінюється в 1 бал, а максимальне – у 

5 балів. Обробка результатів передбачала знаходження середнього значення 

вираженості кожної фундаментальної емоції.  

Кількісна обробка отриманих результатів за методикою диференціальних 

емоцій К. Ізарда представлена на діаграмі (рис. 3.2), яка наочно демонструє 

особливості прояву фундаментальних емоцій у всієї сукупної вибірки 

молодших школярів. 

 

 

 

Рис. 3.2. Середні значення прояву фундаментальних емоцій у молодших 

школярів за методикою диференціальних емоцій К. Ізарда 

 

Після того, як було знайдено середнє значення вираженості кожної 

фундаментальної емоції у всіх класах (з 1 по 4 клас) і побудовано діаграму, 

усереднені дані було проранговано та визначено ієрархію прояву 

фундаментальних емоцій у молодших школярів у процесі навчальної 

діяльності. Рангування частотності прояву фундаментальних емоцій в 

молодших школярів наведено в табл. 3.6. 
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Таблиця 3.6 

Рангування частотності прояву фундаментальних емоцій  

у молодших школярів  

К-сть 

 

Фундаментальні 

емоції 

 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Середнє 

арифметичне 

значення    

(у балах) 

Рангове 

місце 

1 Радість   4,9 4,7 4,6 4,8 4,8 1 

2 Інтерес  4,8 4,6 4,4 3,8 4,4 2 

3 Здивування  4,6 4,3 3,9 3,5 4,1 3 

4 Страх   4,2 3,6 3,2 3,7 3,7 4 

5 Сором   3,8 3,4 2,8 2,6 3,2 5 

6 Провина   2,4 2,5 3,0 2,8 2,7 6 

7 Горе 2,0 2,2 2,6 3,0 2,5 7 

8 Гнів  1,8 1,6 2,0 2,4 2,0 8 

9 Відраза  1,5 1,7 1,6 1,9 1,7 9 

10 Презирство  1,3 1,2 1,5 1,4 1,4 10 

 

Як видно з рис. 3.2 та табл. 3.6, які відображають розподіл частотності 

прояву фундаментальних емоцій у молодших школярів, найчастіше в учнів 

проявляються такі емоції: радість (4,8), інтерес (4,4), здивування (4,1), що 

свідчить загалом про бадьорий, життєрадісний настрій молодших школярів та 

позитивний емоційний фон навчальної діяльності. При чому така тенденція 

спостерігається в основному протягом усього молодшого шкільного віку.  

До того ж встановлено, що основним джерелом емоційних переживань 

дитини цього віку є учіння, взаємини з однокласниками, участь в іграх тощо. 

Позитивні емоції, як свідчать результати наших спостережень та опитування 

учителів, стимулюють пізнавальну активність учнів, розвивають у них бажання 

вчитися. Однак у третьому і четвертому класах питома вага переживання 

позитивних емоцій дещо спадає, особливо «інтерес» (3,8)  у четвертому класі, 

що свідчить про зниження пізнавальної мотивації учіння. 

Водночас досить часто в учнів спостерігаються й такі емоції, як страх 

(3,7), сором (3,2), провина (2,7), горе (2,5). При цьому страх тримається на 

досить високому і стабільному рівні впродовж усього навчання в початкових 
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класах. Разом з тим, в учнів 1–2 класів більше проявляється емоція сорому, що 

пов’язано, на нашу думку, з вищим рівнем моральної вихованості та 

орієнтацією цієї вікової категорії учнів на соціально задані норми поведінки. 

Тому, якщо учень не дотримався певних норм і правил шкільного життя, йому, 

як правило, стає соромно. У той час, як в учнів 3–4 класів частіше проявляється 

емоція провини, що зумовлено, на нашу думку, вищим рівнем емоційного 

самоусвідомлення, з більш критичною власною оцінкою себе. Тому порушення 

норм поведінки чи вимог дорослих в основному викликає в дитини цього віку 

таке почуття.  

Загалом у процесі бесід з учнями та вчителями початкових класів ми 

з’ясували, що негативні емоційні переживання молодших школярів найчастіше 

пов’язані з неуспішністю навчання, з авторитарним стилем педагогічного 

спілкування, а також критикою, звинуваченням або покаранням батьків за 

погані оцінки чи неналежну поведінку в школі. Причиною афективних станів, 

які іноді трапляються, є розходження між рівнем домагань школяра та оцінкою 

учителем, батьками його реальних навчальних успіхів і досягнень. Як наслідок, 

негативні емоції зумовлюють погане емоційне самопочуття молодшого 

школяра та відчуття психологічного неблагополуччя. 

Водночас, в процесі аналізу статевих відмінностей динаміки переживання 

молодшими школярами різних емоційних станів було встановлено, що більша 

амплітуда їх коливань, схильність до афектів, частих і різких змін настрою 

характерна більше для дівчат порівняно з їхніми ровесниками-хлопцями (t=2,85 

при p≤0,01). 

З метою дослідження інтегрального показника рівня емоційності 

особистості ми використали методику «Визначення емоційності»                      

В. В. Суворової, яку адаптували для дітей молодшого шкільного віку. Як 

відомо, емоційність розглядається як одна із найважливіших, разом із 

психічною активністю, характеристик індивідуальності, яка відображає 

чутливість людини до емоціогенних ситуацій, інтенсивність її переживань, 

емоційну збудженість.  
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Методика включає 15 запитань, які ми конкретизували стососно 

особливостей емоційного реагування учня в навчальних ситуаціях, пов’язаних 

зі школою. Обробка результатів здійснювалась за кількісним підрахунком 

позитивних відповідей на вказані запитання. Вимір рівня емоційності учня 

оцінюється у балах: 0-5 балів – низький рівень емоційності; 6-10 балів – 

середній рівень емоційності; від 11 балів і більше – високий рівень емоційності 

особистості. Узагальнені результати дослідження емоційності учнів початкових 

класів представлені в таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7 

Кількісні результати дослідження емоційності учнів початкових класів за 

методикою «Визначення емоційності» В. В. Суворової 

Рівень 

емоційності 

Показник 

(кількість балів) 

Кількість учнів 

абс. % 

Високий 11 і більше 106 22 

Середній 6-10 289 59,9 

Низький 0-5 87 18,1 

 

Як видно з таблиці 3.7, висока емоційність виявлена у 22% учнів 

початкових класів. Ці діти характеризується надмірною емоційною збудливістю 

та активністю у поведінці та навчальній діяльності, разом з тим, невмінням 

контролювати свої емоції у процесі спілкування та міжособистісній взаємодії. 

Це часто призводить до емоційної дезадаптації, конфліктності з однолітками та 

дорослими. Середній рівень емоційності спостерігається майже у 60% учнів, а 

це означає, що швидкість і глибина емоційної реакції цих дітей на ті чи інші 

події є цілком адекватною. Водночас вони є також емоційно вразливими, однак 

більш стриманими у поведінці, посередньо контролюють свої емоційні прояви. 

Низьку емоційність мають 18,1% молодших школярів. Вони є врівноваженими 

та спокійними, однак часто проявляють безініціативність, байдужість до 

виконання навчальних завдань та вимог дорослих. 

Вікову динаміку емоційності молодших школярів за класами відображено 

на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Емпіричні показники рівня емоційності молодших школярів  

 

Як видно з рис. 3.3, високий рівень емоційності найбільше проявляється у 

першокласників, що свідчить про надмірну силу емоцій та невміння дитини 

цього віку контролювати інтенсивність емоцій. Це пов’язано, на нашу думку, з 

тим, що довільність як психологічне новоутворення, яке виникає на межі 

дошкільного та молодшого шкільного віку, лише формується. Протягом 

навчання у 2–3 класах спостерігається зменшення високого рівня емоційності, 

що зумовлено зниженням імпульсивності дітей та збільшенням ролі вольової 

саморегуляції діяльності й поведінки. Однак у кінці 4 класу вона знову дещо 

підвищується, оскільки емоційні переживання вже більш пов’язані з 

когнітивними компонентами самосвідомості, з рефлексією, більш критичним 

ставленням до себе. 

Одержані дані свідчать про статеві відмінності емоційного реагування 

молодших школярів. Так, нами виявлено, що більша емоційність властива 

дівчаткам, порівняно з їхніми ровесниками-хлопцями (t=3,78 при p≤0,001). 

Особливо це помітно на початковому етапі навчання у школі. 

Отже, яскраво виражена емоційність може ускладнювати міжособистісні 

стосунки з однокласниками та вчителями і негативно впливати на діяльність та 

поведінку учнів початкових класів. У той же час, учні з низькою емоційністю 

потребують формування позитивної мотивації учіння та підвищення рівня 

домагань, а також розвитку експресивності вираження емоцій. Відтак це дає 

0

10

20

30

40

50

60

70

низький середній високий

К
іл

ьк
іс

ть
 у

чн
ів

, 
у 

%

Рівень емоційності

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас



218 
 

підставу стверджувати про доцільність і необхідність розробки та 

впровадження спеціальних програм щодо розвитку емоційного інтелекту в 

молодших школярів з метою формування у них уміння здійснювати емоційну 

саморегуляцію та емоційний самоконтроль, що сприятиме адекватному прояву 

емоцій у різних навчальних та життєвих ситуаціях.  

Дослідження особливостей прояву тривожності в учнів здійснювалось 

нами за допомогою тесту «Тривожність» Р. Темпл, М. Доркі, В. Амен.  Він 

дозволяє визначити не тільки рівень загальної тривожності дитини, а й основні 

чинники, які її зумовлюють. Тест включає серію малюнків із 14 картинок у 

двох варіантах (для хлопчиків і для дівчаток). Кожен малюнок сюжетно передає 

типову для життя молодших школярів ситуацію. Обличчя дитини на малюнку 

не зображене, подано лише контур голови. До кожного малюнка додається ще 

два додаткових: на одному з них зображено веселе обличчя дитини, на іншому 

– сумне. Учневі надавалась така інструкція: «Подивись уважно на картинку. Як 

ти думаєш, яке обличчя у цієї дитини – сумне чи веселе? Обери». Вибір 

дитиною відповідного виразу обличчя та її словесні висловлювання 

фіксувалися у протоколі. 

Слід зазначити, що запропоновані малюнки відображають різні типові 

ситуації, які відрізняються за своєю емоційною значущістю. Так,  малюнки 1 

(гра з дітьми), 5 (гра з матір’ю) і 13 (дитина з батьками) мають позитивне 

значення; малюнки 3 (дитина як об′єкт агресії), 8 (мама сварить дитину), 10 

(ситуація суперництва) і 12 (ізоляція, ігнорування дитини іншими дітьми) – 

негативне; малюнки 2 (дитина і мати з немовлям), 4 (одягання), 6 (дитина 

грається сама), 7 (вмивання), 9 (дитина й батько, який грається з малюком), 11 

(збирання іграшок), і 14 (їда) мають нейтральне значення. Відтак, вибір 

малюнків та аналіз висловлювань дозволяє зробити висновок про те, яке 

емоційне значення надає їм дитина, вказує на ставлення до людей, які її 

оточують, та емоційний досвід спілкування.  

Отож, у контексті нашого дослідження до уваги ми брали загальний 

показник рівня тривожності молодших школярів (табл. 3.8), а для якісного 
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аналізу й більш ширшої інтерпретації усі вищезазначені чинники. 

Таблиця 3.8 

Рівень прояву тривожності у молодших школярів 

Рівень 

тривожності 
1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Загалом 

к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 

Низький 12 10,3 18 15,3 28 23 16 12,7 74 15,4 

Середній 26 22,4 24 20,3 38 31,1 34 27 122 25,3 

Підвищений 36 31,1 37 31,4 33 27 43 34,1 149 30,9 

Високий 42 36,2 39 33 23 18,9 33 26,2 137 28,4 

 

Як видно з табл. 3.8, найбільшу кількість учнів з високим рівнем 

тривожності виявлено у першому класі. Це пов’язано, на нашу думку, зі 

вступом дитини до школи та адаптацією до нових умов шкільного життя, 

розширенням кола спілкування з оточуючими людьми. Привертає увагу і 

значний відсоток дітей з високим рівнем тривожності серед другокласників. 

Очевидно, це пов’язано з формуванням навчальної діяльності як провідної у 

цьому віці і високою значущістю учіння як основного виду діяльності, страхом 

не відповідати батьківським очікуванням, тривогою через оцінювання учителем 

навчальних досягнень учня. Як засвідчують наші спостереження, саме категорія 

молодших школярів з високим рівнем тривожності є найбільш емоційно 

нестійкою, їм властива підвищена чутливість і збудливість. Найбільше дітей із 

низьким рівнем тривожності спостерігаємо у 3 класі. Це пов’язано, на нашу 

думку, зі зниженням інтересу до навчання та втратою бажання вчитися через 

втому, розумові перевантаження, навчальні труднощі. На кінцевому етапі 

навчання у початкових класах рівень тривожності дещо зростає. Відтак значну 

кількість учнів з високим рівнем тривожності також помітно у четвертому 

класі, що обумовлено, як нам видається, підготовкою молодших школярів до 

переходу з початкової у середню ланку школи загалом.  

Таким чином, нами виявлено, що низький рівень тривожності 

характерний для 15,4% обстежуваних; середній – для 25,3% молодших 

школярів; підвищений для 30,9% дітей, а високий – для 28,4% учнів, що вказує 

на наявність саме у них надмірної емоційної напруги, хвилювання, 
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занепокоєння.  

Якісний аналіз отриманих результатів показав, що детермінантами появи 

та розвитку високого рівня тривожності найчастіше є:  

− індивідуально-типологічні особливості нервової системи дитини 

(підвищена емоційна збудливість, надмірна емоційна чутливість);  

− успішність/неуспішність навчання (невдачі в оволодінні знаннями, 

педагогічні оцінки);  

− переживання, пов’язані зі спілкуванням з батьками та їхніми вимогами 

щодо навчальної діяльності та поведінки дитини; 

− хвилювання, зумовлені стосунками з учителями (негативне ставлення 

педагога до учня, емоційна холодність, авторитарний стиль спілкування, 

«наклеювання ярликів» на дітей, залякування, покарання учнів);  

− страхи, пов’язані із взаєминами в учнівському колективі (негативний 

емоційний досвід налагодження стосунків з однокласниками, агресивність 

учнів, соціальна позиція «ізольованого» учня).  

У процесі індивідуальних бесід з молодшими школярами встановлено, що 

підвищена тривожність найчастіше проявляється в учнів через: страх 

самовираження, страх перевірки знань, боязнь не відповідати очікуванням 

дорослих. Так, страх самовираження пов’язаний з негативним емоційним 

переживанням ситуацій, які передбачають саморозкриття, представлення себе 

іншим та демонстрацію своїх можливостей. Страх перевірки знань здебільшого 

викликаний низькою успішністю навчання чи проблемами у стосунках з 

учителем. Страх не відповідати очікуванням дорослих пов’язаний з орієнтацією 

учня на думку про нього значущих людей (учителя, батьків) та оцінюванням 

ними його знань, учинків, досягнень. 

Разом з тим, нами були виявлені й статеві відмінності у прояві 

тривожності. Так, серед хлопчиків показник тривожності вищий приблизно на 

10%, ніж серед дівчаток (t=1,68 при p≤0,05). Особливо це спостерігається на 

початкових етапах шкільного навчання. Але на кінець молодшого шкільного 

віку ці показники вирівнюються за рахунок підвищення тривожності у 
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дівчаток. 

З метою визначення емоційного ставлення молодших школярів до себе, 

до інших людей та навколишнього світу загалом ми застосували методику 

«Визначення емоційного ставлення» Н. П. Щербо. В якості стимульного 

матеріалу було використано схематичні картки-зображення різних емоційних 

станів. Спочатку ми проводили з дитиною бесіду, під час якої демонстрували їй 

усі картки, при цьому з’ясовували, чи розуміє вона зміст емоцій, зображених на 

цих малюнках. Після цього пропонували їй за допомогою цих карток визначити 

своє емоційне ставлення до: дорослих (батьків, вчителів); однолітків; 

самоставлення; ставлення до різних видів діяльності. Наприклад, молодшим 

школярам був запропонований такий набір слів: сім’я, вчитель, мій клас, Я 

(сама дитина), школа, навчання. Діагностика здійснювалася індивідуально з 

кожним учнем. Дитина повинна була вибрати ті картки із зображеними на 

обличчі емоціями, які найточніше відображали її почуття і ставлення до себе та 

оточуючих загалом. За результатами виборів молодших школярів було 

визначено п’ять видів емоційного ставлення дитини: позитивне, негативне, 

амбівалентне, індиферентне, негативне (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Види емоційного ставлення молодших школярів (n=482) 

№ 

п/п 

Емоційне 

ставлення 

Кількість учнів (у %) 

сім’я вчитель мій 

клас 

самостав 

лення 

школа навчання 

1 Позитивне 72 58,1 37,9 53,9 47,1 32 

2 Невизначене 4,9 3,9 2,1 13,1 4,9 2,1 

3 Амбівалентне 10 17 19,9 15,9 24,2 10 

4 Індиферентне 3,1 6 8,1 2,1 6 12 

5 Негативне 10 15 32 15 17,8 43,9 

 

Вибір дитиною картки з певним емоційним обличчям дозволив 

визначити, хто з учнів незадоволений самим собою, у кого важко складаються 

взаємостосунки з однокласниками, у кого несприятливі, конфліктні взаємини у 

сім’ї, хто з дітей негативно ставиться до вчителя та школи загалом. 
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Так, зокрема, було встановлено, що більша половина (72%) молодших 

школярів позитивно ставляться до своїх батьків та сім’ї в цілому. Цікаво, що 

47,1% учнів також позитивно ставиться й до школи, вважає її джерелом знань, 

любить її за те, що у ній цікаво, можна спілкуватися друзями тощо. І лише 

третина учнів (32%) позитивно ставляться до навчальної діяльності. 

Наголосимо, що позитивне емоційне ставлення до себе, інших людей, до 

навчальної діяльності в цілому, свідчить про сприятливий психічний стан 

дитини, відчуття психологічного благополуччя. Решта видів емоційних 

ставлень – це тривожний симптом для психолога, оскільки вони вказують на 

наявність у неї емоційних проблем. Так, амбівалентне ставлення до оточуючих, 

зокрема, до вчителя (17%), однокласників (19,9%), сім’ї (10%), може 

сигналізувати про суперечливі переживання дитини, міжособистісні конфлікти, 

тоді як амбівалентне самоставлення, яке було виявлено у 16% учнів, свідчить, 

на нашу думку, про неадекватність самооцінки дитини, глибокий 

внутрішньоособистісний конфлікт. Індиферентне ставлення до навчання було 

діагностовано у 12% учнів. Воно вказує на безініціативність, байдужість, 

несформованість у молодшого школяра позитивної мотивації учіння, 

пізнавальних інтересів. Невизначене ставлення до себе (13,1%) вказує на 

низький рівень емоційного самоусвідомлення, залежність самооцінки дитини 

від соціального впливу найближчого оточення (батьків, вчителя). Водночас 

негативне ставлення до себе (15%) учні мотивують, насамперед тим, що 

незадоволені собою як суб’єктом навчальної діяльності.  

Для дослідження емоційної спрямованості самооцінки молодших 

школярів ми використали методику «Який ти?» О. А. Білобрикіної. З 

першокласниками ми проводили дану методику в індивідуальній формі, з 

учнями 2–4 класів – у груповій. Зокрема, молодшому школяреві пропонувалось 

обрати одну з семи узагальнених характеристик, що відображають певний 

емоційний показник самооцінки: найкращий; гарний; такий самий, як і всі 

діти; поганий; гірший за всіх; коли як – іноді буваю гарним, іноді – поганим; не 

знаю. Для кращого осмислення й запам’ятовування, психолог повторював їх 
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декілька разів у повільному темпі. За результатами відповідей дитини 

відповідно до ключа визначалася емоційна забарвленість самооцінки: 

позитивна; нейтральна (невизначена); амбівалентна (суперечлива); 

індиферентна (байдужа); негативна.  

Узагальнені результати дослідження представлені на діаграмі 3.4. 

 

 

Рис. 3.4. Види емоційної спрямованості самооцінки молодших школярів 

 

Аналізуючи особливості емоційної спрямованості самооцінки молодших 

школярів за методикою «Який ти?» О. А. Білобрикіної, було виявлено, що 

більшості учням початкових класів (42,5%) притаманна позитивна самооцінка. 

Вони позитивно ставляться до себе, здебільшого адекватно оцінюють себе, 

знають свої сильні і слабкі сторони, прагнуть до самовдосконалення. При 

цьому найвище молодші школярі оцінюють свої особистісні якості, риси 

характеру. Значно нижче учні оцінюють свої розумові здібності, навчальні 

успіхи, тому що саме навчальна діяльність найчастіше піддається оцінкам з 

боку дорослих (учителя, батьків). Тому при самооцінюванні молодший школяр 

орієнтується на педагогічну оцінку, на емоційне ставлення до нього вчителя. 

У значної частини молодших школярів (27%) спостерігається 

амбівалентна самооцінка. На запитання «Який ти?» – ці учні здебільшого 

стверджують: «Коли як: іноді гарний, іноді поганий». У 10% молодших 

школярів самооцінка ще чітко невизначена. Найменше серед дітей цієї вікової 

42.5%
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категорії  учнів з нейтральним ставленням до себе (4%). На запитання «Який 

ти?» – вони відповідають «Такий самий, як і всі діти». У 16,5% молодших 

школярів самооцінка негативна, однак частіше вона домінує в учнів з високим 

рівнем шкільної тривожності. 

Отже, застосування комплексу психодіагностичних методик, 

спрямованих на визначення особливостей емоційного реагування учнів, аналіз 

отриманих результатів та їх узагальнення, дозволили нам охарактеризувати 

емоційний компонент емоційного інтелекту молодших школярів в цілому. 

Зазначимо, що при визначенні рівня розвитку емоційної складової ми 

найбільше враховували основні її показники: рівень емоційності дітей, рівень 

тривожності молодших школярів, домінування позитивних чи негативних 

емоцій в учнів, що відображають емоційне самопочуття дитини загалом. 

Узагальнені результати дослідження емоційного компонента емоційного 

інтелекту молодших школярів відображено в таблиці 3.10. 

Таблиця 3.10 

Рівень розвитку емоційного компонента емоційного інтелекту  

молодших школярів 

Рівень 

розвитку 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Загалом 

к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 

Високий 36 31 34 28,8 23 18,8 30 23,8 123 25,5 

Середній 67 57,8 64 54,2 70 57,4 78 61,9 279 57,9 

Низький 13 11,2 20 17 29 23,8 18 14,3 80 16,6 

 

З таблиці 3.10 видно, що найбільше молодших школярів (57,9%) мають 

середній рівень розвитку емоційного компонента емоційного інтелекту.  

Отримані результати відповідають, на нашу думку, нормативним показникам, 

адже оптимальний рівень емоційності – природна і обов’язкова особливість 

активної особистості. Водночас, на нашу думку, викликає занепокоєння 

емоційний стан тих учнів, у яких виявлено як високий (25,5%), так і низький 

рівень (16,6%) розвитку емоційної складової емоційного інтелекту.  
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Справа в тому, що надмірна емоційність, яка виражається у підвищеній 

емоційній збудливості, тривожності та нервозності, може негативно впливати 

на навчальну діяльність та поведінку учнів початкових класів, ускладнювати як 

процес управління емоціями, так і спілкування дітей з оточуючими. Відтак, це 

може спровокувати шкільну дезадаптацію молодших школярів. Безперечно, 

емоційність пов’язана з властивостями нервової системи, типом темпераменту 

особистості, тому вона впливає на розвиток емоційної саморегуляції у дітей 

молодшого шкільного віку й відповідно виступає як психофізіологічний чинник 

розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. 

На відміну від високої емоційності, учні з низьким рівнем емоційного 

реагування характеризуються байдужістю, безініціативністю, індиферентним 

ставленням до навчання та навколишнього середовища загалом. Тому це 

вимагає розвитку як експресивності в учнів, так й уваги до мотивів навчальної 

діяльності та підвищення у них почуття відповідальності. Окрім цього, можна 

припустити, що низькі показники за означеним компонентом можуть 

приховувати за собою захисний психологічний механізм витіснення реальної 

тривожності чи бажання «показати себе з кращого боку». 

Внутрішня вікова динаміка розвитку емоційної складової емоційного 

інтелекту відображена в таблиці 3.11.  

Таблиця 3.11  

Вікова динаміка розвитку емоційного компонента емоційного інтелекту 

в учнів молодшого шкільного віку 

Вибірка 
Рівень розвитку (у %) 

Високий Середній Низький 

клас 
1 31 57,8 11,2 

2 28,8 54,2 17 

χ²-критерій Пірсона 3,315870064 

клас 
2 28,8 54,2 17 

3 18,8 57,4 23,8 

χ²-критерій Пірсона 6,370707985** 

клас 
3 18,8 57,4 23,8 

4 23,8 61,9 14,3 

χ²-критерій Пірсона 5,445265705* 
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Продовження табл.3.11 

клас 
1 31 57,8 11,2 

3 18,8 57,4 23,8 

χ²-критерій Пірсона 18,86888832*** 

клас 
2 28,8 54,2 17 

4 23,8 61,9 14,3 

χ²-критерій Пірсона 2,371531946 

клас 
1 31 57,8 11,2 

4 23,8 61,9 14,3 

χ²-критерій Пірсона 2,825456415 

 

Примітки: * – p≤0,1, ** – p≤0,05, *** – p≤0,01  

 

Встановлено, що емоційність є характерною рисою учнів початкових 

класів упродовж усього молодшого шкільного віку. Все, що дитина бачить, чує, 

сприймає, викликає у неї певний емоційний відгук. При порівнянні показників 

респондентів значущі відмінності виявлено в розвитку емоційного компонента 

емоційного інтелекту між учнями 1 і 3 класів (χ²=18,87 при p≤0,01),  2 і 3 класів 

(χ²=6,37 при p≤0,05) та учнями 3 і 4 класів (χ²=5,45 при p≤0,1). Так, зокрема, в   

3 класі спостерігається зменшення на 12,2% кількості учнів з високим рівнем 

емоційної складової, порівняно з першокласниками, та на 10% – порівняно з 

другокласниками, що пов’язано зі зниженням надмірної збудливості, 

імпульсивності дітей, збільшенням ролі вольової саморегуляції емоцій. Однак 

серед четвертокласників, порівняно з учнями 3 класу, знову зростає кількість 

дітей з високим рівнем розвитку емоційного компонента, та відповідно 

зменшується кількість учнів з низьким рівнем. Це зумовлено, на нашу думку, 

підвищенням шкільної тривожності, більш відповідальним ставленням до 

навчання, у зв’язку з підготовкою до державної підсумкової атестації та 

переходом з початкової в середню школу. 

Статеві відмінності розвитку емоційного компонента емоційного 

інтелекту відображено на рис. 3.5. 
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Рис. 3.5. Статеві відмінності розвитку емоційного компонента емоційного 

інтелекту молодших школярів 

 

Помітно, що високий рівень розвитку емоційного компонента більше 

переважає в дівчат, ніж у хлопців. При цьому нами виявлено також статеві 

відмінності в основних показниках емоційного компонента, які проявляються у 

взаємозв’язку з емоційними властивостями особистості. Так, зокрема, було 

встановлено, що рівень емоційності в дівчат вищий порівняно з хлопцями 

(t=3,78 при p≤0,001). При цьому дівчата краще експресивно виражають свої 

емоції за допомогою міміки, жестів та інтонаційності мовлення, тоді як хлопці, 

навпаки, більше контролюють вияв емоційної експресії (t=1,83 при p≤0,05). 

Отримані дані відповідають гендерним уявленням про експресивність  жінок та 

емоційну стриманість чоловіків (Є. П. Ільїн). 

Разом з тим, було виявлено, що в хлопців дещо вищий рівень тривожності 

(t=1,68 при p≤0,05). Це пов’язано, на нашу думку, по-перше, з тим, що дівчата 

частіше «викидають» свої негативні емоції на зовні, більше обговорюють свої 

труднощі та пов’язані з ними емоційні проблеми, тоді як хлопці частіше 

тримають свої емоції всередині; по-друге, з самооцінкою та емоційним 

ставленням до себе як до суб’єкта навчальної діяльності. Спостерігаючи та 

аналізуючи різні педагогічні ситуації, можемо також констатувати, що на 

уроках учителі поводяться з хлопцями суворіше – більше контролюють, 

0

10

20

30

40

50

60

70

Високий Середній Низький

К
іл

ьк
іс

ть
 у

чн
ів

, 
у 

%

Рівень розвитку

Дівчата

Хлопці

Разом



228 
 

сварять, залякують та ін., що зумовлює у них підвищену тривожність і 

хвилювання. Зауважимо, що за результатами кореляційного аналізу нами 

виявлено прямі кореляційні зв’язки між тривожністю та збудливістю (r=0,82 

при p≤0,01), емоційністю (r=0,68 при p≤0,05) дитини. 

Водночас, здійснивши розрахунки коефіцієнтів кореляції Пірсона щодо 

показників емоційного компонента емоційного інтелекту молодших школярів, 

нами виявлено позитивний взаємозв’язок між: емоційним інтелектом та 

емоційністю (r=0,63 при p≤0,05), збудливістю дитини (r=0,68 при p≤0,05), 

емоційним ставленням до себе та інших людей (r=0,85 при p≤0,01), емоційною 

спрямованістю самооцінки (r=0,74 при p≤0,01). Обернені кореляційні 

взаємозв’язки виявлено між емоційним інтелектом і тривожністю (r=-0,82 при 

p≤ 0,01). Це свідчить про те, що високий емоційний інтелект пов’язаний з 

низьким рівнем тривожності. 

З огляду на це, можемо констатувати, що в учнів з високим емоційним 

інтелектом більшою мірою проявляються позитивні емоції, які свідчать про 

гарне самопочуття, позитивне ставлення до себе, інших людей та 

навколишнього світу загалом, позитивну спрямованість самооцінки, що 

виражається у задоволенні своїми успіхами в навчанні та особистісними 

якостями. В учнів з низьким рівнем розвитку емоційного інтелекту більш 

виражені негативні емоції, тривожність, погане самопочуття, негативне 

ставлення до оточуючих людей та до себе, що відображається в неадекватній 

самооцінці. Їм важко управляти своїм емоційним станом у спілкуванні й 

взаємодії з іншими людьми, підтримувати і реалізувати установку на розуміння 

і прийняття емоцій інших людей, проявляти емпатійне ставлення до них.  

Таким чином, на основі аналізу наукових праць з проблеми дослідження 

та отриманих результатів емпіричного дослідження, можемо констатувати 

залежність особливостей емоційного реагування учнів та психологічного 

благополуччя молодших школярів загалом від рівня розвитку у них емоційного 

інтелекту.  
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3.3.3. Конативний компонент емоційного інтелекту 

 

Проблема вивчення особливостей емоційної регуляції у молодшому 

шкільному віці є актуальною на сучасному етапі розвитку початкової освіти. Це 

зумовлено наявністю різноманітних стресогенних ситуацій у навчальній 

діяльності молодших школярів (вступ до школи, адаптація до шкільного 

навчання, контрольні роботи, перевірка знань тощо), які  призводять до прояву 

в учнів різних емоційних розладів. Усе це негативно впливає на психічне 

здоров’я дитини, її емоційне самопочуття. Тому виникає необхідність розвитку 

в молодших школярів уміння управляти своїм емоційним станом, особливо 

коригувати прояв негативних переживань. Ось чому саме розвиток емоційного 

інтелекту науковці розглядають як чинник забезпечення психологічного 

благополуччя особистості [309; 484], як значущий фактор підвищення 

психологічної культури суспільства загалом [22]. 

Емоційну саморегуляцію ми розглядаємо, з одного боку, як  показник 

конативного компонента емоційного інтелекту, з іншого, як один із 

найважливіших психологічних механізмів його розвитку. Емоційна 

саморегуляція забезпечує здатність людини управляти своїм емоційним станом, 

емоційно гнучко реагувати на життєві події відповідно до соціально 

прийнятних норм, успішно адаптуватися до навколишнього середовища. 

Для дослідження конативного компонента емоційного інтелекту 

молодших школярів, його показників та рівня їх розвитку ми використали такі 

психодіагностичні методики: графічну методику проективного типу 

«Графічний    диктант» Д. Б. Ельконіна [217] для визначення особливостей і 

рівнів розвитку довільності як показника емоційної саморегуляції; методику 

«Чотири картинки» Є. Є. Кравцової [331] з метою виявити рівень 

сформованості у молодших школярів позиції «децентрації», визначити 

спрямованість локусу контролю; «Багатофакторний особистісний 

опитувальник» Р. Кеттела (дитячий варіант) [217] для дослідження емоційної 
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саморегуляції, самоконтролю, здатності дитини стримувати власні бажання та 

емоції (фактори С, D, Q3). Коротко охарактеризуємо їх. 

Так, з метою дослідження рівня розвитку довільності у молодших 

школярів ми використали методику «Графічний диктант» Д. Б. Ельконіна. 

Дитині пропонується аркуш у клітинку, на якому на відстані 4 клітинки від 

краю поставлені по вертикалі 3 крапки одна під одною з інтервалом 7 клітинок 

одна від одної. Завдання складається з чотирьох диктантів, перший з яких – 

тренувальний. Учень за покроковою інструкцією дорослого повинен 

намалювати заданий «графічний візерунок». На самостійне продовження 

візерунка відводиться півтори-дві хвилини, а на  проведення методики  в 

цілому – близько 15 хвилин. Таким чином, оцінюються три візерунки. За 

результатами отриманих даних визначається рівень розвитку довільності: 

низький, середній, вище середнього, високий. Кількісні результати дослідження 

представлені в таблиці 3.12. 

Таблиця 3.12 

Рівень розвитку довільності у молодших школярів 

за методикою «Графічний диктант» Д. Б. Ельконіна 

Рівень 

розвитку 

довільності 

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Загалом 

к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 

Низький 37 31,9 28 23,7 22 18 18 14,3 105 21,8 

Середній 44 38 45 38,1 40 32,8 33 26,2 162 33,6 

Вище 

середнього 

26 22,4 27 22,9 29 23,8 36 28,6 118 24,5 

Високий 9 7,7 18 15,3 31 25,4 39 30,9 97 20,1 

 

Як видно з таблиці 3.12, рівень розвитку довільності в учнів 1-х та 2-х 

класів коливається від низького до вище середнього, а в учнів 3-х та 4-х класів 

– від середнього до високого. Зокрема, нами встановлено, що високий рівень 

розвитку довільності найбільше мають учні 4-х класів (30,9%), найменше – учні 

1-х класів (7,7%). Молодші школярі, які мають високий рівень розвитку 

довільності, чітко виконують усі завдання та вимоги, уважно слухають, не 
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відволікаються, не допускають помилок. Вони цілеспрямовані, наполегливі, 

уміють керувати своїми діями.  

Вище середнього рівень розвитку довільності виявлено найменше в  учнів 

1-х класів (22,4%), найбільше – в учнів 4-х класів (28,6%). Слід зазначити, що ці 

діти уважно слухають інструкцію, самостійно продовжують візерунок, але 

можуть допустити 1–2 помилки, які самостійно виявляють і виправляють.  

Середній рівень розвитку довільності виявлено у 38% першокласників та 

другокласників, 32,8% учнів третіх класів та 26,2% учнів четвертих класів. Ці 

учні часто відволікаються, можуть продовжити візерунок, але з помилками.  

Низький рівень розвитку довільності мають 31,9% учнів 1-х класів. Вони 

не виконують завдання за інструкцією дорослого, часто відволікаються, не 

можуть продовжити візерунок самостійно, роблять помилки, характеризуються 

негативним ставленням до навчальних труднощів. 

Отже, одержані дані свідчать про те, що довільність, яка забезпечує 

здатність дитини до емоційної саморегуляції, краще сформована в учнів третіх-

четвертих класів. Це вказує на їх уміння контролювати свої емоції у процесі 

навчальної діяльності та спілкування з оточуючими. Натомість у значної 

частини учнів 1-х та 2-х класів спостерігається низький рівень розвитку 

довільності, що часто призводить до неадекватного прояву емоцій у навчально-

виховному процесі та міжособистісній взаємодії. Відтак, це вимагає, на нашу 

думку, проведення психокорекційної роботи з метою її підвищення.  

З метою дослідити рівень сформованості позиції «децентрації», 

визначити спрямованість локусу контролю у молодших школярів ми 

застосували методику «Чотири картинки» Є. Є. Кравцової. Дитині в 

індивідуальній формі показують одна за одною чотири картинки і пропонують 

описати подію, зображену на кожній з них, а також запропонувати свої варіанти 

вирішення проблем. Відповіді дитини фіксувалися у протоколі, а потім 

піддавалися якісному аналізу. За характером виконання завдання кожна дитини 

була віднесена до однієї з п’яти груп. Кількісні результати дослідження 

відображено на діаграмі 3.6.  
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Примітки: 1 група («Е» – екстернальний локус контролю, «УН» – мотив 

уникнення невдач, «НД» – несформованість позиції децентрації); 2 група («І» – 

інтернальний локус контролю, «ДУ» – мотив досягнення успіху, «СД» – 

становлення позиції децентрації); 3 група («І» – інтернальний локус контролю,  

«УН» – мотив уникнення невдач, «СД» – становлення позиції децентрації);          

4 група («УЗМ» – умовно змішаний локус контролю,  «НМ» – несформовані 

мотиви діяльності); 5 група («ЗР» – змішаний реалістичний локус контролю,  

«ДУ» – мотив досягнення успіху, «СД» – сформованість позиції децентрації). 

Рис. 3.6. Показники сформованості позиції «децентрації» та 

спрямованості локусу контролю у молодших школярів за методикою «Чотири 

картинки»  Є. Є. Кравцової 

 

Отримані дані показали, що загалом 28% молодших школярів (1-а група) 

– характеризуються наявністю екстернального локусу контролю, мотиву 

уникнення невдач і несформованістю позиції децентрації. Їм властиві 

неадекватна завищена самооцінка, невміння контролювати і оцінювати себе 

об’єктивно. Причому причини невдач вони бачать в об’єктах навколишнього 

світу (винні гора, санки, стіл, гойдалки, лавка, інші люди) і пояснюють їх як 

незалежні від персонажа. Зіткнувшись з труднощами, вони не добиватимуться 

успіху, а скоріше кинуть розпочату справу і займуться чим-небудь іншим – на 

це вказують і їхні відповіді про наступні події («Хлопчик перестане малювати, 
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викине все у відро для сміття», «Дівчинка заплаче і піде додому скаржитися» 

тощо). Серед представників цієї групи найбільше виявлено учнів 1–2 класів. 

13,1% молодших школярів (2-а група) – це діти, що характеризуються 

наявністю інтернального локусу контролю, мотивом досягнення успіху, 

адекватною, але недостатньо узагальненою самооцінкою, сформованим 

самоконтролем. Цим дітям, також як і дітям першої групи, властива тільки 

одна точка зору, але, на відміну від них, причину неуспіху вони вбачають у 

суб’єктові (наприклад, «Хлопчик ще маленький», «Дівчинка слабка, а ось у 

хлопчика вийшло б залізти на гойдалку» і т.ін.). При цьому оцінють ситуацію 

більш об’єктивно, що свідчить про те, що діти знаходяться на стадії 

становлення позиції децентрації. При відповіді на питання, що потрібно 

зробити, щоб подібного не відбулося, діти цієї групи пропонують 

«потренуватися», «підрости», «набратися сил», «не розчаровуватися, а вірити у 

себе», «не плакати, а спробувати ще раз» або ж «покликати кого-небудь на 

допомогу» тощо. Це свідчить про те, що у них виражена креативно-діяльнісна 

позиція, яка пов’язана зі стійкою мотивацією досягнення успіху та 

самотворенням переживань через взаємодію з іншими людьми, вчинки та дії. Ці 

учні вважають, що успішність діяльності та самопочуття залежать, насамперед, 

від власних зусиль. Вони вирізняються високим рівнем відповідальності, 

творчою активністю та емоційною креативністю. Серед представників цієї 

групи переважають учні 3–4 класів. 

9,3% молодших школярів (3-а група) характеризуються наявністю 

інтернального локусу контролю, мотивом уникнення невдач і заниженою 

самооцінкою. Цим дітям також властива позиція оцінюючого суб’єкта, 

винесена зовні, що свідчить про становлення емоційної децентрації. При цьому 

суб’єкт як джерело неуспіху просто констатується без якого-небудь 

обґрунтування (наприклад, «Хлопчик винен»). Досить часто у відповідях дітей 

цієї групи спостерігаються або агресивні тенденції, спрямовані зовні 

(«Відлупцює лавку», «Зламає гойдалку», «Дівчинка почне кричати, лаятися»), 

або невідворотність покарання («Хлопчика мама налає», «Мама поставить 
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дівчинку в кут», «Тато невмійку вижене на вулицю», «Його батьки в калюжу 

поставлять, щоб знав, як воду розливати»), або прогноз фізичної шкоди 

(«Розіб’є коліно або голову», «Дитина замерзне і сильно захворіє», «Хлопчика 

відправлять до лікарні»). У цій групі спостерігаються в основному учні 2-х, 3-х 

та 4-х класів. 

14,9% учнів початкових класів (4-а група) – це діти, що характеризуються 

умовно змішаним локусом контролю, несформованими мотивами діяльності, 

інфантильною самооцінкою. На умовність локалізації контролю указують або 

необ’єктивне обґрунтування причин невдач, що виявляється у своєрідних 

«ігрових» відповідях дитини (наприклад, при описі ситуації з’являються 

неіснуючі в зображенні об’єкти («Хлопчикові ворона перешкодила, він 

посадить її на дерево», «Собака хвостом махнув і перепсував усі малюнки»)), 

або проста констатація джерела невдачі («Дівчинка винна», «Лавка винна»). 

Про несформованість мотиву діяльності свідчать або відхід від відповіді (на всі 

питання дитина знизує плечима і мовчить), або відповіді типу «Не знаю, що він 

(вона) робитиме далі». Серед представників цієї групи переважають учні 1–2 

класів. 

34,7% молодших школярів (5-а група) характеризуються змішаним 

реалістичним локусом контролю (причину невдачі вони бачать і в суб’єкті, і в 

об’єкті). При цьому дають досить об’єктивні обґрунтування (наприклад, 

«Дівчинка ще маленька, а гойдалка висока»), умінням адекватно і в деякому 

розумінні узагальнено оцінити себе, «децентруватися», подивитися на себе і на 

ситуацію з різних позицій, абстрагуючись від неістотного. Їм властивий мотив 

досягнення успіху, що виявляється у відповідях типу «Хлопчик візьме 

інструменти, полагодить лавку і разом з друзями сяде на неї». У цій групі не 

виявлено переважання учнів якось певного класу, оскільки наявні порівно були 

представники різних класів. 

 Отже, кількісний та якісний аналіз відповідей дітей показав, що в 

більшості молодших школярів наявний змішаний локус контролю, а це свідчить 

про середній рівень інтернальності та сформованості позиції «децентрації». 
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Особливості їхнього суб’єктивного контролю можуть дещо змінюватися 

залежно від того, чи здається дитині ситуація, зображена на малюнку, складною 

або простою, приємною або неприємною тощо. Відтак, можемо стверджувати, 

що поведінка цих дітей залежить від конкретних соціальних умов, а почуття 

відповідальності за дії і вчинки вони «приписують» як  суб’єкту діяльності, так 

і зовнішнім силам. 

Лише у 22,4% учнів молодшого шкільного віку сформований 

інтернальний локус контролю, мотив досягнення успіху, самоконтроль. Це 

відповідає високому рівню суб’єктивного контролю за результати своєї 

діяльності. Такі діти можуть керувати своєю поведінкою та емоційним станом. 

Наші спостереження та опитування вчителів засвідчили, що «інтернали» 

характеризуються емоційною стабільністю, значним самоконтролем і 

стриманістю, вони вперті, рішучі, відрізняються комунікабельністю. 

У 28% молодших школярів виявлено екстернальний локус контролю, 

мотив уникнення невдач і несформованість позиції децентрації. Вони не 

вважають себе здатними контролювати свої дії, емоції, і вважають, що 

більшість з них є результатом випадку чи вчинків інших людей. Тому 

«екстернали» більш емоційно нестійкі, у них низький рівень самоконтролю і 

висока напруженість. 

Для дослідження емоційної саморегуляції, самоконтролю, здатності 

дитини стримувати власні бажання та емоції ми використовували 

«Багатофакторний особистісний опитувальник» Р. Кеттела (дитячий варіант), 

зокрема аналізували фактори С, D, Q3. Коротко схарактеризуємо їх. 

Аналізуючи емпіричні дані (табл. 3.13), отримані за факторами С, D та Q3 

опитувальника Р. Кеттела, слід зазначити, що вони загалом відображають 

емоційно-вольові властивості особистості [375, с. 260].  

Так, в процесі порівняння показників за цими факторами встановлено, що 

в учнів перших класів домінують такі особистісні характеристики, як емоційна 

нестійкість (48,3%) та збудливість (38,8%). Вони проявляються у частих і 

різких змінах настрою, примхливості, мінливості, ухилянні від труднощів, 
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непостійності у взаєминах та інтересах. Це зумовлено, на нашу думку, віковими 

особливостями першокласників – незавершеністю розвитку нервової системи, 

переважанням процесу збудження над процесом гальмування, підвищеною 

емоційністю дітей цього віку. 

Таблиця 3.13 

Результати дослідження особистісних властивостей 

молодших школярів за методикою Р. Кеттела 

Клас 

Фактори 

(С) 

емоційна нестійкість-

емоційна стійкість 

(D) 

врівноваженість-

збудливість 

(Q3) 

самоконтроль 

низький 

рівень 

високий 

рівень 

низький 

рівень 

високий 

рівень 

низький 

рівень 

високий 

рівень 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 клас 56 48,3 23 19,8 16 13,8 45 38,8 51 44 9 7,8 

2 клас 44 37,2 27 22,9 19 16,1 40 33,9 45 38,1 24 20,3 

3 клас 37 30,3 45 36,9 48 39,3 35 28,7 38 31,2 31 25,4 

4 клас 30 23,8 39 31 44 34,9 33 26,2 34 27 42 33,3 

 

В учнів других класів також достатньо вираженою є збудливість (33,9%), 

що проявляється у неспокої, бурхливому реагуванні на зовнішні подразники, 

гіперактивності, недостатній концентрації уваги. У 3–4 класах початкової 

школи таких дітей спостерігається значно менше. Так, 39,3% третьокласників 

та 34,9% четвертокласників отримали низькі оцінки, а це свідчить про те, що 

вони є емоційно врівноваженими, стриманими. 

Окрім цього, низький самоконтроль виявлено у 44%  учнів 1-х класів та у 

38,1% учнів 2-х класів. Вони погано контролюють свої дії, вчинки, емоції. 

Натомість найбільше дітей з високим рівнем самоконтролю діагностовано теж 

у четвертому класі (33,3%). Ця особистісна властивість виявляється у здатності 

дитини самостійно стежити за результатами власної діяльності, контролювати 

прояв емоцій, особливо негативних, співвідносити їх з вимогами дорослих, 

певними соціокультурними нормами і правилами, відтак відповідно до цього 

вибудовувати свою поведінку та взаємини з оточуючими. Цей факт щодо 
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особливостей самоконтролю молодших школярів можна пояснити тим, що на 

протязі навчання у початковій школі відбувається поступовий перехід від 

мимовільної до свідомої вольової саморегуляції емоцій та поведінки.  

Таким чином, отримані результати засвідчили необхідність проведення 

корекційно-розвивальної роботи з учнями, спрямованої на підвищення 

самоконтролю, емоційної саморегуляції, оскільки вони є важливими 

показниками розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. 

Узагальнені результати дослідження конативного компонента емоційного 

інтелекту молодших школярів подано в таблиці 3.14. 

Таблиця 3.14 

Рівень розвитку конативного компонента 

емоційного інтелекту молодших школярів 

Рівень 

розвитку 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Загалом 

к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 

Високий 9 7,8 21 17,8 31 25,4 41 32,6 102 21,2 

Середній 63 54,3 61 51,7 61 50 59 46,8 244 50,6 

Низький 44 37,9 36 30,5 30 24,6 26 20,6 136 28,2 

 

Як видно з таблиці 3.14, серед молодших школярів найбільше дітей з 

середнім рівнем розвитку конативного компонента, найменше – з високим 

рівнем розвитку. Охарактеризуємо отримані результати більш детально. 

Учні з високим рівнем розвитку конативного компонента емоційного 

інтелекту (21,2%) здатні самостійно управляти своїм емоційним станом та 

емоціями інших людей. Вони добре контролюють прояв власних емоцій, відтак 

адекватно емоційно реагують в певних соціокультурних умовах та 

емоціогенних ситуаціях. У цих дітей високий рівень розвитку довільності, що 

забезпечує здатність здійснювати емоційну саморегуляцію. У них сформований 

в основному інтернальний локус контролю, мотив досягнення успіху, тобто 

вони спрямовані на досягнення поставленої мети, можуть виконувати складні 

завдання, а у випадку невдачі роблять нові спроби щодо вирішення проблеми та 

подолання емоційного дискомфорту. При цьому вирізняються емоційною 
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креативністю, що виражається у прагненні до самотворення емоційного 

простору через взаємодію з іншими людьми, власні вчинки та дії, готовністю до 

емоційної самозміни. Окрім цього, у них сформована позиція децентрації, що 

забезпечує здатність розуміти та керувати емоціями інших людей. Прикметно, 

що кількість учнів цієї категорії поступово зростає на протязі усього 

молодшого шкільного віку. 

Молодші школярів, які мають середній рівень розвитку конативного 

компонента емоційного інтелекту (50,6%), характеризуються недостатньо 

добре сформованим умінням управляти своїми емоціями та емоціями інших 

людей. У них середній рівень розвитку довільності, сформований змішаний 

локус контролю, мотив уникнення невдач. У навчальних ситуаціях, які 

пов’язані з позитивними емоційними переживаннями, вони, як правило, 

проявляють цілеспрямованість, наполегливість у досягненні мети, емоційну 

стійкість, а коли робота не є захоплюючою, але необхідною, то вони пасують 

перед труднощами та перестають виконувати завдання або переключаються на 

інший вид діяльності, при цьому виявляють емоційну нестійкість та 

імпульсивність поведінки. Ці учні характеризуються становленням позиції 

децентрації, тому не завжди успішно можуть керувати емоціями інших людей. 

Учні, які мають низький рівень розвитку конативного компонента 

емоційного інтелекту (28,2%), характеризуються невмінням управляти своїм 

емоційним станом, а також емоціями інших. У них низька довільність регуляції 

емоцій, вони часто не стримують та не контролюють їх прояв, особливо, коли 

необхідно виконувати важке або нецікаве для них завдання. У цих дітей 

проявляється переважно екстернальний локус контролю, несформована позиція 

децентрації, тому в них часто виникають конфлікти з дорослими й однолітками, 

як наслідок, ці діти погано адаптуються до соціального середовища. 

Встановлено, що майже третина молодших школярів має низький рівень 

розвитку конативного компонента емоційного інтелекту, що вимагає 

проведення психокорекційної роботи з цими учнями, спрямованої на розвиток у 

них уміння управляти як власними емоціями, так й емоціями інших людей. 
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Внутрішня вікова динаміка розвитку конативного компонента емоційного 

інтелекту відображена в таблиці 3.15.  

Аналізуючи отримані результати, які відображають динаміку розвитку 

конативного компонента емоційного інтелекту протягом молодшого шкільного 

віку, можемо констатувати, що високий рівень його розвитку найбільше 

виявлено в учнів 4 класу, найменше – в учнів 1 класу. Поступове зростання 

кількості дітей з високим рівнем конативного компонента впродовж навчання у 

початкових класах пов’язано, на нашу думку, з розвитком довільності як 

психологічного новоутворення молодшого шкільного віку, яке забезпечує 

здатність дитини регулювати власний емоційний стан та поведінку. 

Таблиця 3.15  

Вікова динаміка розвитку конативного компонента емоційного інтелекту 

в учнів молодшого шкільного віку 

Вибірка 
Рівень розвитку (у %) 

Високий Середній Низький 

клас 
1 7,8 54,3 37,9 

2 17,8 51,7 30,5 

χ²-критерій Пірсона 14,56544349*** 

клас 
2 17,8 51,7 30,5 

3 25,4 50 24,6 

χ²-критерій Пірсона 4,460526484 

клас 
3 25,4 50 24,6 

4 32,6 46,8 20,6 

χ²-критерій Пірсона 2,838341231 

клас 
1 7,8 54,3 37,9 

3 25,4 50 24,6 

χ²-критерій Пірсона 45,1915787*** 

клас 
2 17,8 51,7 30,5 

4 32,6 46,8 20,6 

χ²-критерій Пірсона 15,86756444*** 

клас 
1 7,8 54,3 37,9 

4 32,6 46,8 20,6 

χ²-критерій Пірсона 88,06918845*** 

 

Примітки: * – p≤0,1, ** – p≤0,05, *** – p≤0,01  
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Аналіз рівня розвитку конативного компонента емоційного інтелекту 

молодших школярів дає підстави стверджувати про наявність значущих 

відмінностей у його показниках між учнями 1 і 2 класів (χ²=14,57 при p≤0,01),    

1 і 3 класів (χ²=45,19 при p≤0,01), 2 і 4 класів (χ²=15,87 при p≤0,01)  та учнями   

1 і 4 класів (χ²=88,07 при p≤0,01). Особливо помітна позитивна динаміка у 

розвитку в молодших школярів здатності керувати емоціями між учнями 1 і 4 

класів, що математично статистично підтверджено за допомогою φ*-критерію 

Фішера (додаток Б.3). Так, зіставляючи показники розвитку зазначеного 

компонента емоційного інтелекту на початку і в кінці молодшого шкільного 

віку, встановлено, що серед четвертокласників, порівняно з учнями 1 класу, 

значно збільшується кількість учнів з високим рівнем конативного компонента 

(φ*=1,76 при p≤0,05) та зменшується кількість учнів з низьким рівнем розвитку 

цього компонента (φ*=1,55 при p≤0,1). 

Окрім цього, в процесі емпіричного дослідження нами було виявлено 

також статеві відмінності у розвитку конативного компонента емоційного 

інтелекту (рис. 3.7).  

 

Рис. 3.7. Статеві відмінності розвитку конативного компонента 

емоційного інтелекту молодших школярів 

 

Виявлено, що високий рівень розвитку конативного компонента 

емоційного інтелекту переважає в хлопців. Водночас учнів з низьким рівнем 

конативного компонента більше виявлено серед дівчат. Отримані результати 

дозволяють стверджувати, що хлопці краще управляють власними емоціями 
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(t=2,75 при p≤0,01) та контролюють експресивність їх вираження порівняно з 

дівчатами (t=1,83 при p≤0,05). Цей факт підтверджують результати емпіричних 

досліджень інших науковців [13; 130]. При цьому хлопці намагаються швидко 

розв’язати проблему, яка зумовила емоційний дискомфорт, натомість дівчата 

більше «застрягають» на аналізі емоціогенної ситуації та причин її виникнення.  

У процесі індивідуальних бесід з учнями ми з’ясували, що з метою 

регуляції емоційного стану хлопці намагаються зайнятися більше якоюсь 

улюбленою, цікавою справою, яка відволікає їх від негативних емоцій та думок 

і дозволяє переключитися на позитив: піти погуляти з друзями в парку, пограти 

у футбол, послухати спокійну музику, пограти в ігри на мобільному телефоні 

тощо. Дівчата в ситуації управління власними емоціями потребують більше 

соціальної підтримки, їм необхідно обговорити проблему, поспілкуватися з 

найближчим оточенням (учителькою, батьками, друзями). 

У результаті кореляційного аналізу отриманих емпіричних даних за 

допомогою підрахунку r – коефіцієнта лінійної кореляції К. Пірсона, 

встановлено, що емоційний інтелект забезпечує довільність регуляції емоцій 

(r=0,74 при p≤0,01), емоційний самоконтроль (r=0,68 при p≤0,05), емоційну 

стійкість (r=0,70 при p≤0,01), впливає на спрямованість локусу контролю 

(r=0,82 при p≤0,01) та мотивацію досягнень (r=0,44 при p≤0,05). Також 

виявлено значущі зв’язки між довільністю та емоційним самоконтролем (r=0,82 

при p≤0,01), самоконтролем та емоційною стійкістю (r=0,80 при p≤0,01). Це 

забезпечує здатність дитини володіти собою, керувати своїм емоційним станом. 

Таким чином, можемо констатувати, що в молодшому шкільному віці 

успішність соціальної адаптації та навчальної діяльності молодшого школяра 

залежить значною мірою від уміння дитини емоційно адекватно поводитися 

відповідно до вимог дорослих та встановлених морально-етичних норм і правил 

у школі та сім’ї, здатності досягати мети і контролювати прояв своїх емоцій. 

Емоційна саморегуляція та розвиток емоційного інтелекту загалом 

забезпечують психологічне благополуччя дитини. 
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3.3.4. Соціально-комунікативний компонент емоційного інтелекту 

 

Як відомо, зі вступом дитини до школи розширюється коло її спілкування 

з однолітками та педагогами. В учнів відповідно зростає потреба в умінні 

застосовувати емоційні компетенції у спілкуванні та соціальній взаємодії з 

оточуючими, зокрема у встановленні та підтриманні емоційного контакту, 

набутті адекватних навичок спілкування у навчальній діяльності та грі. Змістом 

такої емоційної компетентності виступає здатність дитини розуміти та 

управляти емоціями, як власними, так й інших людей, готовність до 

встановлення дружніх взаємин, до колективних форм діяльності, до врахування 

емоційного стану іншої людини у процесі міжособистісної взаємодії, уміння 

мирно розв’язувати конфлікти. Відтак емоційно-позитивне ставлення до 

оточуючих, розвинуті емпатія та рефлексія, інтерес до іншої людини, її 

психоемоційного стану, готовність вступати з нею в діалог є важливими 

показниками розвитку міжособистісного емоційного інтелекту, що забезпечує, 

у свою чергу, ефективність спілкування та успішність соціальної взаємодії. 

Для дослідження соціально-комунікативного компонента емоційного 

інтелекту, який, з огляду на вищезазначене, передбачає уміння дитини 

застосувати емоційні компетенції у спілкуванні та соціальній взаємодії з метою 

забезпечення їх успішності, ми використали такі психодіагностичні тести: 

проективну методику «Три бажання» та методику «Що – чому – як»                  

М. А. Нгуена [299] для вивчення здатності молодших школярів до емоційної 

децентрації та емпатійного ставлення до інших людей; «Багатофакторний 

особистісний опитувальник» Р. Кеттела (дитячий варіант) [217] для визначення 

соціально значущих особистісних якостей дитини, а також емоційних бар’єрів у 

спілкуванні (фактори А, Е, F, Н). Нижче наведено коротку характеристику 

кожної з них. 

Так, одним із завдань нашого дослідження було виявити емоційну 

орієнтацію молодших школярів на інших людей, тобто їх здатність до 

емоційної децентрації, що забезпечує розуміння емоційних переживань 
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оточуючих людей в процесі соціальної взаємодії. З цією метою ми використали 

проективну методику «Три бажання» М. А. Нгуена. Стосовно дітей молодшого 

шкільного віку ми застосували її, насамперед, для вивчення міжособистісного 

компонента емоційного інтелекту. Як уже зазначалося, залежно від того, з яким 

саме бажанням пов’язаний малюнок («для себе» чи для «інших людей»), 

визначається рівень розвитку в дитини емоційної децентрації. Кількісний аналіз 

результатів представлено в табл. 3.16.  

Таблиця 3.16 

Визначення здатності молодших школярів до емоційної децентрації  

за методикою «Три бажання» М. А. Нгуена 

Рівень 

розвитку 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Загалом 

к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 

Високий 34 29,3 43 36,5 34 27,9 42 33,3 153 31,7 

Середній 38 32,8 45 38,1 64 52,4 67 53,2 214 44,4 

Низький 44 37,9 30 25,4 24 19,7 17 13,5 115 23,9 

 

Інтерпретуючи отримані результати, слід зазначити, що в більшості дітей 

молодшого шкільного віку (44,4%) хоча б один з трьох малюнків пов’язаний з 

бажанням «для інших людей», що свідчить про середній рівень розвитку 

емоційної децентрації. Тобто ці діти уже здатні відволікатись від власних 

емоційних переживань і потреб, однак більшою мірою все ж таки емоційно 

спрямовані на себе, ніж на інших.  

У третини учнів (31,7%) виявлено два, а в декого з них і три малюнки, які 

стосуються бажань та потреб найближчого соціального оточення дитини (мами, 

тата, молодших братів чи сестер, друзів), що дозволяє стверджувати про 

високий рівень розвитку емоційної децентрації як одного з психологічних 

механізмів розвитку міжособистісного емоційного інтелекту. Це пов’язано, на 

нашу думку, з тим, що в цьому віці дитина вже більше орієнтується на інших 

людей, що зумовлено спільною діяльністю та колективними формами роботи з 

однолітками у процесі навчання в початковій школі. Наведемо типові варіанти 

відповідей дітей: «Я хотіла б для мами нове плаття, щоб вона виглядала 



244 
 

красивою», «Я намалювала квітку, яку хотіла б подарувати своїй вчительці», «Я 

мрію про новий мобільний телефон для тата». Водночас, якісний аналіз 

малюнків показав, що більшість бажань дитини «для інших» стосується 

конкретних предметів чи речей, натомість бажань, пов’язаних з емоційними 

переживаннями інших людей (наприклад, «хочу, щоб мама завжди 

посміхалась», «щоб не плакала маленька сестричка» та ін.), виявлено значно 

менше. 

Разом з тим, 23,9% молодших школярів намалювали всі три малюнки, 

пов’язані з бажанням «для себе», що відображає прояв егоцентризму, низький 

рівень емоційної децентрації, і перешкоджає, на нашу думку, ефективному 

спілкуванню і взаємодії з людьми. Водночас, спостерігаючи за поведінкою цих 

учнів, спілкуючись з класоводом та шкільним психологом, ми виявили, що 

вони часто бувають конфліктними, оскільки не враховують потреби та 

емоційний стан співрозмовника, що веде до непорозумінь та виникнення 

міжособистісних конфліктів. 

Таким чином, можемо констатувати, що в молодшому шкільному віці вже 

досить розвинена емоційна децентрація, що допомагає дитині зважати на 

емоції, потреби та інтереси інших, відтак забезпечує можливість розуміти 

емоційний стан інших людей у процесі спілкування та соціальної взаємодії. А 

це, у свою чергу, сприяє розвитку міжособистісного емоційного інтелекту. При 

цьому виявлено значущі відмінності між дівчатами і хлопцями (t=2,39 при 

p≤0,01). Так, дівчата більшою мірою схильні до емоційної децентрації. Вони 

частіше відволікаються від власних емоційних переживань і реагують на емоції 

та почуття інших людей. 

Для визначення готовності дитини враховувати емоційний стан іншого, 

співпереживати, піклуватися про нього, ми використали методику «Що – чому 

– як» М. А. Нгуена. Як уже зазначалося, ця методика дає змогу за кількістю 

набраних балів визначити здатність молодших школярів до прояву емпатії. 

Кількісні результати дослідження відображено в таблиці 3.17. 
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Таблиця 3.17 

Результати дослідження здатності молодших школярів до емпатії  

за методикою «Що – чому – як» М. А. Нгуена 

Рівень 

розвитку 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Загалом 

к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 

Високий 25 21,6 40 33,9 30 24,6 44 34,9 139 28,8 

Середній 56 48,3 50 42,4 70 57,4 67 53,2 243 50,4 

Низький 35 30,1 28 23,7 22 18 15 11,9 100 20,8 

 

Аналізуючи отримані результати, бачимо, що в 20,8% дітей молодшого 

шкільного віку виявлено низький рівень готовності враховувати емоційний 

стан інших, що проявляється лише в емоційному відгуку на переживання 

оточуючих людей, нестійкій позитивній спрямованості на іншого. Наведемо 

типові висловлювання дітей: «Мені шкода дівчинки, бо усі хлопці з класу над 

нею сміються», «Хлопчик впав з велосипеда, йому дуже боляче», «Не можна 

сміятися над слабшими!». Однак на запитання «Як би ти вчинив(ла) у такій 

ситуації?» вони або мовчали, або відповідали «Не знаю». Зіставляючи отримані 

результати з рівнями емпатійних відносин молодших школярів стосовно 

однолітків, виділених Л. П. Журавльовою [153; 155], можемо припустити, що 

емпатійна позиція представників цієї групи відповідає дисонансному та 

егоцентричному рівням. Вони могли тільки ідентифікуватися з потерпілим і 

лише переживати з приводу його неблагополуччя. 

У половини від загальної кількості досліджуваних (50,4%) констатовано 

середній рівень емпатії, що проявляється у досить розвиненій здатності 

молодших школярів розпізнавати емоційний стан інших людей, розуміти їхні 

емоції, однак у них несформована готовність до реального сприяння. Такі діти 

усвідомлюють переживання іншого, співпереживають, співчувають, про що 

свідчать, як їхні експресивні вирази обличчя, так і вербальні висловлювання. 

При цьому погоджуються надати допомогу потерпілому лише за умови 

зовнішньої стимуляції. Так, на запитання «Як би ти вчинив(ла) у такій 

ситуації?» вони відповідали, наприклад: «Напевно, я б вчинив так само, як 
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старший брат», «Треба попросити дорослих поговорити з кривдниками». 

Емоційні та поведінкові реакції дітей цієї групи відображають 

суб’єктноцентричний рівень емпатійних відносин (за Л. П. Журавльовою). 

Вони співчувають потерпілому, але не завжди внутрішньо готові йому 

посприяти. 

У третини (28,8%) учнів початкових класів, які взяли участь в 

експериментальному дослідженні, виявлено високий рівень розвитку емпатії. 

Вони здатні розуміти та управляти емоціями інших людей. У представників цієї 

групи розвинені моральна рефлексія та емоційна децентрація, вони самостійно і 

швидко оцінювали емоційний стан потерпілого та соціальну ситуацію в цілому 

й пропонували свої варіанти допомоги. При цьому ці учні не лише оцінювали, а 

й прогнозували подальший розвиток ситуації, що свідчить про розвинутий у 

них механізм антиципації, і пропонували конструктивні шляхи розв’язку 

конфлікту, проявляючи доброзичливе ставлення й готовність активно 

турбуватися про інших. Емпатійна позиція представників цієї групи відповідає 

дієвому та альтруїстичному рівням емпатійних відносин (за                                 

Л. П. Журавльовою), що виявляються в усвідомленні емоційного стану 

потерпілого та прояві стійкої потреби в благополуччі іншої людини. 

Загалом отримані результати дослідження показали, що переважна 

більшість молодших школярів проявляє співпереживання, співчуття, тобто 

виявляє емпатійне ставлення до оточуючих, хоча воно не є стійким і завжди 

дієвим. 

Для визначення соціально значущих особистісних якостей дитини, а 

також емоційних бар’єрів у спілкуванні ми використали «Багатофакторний 

особистісний опитувальник» Р. Кеттела (дитячий варіант). Відповідно до 

зазначеної мети дослідження, ми брали до уваги та аналізували лише деякі 

показники, зокрема, фактори А, Е, F, Н. Слід зазначити, що вони загалом 

відображають особистісні характеристики, які проявляються у процесі 

спілкування та міжособистісній взаємодії з оточуючими [375, с. 260].  
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Отримані результати дослідження за факторами А, Е, F, H опитувальника  

Р. Кеттела наведено в таблиці 3.18. Коротко характеризуємо кожен з них. 

Таблиця 3.18 

Результати дослідження особистісних властивостей 

молодших школярів за методикою Р. Кеттела 

К
л
ас

 

Фактори 
(А) 

замкнутість-

комунікабельність 

(Е) 

підпорядкованість-

домінування 

 

(F) 

стриманість- 

експресивність 

(H) 

боязкість-

сміливість 

низький 

рівень 

високий 

рівень 

низький 

рівень 

високий 

рівень 

низький 

рівень 

високий 

рівень 

низький 

рівень 

високий 

рівень 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

1 

клас 
43 37 12 10,3 73 62,9 7 6 37 31,9 33 28,4 62 53,4 19 16,4 

2 

клас 
27 22,9 43 36,4 54 45,8 29 24,6 30 25,4 38 32,2 49 41,5 27 22,9 

3 

клас 
18 14,8 49 40,2 34 27,9 37 30,3 22 18 67 54,9 38 31,1 32 26,2 

4 

клас 
15 11,9 79 62,7 26 20,6 78 61,9 18 14,3 79 62,7 30 23,8 47 37,3 

 

Так, найбільш високий рівень комунікабельності, як показали отримані 

результати за фактором А, спостерігаємо в учнів четвертих класів. Вони 

проявляють відкриту, товариську поведінку, дружні взаємини з однолітками, 

що обумовлено, на нашу думку, наближенням періоду переходу до підліткового 

віку. Якщо для молодших школярів надзвичайно важливою є навчальна 

діяльність, то для підлітків, навпаки, провідною діяльністю стає інтимно-

особистісне спілкування з однолітками.  

Найменші показники за фактором А діагностовано в учнів перших класів, 

що свідчить про замкнутість, певну відособленість, холодність та відчуженість. 

Це пов’язано, на нашу думку, з періодом адаптації дитини до навчання у школі. 

У першокласників відповідно зростає тривожність, страхи, боязкість, що 

підтверджують емпіричні дані за фактором Н. Низькі оцінки свідчать про те, 

що дитина відчуває незручність, уникає спілкування, скупчення людей. 

Натомість високі оцінки за цим фактором відображають ступінь товариськості 
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дитини, її здатність легко встановлювати емоційний контакт та сміливо 

вступати у взаємини. Як видно з таблиці 3.18, ці особистісні характеристики 

поступово зростають на протязі усього молодшого шкільного віку. 

Порівнюючи результати за фактором Е, прикметно, що високі оцінки за 

цією шкалою також отримали учні 3 й особливо 4 класів початкової школи. Це 

свідчить про те, що третьокласники і четвертокласники досить активні, діяльні, 

при цьому проявляють прагнення до домінування і лідерства у процесі 

соціальної взаємодії. Разом з тим, серед цих дітей, як показали наші 

спостереження та опитування вчителів, спостерігається й висока конкуренція, 

що проявляється в агресивності, незалежності та конфліктності. Натомість у 

першокласників виявлено низькі оцінки за цим фактором, що відображається у 

більшій слухняності, схильності підпорядковуватись вимогам учителя і батьків. 

Заслуговують на увагу результати за фактором F. Помітно, що високі 

оцінки за ним демонструють третина учнів 1–2 класів і більше половини учнів 

3–4 класів. Це свідчить про життєрадісність, оптимізм, емоційну забарвленість і 

динамічність спілкування. Зауважимо, що дані за цим фактором підтверджують 

результати, отримані нами за методикою «Диференціальних емоцій» К. Ізарда 

про те, що у молодших школярів домінують позитивні емоції. 

Узагальнені результати дослідження соціально-комунікативної складової 

емоційного інтелекту молодших школярів подано в таблиці 3.19. 

Таблиця 3.19 

Рівень розвитку соціально-комунікативного компонента 

емоційного інтелекту молодших школярів 

Рівень 

розвитку 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Загалом 

к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 

Високий 19 16,4 39 33 37 30,3 60 47,6 155 32,2 

Середній 49 42,2 45 38,1 60 49,2 48 38,1 202 41,9 

Низький 48 41,4 34 28,8 25 20,5 18 14,3 125 25,9 

 

Отже, високий рівень соціально-комунікативного компонента емоційного 

інтелекту, який виявлено у третини досліджуваних (32,2%), є підґрунтям для 
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ефективного спілкування та успішної соціальної взаємодії з іншими людьми. 

Водночас він тісно пов’язаний з високим рівнем розвитку міжособистісного 

емоційного інтелекту. Це виявляється у здатності молодших школярів до 

ефективної навчальної взаємодії, легкості і швидкості встановлення емоційних 

контактів у процесі спілкування з однолітками та дорослими, співпереживання і 

співчуття, що проявляється в суб’єктних дієвих емпатійних ставленнях до 

оточуючих. 

Учні з середнім (41,9%) і низьким (25,9%) рівнем розвитку соціально-

комунікативної складової емоційного інтелекту меншою мірою здатні до 

конструктивної міжособистісної взаємодії та успішної комунікації.  Відтак з 

ними необхідно, на нашу думку, проводити психокорекційну роботу, оскільки 

для розвитку емпатійності потрібен емоційний досвід спілкування і взаємодії з 

іншими людьми. Важливо розвивати у них уміння враховувати погляди інших, 

розуміти емоційний стан людей з якими спілкуєшся і взаємодієш, тренувати 

здатність уявити себе на місці іншого, бути уважними до переживань 

оточуючих. 

Внутрішня вікова динаміка розвитку соціально-комунікативного 

компонента емоційного інтелекту відображена в таблиці 3.20.  

Аналізуючи динаміку рівня розвитку соціально-комунікативного 

компонента емоційного інтелекту загалом упродовж молодшого шкільного 

віку, можна констатувати її гетерохронний характер. Так, як видно з табл. 3.20, 

найнижчий рівень розвитку соціально-комунікативного компонента 

демонструють першокласники, що зумовлено, на нашу думку, особливостями 

адаптаційного періоду дитини до навчання у школі, який проявляється у її 

підвищеній тривожності, замкнутості та відособленості. В учнів 2 класу він 

значно зростає порівняно з першокласниками (χ²=21,18 при p≤0,01), що 

пов’язано із більшою соціалізацією дитини, орієнтацією на спільну колективну 

діяльність та групові форми роботи, прагненням молодшого школяра зайняти 

певну соціальну позицію в класі, віднайти друзів. 
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Таблиця 3.20  

Вікова динаміка розвитку соціально-комунікативного компонента 

емоційного інтелекту в учнів молодшого шкільного віку 

Вибірка 
Рівень розвитку (у %) 

Високий Середній Низький 

клас 
1 16,4 42,2 41,4 

2 33 38,1 28,8 

χ²-критерій Пірсона 21,1839233*** 

клас 
2 33 38,1 28,8 

3 30,3 49,2 20,5 

χ²-критерій Пірсона 5,826526546* 

клас 
3 30,3 49,2 20,5 

4 47,6 38,1 14,3 

χ²-критерій Пірсона 14,23652224*** 

клас 
1 16,4 42,2 41,4 

3 30,3 49,2 20,5 

χ²-критерій Пірсона 23,56201901*** 

клас 
2 33 38,1 28,8 

4 47,6 38,1 14,3 

χ²-критерій Пірсона 13,74639884*** 

клас 
1 16,4 42,2 41,4 

4 47,6 38,1 14,3 

χ²-критерій Пірсона 77,72936959*** 

 

Примітки: * – p≤0,1, ** – p≤0,05, *** – p≤0,01  

 

У третьокласників високий рівень соціально-комунікативного 

компонента дещо знижується порівняно з учнями 2 класу (χ²=5,83 при p≤0,1), 

що зумовлено, на нашу думку, зменшенням намагання самостійно зрозуміти 

емоційний стан іншого, а більшою орієнтацією на педагогічну оцінку, на те, яке 

емоційне ставлення виявляє вчитель до цього учня, позитивно чи негативно він 

про нього відгукується. Аналізуючи показники учнів 3 і 4 класів, можемо 

констатувати, що рівень соціально-комунікативного компонента в 

четвертокласників помітно зростає (χ²=14,24 при p≤0,1). Очевидно, це 

пов’язано з формуванням передумов для зміни провідної діяльності з 
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навчальної на інтино-особистісне спілкування з однолітками у підлітковому 

віці. 

Особливо значущі відмінності у показниках розвитку соціально-

комунікативного компонента емоційного інтелекту спостерігаються між 

учнями 1 і 4 класів (χ²=77,73 при p≤0,01). При цьому за допомогою φ*-критерію 

Фішера (додаток Б.4) підтверджено, що серед четвертокласників суттєво 

збільшується кількість учнів з високим рівнем соціально-комунікативного 

компонента (φ*=2,62 при p≤0,01) та зменшується кількість учнів з низьким 

рівнем його розвитку (φ*=2,25 при p≤0,05). 

Також нами виявлено статеві відмінності у показниках та рівнях розвитку 

соціально-комунікативного компонента емоційного інтелекту (рис. 3.8).  

 

 

Рис. 3.8. Статеві відмінності розвитку соціально-комунікативного 

компонента емоційного інтелекту молодших школярів 

 

Так, високий рівень розвитку соціально-комунікативного компонента 

виявлено більше у дівчат порівняно з хлопцями. Це зумовлено, на нашу думку, 

тим, що в дівчат більше проявляється комунікабельність, здатність до 

співпереживання, розуміння емоційного стану та мотивів поведінки партнера 

по спілкуванню, ніж у хлопців (t=1,85 при p≤0,05). 

 До того ж, у молодшому шкільному віці дівчата частіше виявляють 

емпатійність у процесі спілкування й соціальної взаємодії порівняно з 
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хлопцями (t=2,23 при p≤0,05). Тому в дівчаток міжособистісний емоційний 

інтелект розвинутий більше, ніж у хлопців (t=2,14 при p≤0,05).  

У результаті кореляційного аналізу отриманих емпіричних даних за 

допомогою підрахунку r – коефіцієнта лінійної кореляції К. Пірсона, виявлено 

значущі взаємозв’язки між загальним рівнем емоційного інтелекту та емпатією 

(r=0,82 при p≤0,01), комунікабельністю (r=0,63 при p≤0,05), домінуванням і 

лідерством (r=0,69 при p≤0,05), сміливістю (r=0,71 при p≤0,01).  

Отже, особистість з розвинутим емоційним інтелектом здатна розуміти та 

управляти в процесі міжособистісної взаємодії не лише власними емоціями, а й 

емоціями інших людей. Це забезпечує їй високий соціальний статус у 

навчальному колективі та лідерські позиції у соціальному середовищі, оскільки 

вона емпатійна, чуйна, проявляє співпереживання й співчуття, водночас 

смілива і комунікабельна, може легко налагоджувати емоційний контакт з 

оточуючими, при цьому виявляє емоційну гнучкість у спілкуванні. 

 

 

3.3.5. Характеристика типів емоційного інтелекту молодших 

школярів 

 

У результаті емпіричного дослідження з’ясовано рівні розвитку 

структурних компонентів емоційного інтелекту молодших школярів на основі 

виокремлених нами критеріїв та показників емоційного інтелекту в дітей цього 

віку (табл. 3.21). 

Як бачимо з таблиці, встановлено високий рівень розвитку структурних 

компонентів емоційного інтелекту, зокрема: когнітивного – у 18,5% молодших 

школярів, емоційного – у 25,5% осіб, конативного – у 21,2% учнів, соціально-

комунікативного – у 32,2% осіб. При цьому виявлено й таких учнів (майже 3%), 

які характеризуються високим рівнем розвитку усіх структурних складових 

емоційного інтелекту та їх внутрішньою збалансованістю. 
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Таблиця 3.21 

Рівень розвитку структурних компонентів емоційного інтелекту  

молодших школярів  

Компоненти 

емоційного 

інтелекту 

 

Р
ів

ен
ь
 

р
о

зв
и

тк
у
 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Загалом 

к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 

Когнітивний 

Вис. 14 12,1 19 16,1 26 21,3 30 23,8 89 18,5 

Сер. 40 34,5 43 36,4 46 37,7 50 39,7 179 37,1 

Низ. 62 53,4 56 47,5 50 41 46 36,5 214 44,4 

Емоційний 

Вис. 36 31 34 28,8 23 18,8 30 23,8 123 25,5 

Сер. 67 57,8 64 54,2 70 57,4 78 61,9 279 57,9 

Низ. 13 11,2 20 17 29 23,8 18 14,3 80 16,6 

Конативний 

Вис. 9 7,8 21 17,8 31 25,4 41 32,6 102 21,2 

Сер. 63 54,3 61 51,7 61 50 59 46,8 244 50,6 

Низ. 44 37,9 36 30,5 30 24,6 26 20,6 136 28,2 

Соціально- 
комунікатив

ний 

 

 

Вис. 19 16,4 39 33 37 30,3 60 47,6 155 32,2 

Сер. 49 42,2 45 38,1 60 49,2 48 38,1 202 41,9 

Низ. 48 41,4 34 28,8 25 20,5 18 14,3 125 25,9 

 

Таким чином виявилось, що найменш розвиненим у молодших школярів є 

когнітивний компонент емоційного інтелекту – здатність до розуміння емоцій. 

Найбільш розвиненим є соціально-комунікативний компонент емоційного 

інтелекту – здатність до ефективного використання емоцій у процесі 

спілкування та соціальної взаємодії. Очевидно, це пов’язано з тим, що в процесі 

міжособистісної взаємодії молодші школярі схильні більше до співпереживання 

та співчуття [105; 205]. Дитина цього віку здатна лише відчувати емоційний 

стан іншої людини, ставити себе на місце інших, бачити в них подібних собі, 

що проявляється у формі емоційної ідентифікації, але не проявляє реального 

сприяння, не завжди розуміє і може пояснити причини виникнення тих чи 

інших емоцій в оточуючих людей та наслідки, до яких вони можуть привести. 

Усвідомлене емоційне взаєморозуміння викликає значні утруднення у зв’язку з 
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недостатнім рівнем сформованості особистісної рефлексії, емоційної 

децентрації і загальною низькою особистісно-смисловою емпатією. 

Для визначення типів емоційного інтелекту молодших школярів нами був 

використаний факторний аналіз. При цьому побудовано матрицю, що включає 

показники емоційного інтелекту, отримані у результаті застосування комплексу 

психодіагностичних методик, які ми використовували на етапі констувального 

експерименту для дослідження структурних компонентів емоційного інтелекту. 

На підставі факторного аналізу показників розвитку емоційного інтелекту 

визначено 4 фактори, отримані в результаті варімакс-обертання, які пояснюють 

86,3% загальної дисперсії. Отримані дані наведені в таблиці 3.22. 

Таблиця 3.22 

Матриця варімакс-обертання (показники емоційного інтелекту) 

Показники  

емоційного інтелекту 

Фактори 

1 2 3 4 

Розпізнавання і розуміння 

емоцій (за схематичними 

зображеннями) 

0,005 0,946 0,301 0,230 

Розпізнавання і розуміння 

емоцій (за сюжетними 

малюнками) 

0,293 0,794 0,102 0,423 

Розуміння причин і 

наслідків емоцій 

0,314 0,871 0,064 -0,032 

Емоційність -0,223 0,539 0,010 0,642 

Тривожність 0,396 0,390 0,606 0,495 

Емоційне ставлення (до 

себе, інших людей, 

навколишнього світу) 

0,403 0,178 0,580 0,355 

Емоційна спрямованість 

самооцінки 

0,379 0,237 0,395 0,700 

Довільність 0,877 0,284 0,210 0,154 

Локус контролю 0,350 0,814 0,199 0,193 

Мотивація -0,229 -0,037 -0,809 -0,054 

Емоційна стійкість 0,852 0,186 0,111 0,234 

Емоційна децентрація 0,174 0,825 0,352 0,234 

Самоконтроль 0,931 0,241 0,084 0,017 

 

 



255 
 

Продовження табл. 3.22 

Збудливість 0,242 0,238 0,261 0,829 

Емпатія 0,285 0,202 0,686 0,576 

Комунікабельність 0,057 0,081 0,894 0,343 

Домінування, лідерство 0,760 -0,109 0,481 -0,036 

Експресивність (мовлення, 

вираження емоцій) 

0,098 0,158 0,945 0,015 

Сміливість 0,871 0,230 0,185 0,212 

 

Як видно з таблиці, перший фактор «Конативні характеристики 

емоційного інтелекту» відображає 25,0% загальної дисперсії і містить змінні, 

що характеризують в основному поведінкові особливості людини, її здатність 

управляти емоціями, а саме: емоційний самоконтроль (0,931), довільність 

емоцій і поведінки (0,877), емоційну стійкість (0,852), що забезпечують уміння 

володіти собою. До того ж, цей фактор включає також і деякі особистісні 

якості: домінування, лідерство (0,760), сміливість (0,871). Це свідчить про те, 

що уміння управляти своїм емоційним станом та керувати емоціями інших 

людей забезпечує лідерські позиції молодших школярів в класному колективі, 

сміливість у налагодженні емоційних контактів з оточуючими. 

Другий фактор «Когнітивні характеристики емоційного інтелекту» 

відображає 23,8% загальної дисперсії і включає змінні, що характеризують 

здатність молодших школярів розпізнавати і розуміти емоції як власні, так й 

інших людей, зокрема за схематичними зображеннями емоційної експресії 

(0,946), за сюжетними малюнками (0,794). Це проявляється в емоційній 

децентрації (0,825), спрямованості локусу контролю (0,814). При цьому дитина 

здатна розуміти причини і наслідки емоцій (0,871), усвідомлювати 

відповідальність за свої емоційні реакції. 

Третій фактор «Соціально-психологічні характеристики емоційного 

інтелекту» відображає 22,4% загальної дисперсії і включає змінні, що 

характеризують властивості молодших школярів, які проявляються у процесі 

міжособистісної взаємодії та спілкування. Так, високі факторні навантаження 

отримали такі змінні: експресивність (мовлення, зовнішнього вираження емоцій 
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у процесі спілкування) (0,945), комунікабельність (0,894), емпатія (0,686), яка 

відображає здатність дитини до співпереживання, співчуття, розуміння 

внутрішнього світу іншої людини. Це проявляється в емоційному ставленні до 

інших людей та навколишнього світу загалом (0,580). Водночас високе 

факторне навантаження отримав і такий показник як тривожність (0,686), що 

зумовлена, очевидно, особливостями соціальної взаємодії молодшого школяра 

з суб’єктами навчального процесу (вчителями-предметниками, 

однокласниками, класоводом, стилем педагогічного спілкування). Від’ємний 

показник такої змінної як мотивація (-0,809) вказує на те, що низька мотивація 

до навчання компенсується міжособистісною взаємодією та спілкуванням з 

іншими людьми. 

Четвертий фактор «Емоційні характеристики емоційного інтелекту» 

(15,1% загальної дисперсії) містить такі змінні: збудливість (0,829), емоційність 

(0,642), тривожність (0,495), які відображають психофізіологічні властивості 

емоційної сфери та вікові особливості емоційного розвитку молодших 

школярів. При цьому до складу цього фактора увійшов і такий показник, як 

емпатія (0,576), що свідчить про здатність дитини цього віку співпереживати і 

співчувати, та емоційна спрямованість самооцінки (0,700), яка є індикатором 

емоційного ставлення молодшого школяра до самого себе (0,355), позитивного 

чи негативного оцінювання своїх особистісних якостей та здібностей. 

Таким чином, факторний аналіз показав, що емоційний інтелект має 

когнітивні, емоційні, поведінкові та соціальні властивості (додаток Г), що 

забезпечують здатність людини розуміти емоції, як власні, так й інших людей, 

та керувати ними. Помітно, що до кожного з виокремлених факторів входять 

також і певні особистісні властивості. Це свідчить про те, що емоційний 

інтелект є інтегральною властивістю особистості. 

На основі системного психодіагностичного дослідження рівнів розвитку 

структурних компонентів емоційного інтелекту, а також факторного аналізу  

його показників, нами визначено такі типи емоційного інтелекту в молодших 

школярів: раціональний, афективний, соціально-адаптивний, соціально-
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комунікативний, гармонійний. У кожного з типів один зі структурних 

компонентів емоційного інтелекту є провідним, інші його доповнюють. Так, 

виокремлені типи визначено на основі високого рівня розвитку відповідної 

структурної складової емоційного інтелекту (раціональний – когнітивної, 

афективний – емоційної, соціально-адаптивний – конативної, соціально-

комунікативний – соціально-комунікативної). При цьому гармонійний тип 

характеризується високим рівнем розвитку усіх структурних компонентів 

емоційного інтелекту. 

Результати емпіричного визначення типів емоційного інтелекту 

молодших школярів відображено на рис. 3.9. 

 

 

Рис. 3.9. Типи емоційного інтелекту молодших школярів (за результатами 

дослідження рівнів розвитку його структурних компонентів) 

 

Охарактеризуємо виокремлені нами типи більш детально. 

Раціональний тип емоційного інтелекту, який виявлено у 18,5% 

молодших школярів, відображає, що у них краще розвинута когнітивна 

складова емоційного інтелекту. Це проявляється у здатності добре розуміти 

власні емоції та емоції інших людей. Дитина може встановити (усвідомити) 
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факт емоційного переживання у себе чи іншої людини; розпізнати емоцію за 

експресивними ознаками, тобто ідентифікувати те, яку саме емоцію переживає 

людина сама або інша особа (за схемами і фотографіями (r=0,69 при p≤0,05), за 

сюжетними малюнками (r=0,72 при p≤0,01)); легко і швидко вербалізувати 

емоцію (її словесно виразити); розуміє причини, що викликали цю емоцію, та 

наслідки, до яких вона приведе (r=0,72 при p≤0,01). Високий рівень розуміння 

своїх емоцій пов’язаний з розвиненою рефлексією, яка забезпечує емоційне 

самопізнання, емоційне самоусвідомлення. Водночас високий рівень розуміння 

не тільки своїх, а й чужих емоцій, пов’язаний із розвиненою емоційною 

децентрацією (r=0,83 при p≤0,01), яка сприяє вияву емпатії до інших людей 

(r=0,76 при p≤0,01) та визначає локус контролю (r=0,84 при p≤0,01). Таким 

чином, аналіз та порівняння основних показників, які увійшли до складу цього 

типу, дозволяють стверджувати, що раціональний тип відображає когнітивний 

рівень розвитку емоційного інтелекту. 

Афективний тип емоційного інтелекту проявляється у 25,5% учнів. Він  

пов’язаний з особливостями емоційного реагування дитини в емоціогенних 

ситуаціях. Емоційність як одна з найважливіших, поряд з психічною 

активністю, характеристик індивідуальності, зумовлює підвищену чутливість 

дитини до емоціогенних ситуацій, збудливість (r=0,70 при p≤0,01), тривожність 

(r=0,68 при p≤0,05). Така дитина характеризується стійкою схильністю до 

переживань, сильнішого й частішого прояву емоційних реакцій, ніж інші діти, 

що пов’язано з низьким рівнем емоційної стійкості (r=-0,57 при p≤0,05). У неї 

добре розвинена емоційна експресія (r=0,51 при p≤0,05), що проявляється у 

вербальних та невербальних ознаках (міміці, жестах, рухах, інтонаційності 

мовлення). При цьому змістові характеристики емоційного інтелекту, якісні 

характеристики (модальність і знак емоції) та процесуально-динамічні 

характеристики емоційних переживань (їх сила, інтенсивність, тривалість) 

залежать від об’єкта переживань, соціальної ситуації, в якій перебуває дитина 

тощо. Таким чином, на основі аналізу основних показників цього типу, можемо 
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стверджувати, що афективний тип відображає психофізіологічний рівень 

розвитку емоційного інтелекту. 

Соціально-адаптивний тип емоційного інтелекту, який виявлено у 21% 

досліджуваних, свідчить про те, що у цих молодших школярів добре розвинута 

конативна складова емоційного інтелекту. Така дитина здатна управляти 

емоціями, здійснювати емоційний самоконтроль та емоційну саморегуляцію. 

Високий рівень самоконтролю зумовлює емоційну стійкість дитини (r=0,80 при 

p≤0,01), здатність володіти собою. При цьому вона намагається контролювати 

як інтенсивність емоцій, так і їхнє зовнішнє вираження, може довільно 

стримувати чи викликати різні емоційні переживання (r=0,82 при p≤0,01), і, як 

наслідок, адекватно емоційно поводитися відповідно до ситуацій та умов, 

соціокультурних норм. Це забезпечує дитині високу соціальну пристосованість, 

розширює адаптивний потенціал поведінки в емоціогенних ситуаціях. Водночас 

діти з високим рівнем розвитку конативного компонента вирізняються ще й 

емоційною креативністю, яка відображає їх прагнення до ефективного й 

автентичного емоційного самовираження, до самотворення емоційного 

простору через взаємодію з іншими людьми, вчинки та дії. Вони мотивовані на 

досягнення успіху (r=0,44 при p≤0,05) та відкриті до нового емоційного досвіду, 

готові до емоційної самозміни. Таким чином, ми вважаємо, що соціально-

адаптивний тип пов’язаний з креативно-суб’єктним рівнем розвитку 

емоційного інтелекту. 

Соціально-комунікативний тип емоційного інтелекту, який проявляється 

у 32% учнів, характеризується умінням застосувати емоційні компетенції у 

сфері спілкування та соціальної взаємодії. У дитини цього типу добре 

розвинений міжособистісний емоційний інтелект, який пов’язаний насамперед 

з високим рівнем розвитку емпатії (r=0,73 при p≤0,01), здатністю 

співпереживати й співчувати іншим людям, комунікабельністю (r=0,54 при 

p≤0,05), експресивністю мовлення (r=0,58 при p≤0,05), відсутністю емоційних 

бар’єрів у спілкуванні. Дитина здатна легко і швидко встановлювати емоційний 

контакт з іншими людьми, виявляти емоційну гнучкість у стосунках з іншими, 



260 
 

що забезпечує їй лідерські позиції у колективі (r=0,74 при p≤0,01), сприяє 

успішності соціальної взаємодії та ефективності міжособистісного спілкування. 

Таким чином, ми вважаємо, що соціально-комунікативний тип відображає 

соціопсихологічний рівень розвитку емоційного інтелекту. 

Гармонійний тип, який виявлено лише у 3% молодших школярів, 

передбачає внутрішню збалансованість усіх структурних складових емоційного 

інтелекту. При цьому високий рівень розвитку всіх структурних компонентів 

зумовлює високий інтегральний показник емоційного інтелекту. Здатність 

особистості до емоційного самопізнання та емоційної саморегуляції забезпечує 

емоційну задоволеність образом «Я» (r=0,74 при p≤0,01), стосунками з іншими 

людьми і життям в цілому. Дитина цього типу характеризується позитивним 

ставленням до себе й інших людей (r=0,85 при p≤0,01), переживанням 

позитивних емоцій та відсутністю тривожності (r=-0,82 при p≤0,01). Це 

забезпечує гармонізацію її внутрішнього світу, відчуття психологічного 

благополуччя і реалізується у потребі в духовних переживаннях – добра, краси, 

любові, позитивних взаєминах з оточуючими. Таким чином, це дозволяє 

вважати, що гармонійний тип є основою для розвитку в подальшому 

емоційного інтелекту на екзистенційно-духовному рівні. 

Отже, як показали отримані результати, в досліджуваних добре 

розвинутий в основному один зі структурних компонентів емоційного 

інтелекту. Так, встановлено, що найбільше в молодших школярів проявляється 

соціально-комунікативний тип емоційного інтелекту, найменше виявлено учнів 

з гармонійним типом, що вказує на необхідність розвитку загального 

емоційного інтелекту, як внутрішньоособистісного, так і міжособистісного, 

шляхом цілеспрямованих психолого-педагогічних впливів. 

З метою визначення інтегрального показника рівня розвитку емоційного 

інтелекту та сформованості його структурних компонентів в кінці молодшого 

шкільного віку, зокрема в учнів 4-х класів (n=126), нами використано 

опитувальник «ЕмІн» Д. В. Люсіна [257]. Ми ставили собі за мету визначити 

загальний рівень емоційного інтелекту, відтак простежити наступність у 
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розвитку емоційного інтелекту на подальших вікових етапах життя, зокрема 

порівняти отримані результати стосовно емоційного інтелекту молодших 

школярів з емпіричними показниками розвитку емоційного інтелекту в дітей 

молодшого підліткового віку.  

За результатами кластерного аналізу, здійсненого з використанням 

програмного засобу SPSS Statistic 21.0, методом К-середніх виокремлено           

3 групи досліджуваних відповідно до інтегрального показника загального рівня 

емоційного інтелекту молодших школярів, що був визначений за допомогою 

опитувальника «ЕмІн» Д. В. Люсіна, а саме: з високим (кластер 1), середнім 

(кластер 2) і низьким (кластер 3) рівнем (табл. 3.23).  

Таблиця 3.23 

Результати кластерного аналізу показників і рівнів розвитку емоційного 

інтелекту молодших школярів (n=126) та відмінності між ними 

Показники ЕІ 
Кластер  

1  
t-критерій 
Стьюдента 

Кластер  
2 

t-критерій 
Стьюдента 

Кластер  
3 

𝑥 𝑥 𝑥 
Розуміння своїх 
емоцій 

22,73 8,93** 17,23 8,31** 12,87 

Управління своїми 
емоціями 

16,32 15,52** 13,84 14,33** 10,49 

Розуміння чужих 
емоцій 

27,91 6,72** 20,54 12,48** 11,03 

Управління чужими 
емоціями 

20,54 16,16** 18,49 9,13** 14,93 

Контроль експресії 11,14 5,75** 10,00 8,14** 7,89 
Розуміння емоцій 48,80 7,69** 36,69 10,06** 23,19 
Управління емоціями 48,40 7,77** 42,25 13,36** 32,47 
Внутрішньоособис 
тісний інтелект 

48,32 11,00** 40,84 11,73** 30,38 

Міжособистісний 
інтелект 

46,95 8,13** 39,28 10,35** 25,86 

Загальний рівень ЕІ 94,91 7,61** 79,39 9,09** 55,94 

 

Примітки: 𝑥  – середнє значення, t – критерій Стьюдента, * – p≤0,05,          

** – p≤0,01 
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За результатами кластерного аналізу встановлено, що лише 11,1% учнів, 

які увійшли до кластеру 1, мають високий рівень розвитку емоційного 

інтелекту. Вони характеризується здатністю розпізнавати та розуміти як власні 

емоції, так й емоції інших людей, вербалізувати їх, встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки стосовно прояву переживань, контролювати емоції, 

стримувати чи виявляти їх адекватно до ситуацій та соціокультурних норм. Ці 

учні вирізняються емоційною стійкістю та  емоційною креативністю. У процесі 

міжособистісної взаємодії вони проявляють емпатійність, здатність легко і 

швидко встановлювати емоційний контакт і вести конструктивний діалог з 

оточуючими. Їм властиве позитивне ставлення до себе, інших людей та 

навколишнього світу загалом. 

У третини досліджуваних (кластер 2 – 34,9% учнів) – середній рівень 

розвитку емоційного інтелекту. Вони здатні розпізнавати та оцінювати власні 

емоції та емоції інших, хоча інколи допускають при цьому помилки, можуть 

визначати причини їх виникнення, пояснювати їхнє значення, але не завжди 

стримують власні емоції, не можуть управляти емоціями інших, не проявляють 

емоційну гнучкість у  стосунках з іншими. 

Більше половини молодших школярів (кластер 3 – 54% учнів) мають 

низький рівень розвитку емоційного інтелекту. Ці учні характеризується тим, 

що не до кінця усвідомлюють значущість емоцій у житті людини, дуже часто не 

можуть правильно ідентифікувати емоції, не розуміють причини їх виникнення, 

тому проявляють неадекватну реакцію на прояви емоцій іншими. Вони нездатні 

контролювати власні емоції, особливо прояв негативних, що утруднює процес 

міжособистісної взаємодії. Учні з низьким емоційним інтелектом більш 

тривожні, замкнуті, оскільки не можуть встановити емоційний контакт з 

іншими людьми, відчувають емоційні бар’єри у спілкуванні з оточуючими. 

Узагальнені результати дослідження рівня розвитку емоційного інтелекту 

в молодших школярів (n=126) відображено в таблиці 3.24. 
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Таблиця 3.24 

Кількісні результати дослідження рівня розвитку емоційного інтелекту  

в молодших школярів (у %) за опитувальником «ЕмІн» Д. В. Люсіна 
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Високий 27 27 3,2 9,5 34,9 9,5 9,5 27 9,5 11,1 

Середній 36,5 46 27,8 27,8 38,1 18,3 44,5 49,2 27,8 34,9 

Низький 36,5 27 69 62,7 27 72,2 46 23,8 62,7 54 

 

Аналізуючи емпіричні показники емоційного інтелекту, слід зазначити, 

що здатність розуміти власні емоції краще розвинена в учнів початкових класів, 

порівняно із здатністю розуміти чужі емоції. На нашу думку, це пов’язано з 

тим, що в молодших школярів відбувається «інтелектуалізація афекту» (за       

Л. С. Виготським), розвивається рефлексія як психологічне новоутворення 

молодшого шкільного віку, що забезпечує здатність розуміти власні емоції, 

відтак сприяє емоційному самоусвідомленню молодших школярів. 

Водночас здатність управляти своїми емоціями теж краще розвинена у 

молодших школярів порівняно із здатністю керувати емоціями інших людей. 

Цей факт можна пояснити тим, що в молодшому шкільному віці формується 

довільність психічних пізнавальних процесів і поведінки, як наслідок, це 

забезпечує можливість здійснювати емоційну саморегуляцію, дитина починає 

володіти своїм емоційним станом. Звичайно, їй не завжди це вдається, бо вияв 

емоцій залежить і від індивідуально-психологічних особливостей дитини 

(властивостей нервової системи, типу темпераменту), і від умов сімейного 

виховання, культури емоційної поведінки, однак упродовж молодшого 

шкільного віку ця здатність поступово розвивається. 
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Таким чином, отримані результати, їх кількісний та якісний аналіз, 

свідчать, що емоційний інтелект є недостатньо розвиненим у молодших 

школярів, тому постає необхідність його цілеспрямованого розвитку з метою 

забезпечення психологічного благополуччя учнів, їх здатності успішно 

спілкуватися і взаємодіяти з іншими людьми. Відтак відповідно до визначених 

нами рівнів розвитку емоційного інтелекту та виокремлених його типів у 

молодших школярів нами розроблено програму соціально-психологічного 

тренінгу як психологічного засобу цілеспрямованого розвитку емоційного 

інтелекту дітей молодшого шкільного віку, яка подана в п’ятому розділі.  

 

Висновки до третього розділу 

1. Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів характеризується 

такими психологічними закономірностями: у цьому віці емоційний інтелект має 

нерівномірний, гетерохронний розвиток. Спостерігаються етапи його зростання 

і спадання, а саме: міжособистісний емоційний інтелект краще розвинений в 

учнів 2 і 4 класів, тоді як внутрішньоособистісний – в учнів 3–4 класів. 

2. У розвитку емоційного інтелекту молодших школярів встановлено такі 

вікові особливості: найменш розвиненим у молодших школярів є когнітивний 

компонент емоційного інтелекту – здатність до розуміння емоцій як власних, 

так і чужих. Найбільш розвиненим є соціально-комунікативний компонент 

емоційного інтелекту – здатність до використання емоцій з метою забезпечення 

успішності спілкування та соціальної взаємодії. 

Емпірично встановлено, що молодші школярі краще ідентифікують 

позитивні емоції, ніж негативні. Визначаючи емоції за експресивними ознаками 

їх прояву, діти цього віку орієнтуються в основному на міміку. При цьому, 

молодші школярі легше розпізнають і краще розуміють емоційний стан людини 

тоді, коли сприймають і визначають його не тільки за експресією обличчя, а в 

контексті соціальної ситуації в цілому. 

3. У розвитку емоційного інтелекту молодших школярів спостерігаються 

статеві відмінності. Встановлено, що в цілому рівень розвитку емоційного 
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інтелекту в дівчат вищий, ніж у хлопців. Так, зокрема, дівчата краще розуміють 

власні емоції та вербалізують емоційні переживання. Однак у хлопців вищий 

рівень здатності до управління власними емоціями та контролю експресії. 

Проте дівчата краще розпізнають та розуміють емоції інших людей, а також 

частіше виявляють емпатійність у процесі спілкування та соціальної взаємодії 

порівняно з хлопцями. Тому в дівчаток міжособистісний емоційний інтелект 

розвинутий більше, ніж у хлопців. Отримані результати підтверджено у процесі 

статистичної обробки даних за допомогою t-критерію Стьюдента. 

4. Визначено такі типи емоційного інтелекту у молодших школярів: 

раціональний, афективний, соціально-адаптивний, соціально-комунікативний, 

гармонійний. У кожного з типів один зі структурних компонентів емоційного 

інтелекту є провідним, інші його доповнюють. Так, виокремлені типи 

визначено нами на основі високого рівня розвитку відповідної структурної 

складової емоційного інтелекту (раціональний – когнітивної, афективний – 

емоційної, соціально-адаптивний – конативної, соціально-комунікативний – 

соціально-комунікативної). При цьому гармонійний тип характеризується 

високим рівнем розвитку усіх структурних компонентів емоційного інтелекту 

(когнітивного, емоційного, конативного та соціально-комунікативного). 

5. За результатами аналізу інтегрального показника загального рівня 

емоційного інтелекту виявлено, що лише 11,1% учнів початкових класів мають 

високий рівень розвитку емоційного інтелекту. У третини досліджуваних 

(34,9%) – середній рівень розвитку емоційного інтелекту. Більше половини 

молодших школярів (54%) мають низький рівень розвитку емоційного 

інтелекту.  

6. Результати емпіричного дослідження засвідчили необхідність розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів, як внутрішньоособистісного, так і 

міжособистісного, шляхом цілеспрямованих психолого-педагогічних впливів з 

урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей дітей. 

 

 



266 
 

Основні положення розділу опубліковані у працях автора : 

1. Шпак М. М. Аналіз результатів емпіричного дослідження соціально-

комунікативної складової емоційного інтелекту молодших школярів /              

М. М. Шпак // The Unity of Science. – Vienna, Austria. – October, 2016. – P. 87–

90. 

2. Шпак М. М. Взаємозв’язок емоційного інтелекту та психічного стану 

молодшого школяра / М. М. Шпак // Science and Education a New Dimension. 

Pedagogy and Psychology, IV (45), Issue : 93. – Budapest, 2016. – P. 72–76. 

3. Шпак М. М. Вікові особливості розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів / М. М. Шпак // Science and Education a New Dimension. 

Pedagogy and Psychology, VI (68), Issue : 164. – Budapest, 2018. – P. 71–74. 

4. Шпак М. М. Емоційний інтелект – запорука успішності спілкування та 

міжособистісної взаємодії молодших школярів / М. М. Шпак // Рівність, 

лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді : 

ґендерний дискурс : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (Тернопіль, 5–7 жовтня 2016 р.); за заг. ред. проф. В. П. Кравця. – 

Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2016. – С. 131–133. 

5. Шпак М. М. Емоційний інтелект як особистісний ресурс забезпечення 

психологічного благополуччя молодших школярів / М. М. Шпак // Наука і 

освіта. – 2016. – № 5. – С. 266–270. 

6. Шпак М. М. Емпіричне дослідження психологічних особливостей 

розвитку емоційного інтелекту в молодшому  шкільному віці / М. М. Шпак // 

Психологічні перспективи. – 2017. – Вип. 29. – С. 234–244.  

7. Шпак М. М. Особливості емоційного розвитку дитини молодшого 

шкільного віку та їх врахування у роботі практичного психолога / М. М. Шпак 

// Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості 

практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (Тернопіль, 27–28 лютого 2003 р.). 

– Тернопіль : ТДПУ, 2003. – Ч. 3. – С. 206–213. 



267 
 

8. Шпак М. М. Психологические особенности распознавания и 

понимания эмоций младшими школьниками / М. М. Шпак // Вестник 

современной науки : науч.-теорет. журнал / Гл. ред. А. Н. Дудецкая. – 

Волгоград : Сфера, 2015. – № 8. – С. 150–156. 

9. Шпак М. М. Психологічні типи емоційного інтелекту молодших 

школярів [Електронний ресурс] / М. М. Шпак // Психологічний часопис : 

електронний журнал Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / 

за ред. С. Д. Максименка. – 2017. – № 2 (6). – Вип. 6. – С. 88–98. – Режим 

доступу : http://ua.appsyjournal.com/issue/2-6/. 

10. Шпак М. М. Психологія розвитку емоційного інтелекту молодших  

школярів : монографія / М. М. Шпак. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 

2016. – 372 с. 

11. Шпак М. М. Розуміння емоцій молодшими школярами як структурна 

складова емоційного інтелекту / М. М. Шпак // Проблеми гуманітарних наук : 

зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені       

І. Франка / Ред. кол. Н. Скотна, І. Галян та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ 

ДДПУ імені І. Франка, 2015. – Вип. 34. Психологія. – C. 188–199. 

12. Шпак М. М. Саморегуляція в структурі емоційного інтелекту 

молодших школярів / Л. П. Журавльова, М. М. Шпак // Педагогічний процес : 

теорія і практика. Серія : Психологія. – 2016. – № 3 (54). – С. 52–57. 

 

  



268 
 

РОЗДІЛ 4 

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНИХ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ 

РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ В 

МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 

 

У четвертому розділі визначено основні соціальні та психологічні 

чинники, які зумовлюють розвиток емоційного інтелекту дитини молодшого 

шкільного віку, вивчено стан досліджуваної проблеми у педагогічній практиці 

та сімейному вихованні, здійснено порівняльний аналіз онтогенетичної 

динаміки розвитку емоційного інтелекту впродовж дошкільного, молодшого 

шкільного та підліткового віку. 

 

Перш за все, слід уточнити, що ми розуміємо під поняттям «чинник». У 

Великому тлумачному словнику сучасної української мови зазначається, що 

«чинник – це умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, яка визначає 

його характер або одну з основник рис; фактор» [87, с. 1378]. У контексті 

нашого дослідження ми будемо дотримуватися визначення цього поняття і саме 

такого розуміння його сутності. 

Водночас дослідження психологічних особливостей розвитку емоційного 

інтелекту молодших школярів передбачало також урахування біологічних і 

соціальних передумов його розвитку, визначених як вітчизняними, так і 

зарубіжними дослідниками. Зазначимо, що в довідковій літературі 

«передумова» визначається як «попередня умова існування, виникнення, діяння 

і т. ін. чого-небудь» [422, с. 178]. Відтак, ми розглядаємо передумови як те, що 

здійснює виключно прицільний вплив на розвиток емоційного інтелекту 

особистості. 

Доведено, що до біологічних передумов розвитку емоційного інтелекту 

належать: рівень емоційного інтелекту батьків; правопівкульний тип мислення; 

спадкові задатки емоційної сприйнятливості; властивості темпераменту; 

особливості переробки інформації [17].  



269 
 

До соціальних передумов розвитку емоційного інтелекту включають: 

синтонію; рівень розвитку самосвідомості дитини; рівень освіти батьків та 

сімейного доходу; емоційно-сприятливі взаємостосунки між батьками; 

екстернальний локус контролю; релігійність [17]. 

Додамо, що в культурно-історичній теорії Л. С. Виготського 

підкреслюється необхідність урахування ролі соціальної детермінації у генезі 

вищих психічних функцій та можливості їх вивчення через категорію значення 

для особистості у вигляді життєвих і наукових понять. Це положення відомого 

вченого було одним із основоположних принципів конструювання авторської 

моделі розвитку емоційного інтелекту молодших школярів.  

Ми врахували, що розвиток особистості дитини молодшого шкільного 

віку здійснюється у різних соціальних умовах, а саме: сім’ї, найближчого 

оточення, школи, інших освітніх закладів, у певних соціально-політичних, 

етносоціокультурних, національних умовах суспільства, представником якого 

вона є [376]. При цьому, як справедливо зазначала Л. І. Божович, «чинники 

біологічного й соціального порядку не визначають розвиток прямо; вони 

включаються у сам процес розвитку, стаючи внутрішніми компонентами 

психологічних новоутворень, що виникають при цьому» [57, с. 123]. Дедалі 

вагомішу роль відіграє при цьому власна активність особистості. «Сутність 

культурного розвитку, – підкреслював Л. С. Виготський, – полягає в тому, що 

людина оволодіває процесами власної поведінки...» [104, с. 316]. 

Відповідно до цих положень фундаторів психологічної науки, а також з 

урахуванням провідних чинників соціалізації особистості дитини в умовах 

сьогодення, наукових висновків дослідників [12; 17; 56; 96; 118; 154; 165; 171], 

ми припускаємо, що вагому роль у розвитку емоційного інтелекту дитини 

молодшого шкільного віку відіграють:  

− соціальні чинники, а саме:  

• сім’я як первинне середовище соціалізації дитини та становлення її 

емоційного інтелекту;  
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• освітнє середовище як основа оптимізації розвитку емоційного 

інтелекту;  

− особистісні чинники розвитку, зокрема формування емоційно-ціннісного 

ставлення до себе, самооцінка власних емоційних переживань, емоційна 

саморегуляція;  

− соціально-психологічні чинники розвитку, серед яких визначальним є 

емпатія як здатність розуміти емоційний стан інших людей, 

співпереживати з ними, що є важливим для успішної соціальної взаємодії 

і спілкування дитини з іншими людьми.  

Охарактеризуємо виокремлені чинники розвитку емоційного інтелекту 

дитини молодшого шкільного віку більш докладно. 

 

4.1. Сім’я як первинне соціальне середовище становлення емоційного 

інтелекту дитини 

 

Входження дитини з моменту її народження у соціальне середовище 

розпочинається з сім’ї, яка відіграє вирішальну роль у психічному розвитку та 

формуванні особистості дитини. Особливо значуща роль батьків у розвитку 

емоційного інтелекту дитини. Тому охарактеризуємо спочатку особливості 

емоційного розвитку дитини на первинному етапі її соціалізації, а відтак 

простежимо, як вони впливають в подальшому на становлення емоційного 

інтелекту молодшого школяра. 

На важливість емоційної прихильності матері до дитини, особливо в 

немовлячому віці, вказували такі зарубіжні вчені, як: Дж. Боулбі, Е. Еріксон, 

Дж. Кеннелл, М. Клаус, М. Райбл та ін. Результати дослідження цих учених 

показали, що тілесні контакти матері і дитини полегшують адаптацію 

новонародженої дитини до зовнішнього середовища, а також забезпечують її 

емоційну підтримку [585].  При цьому низький рівень прихильності матері до 

немовляти призводить до ігнорування емоцій та психічного стану дитини, 

натомість високий рівень виражається у частоті тілесних контактів та 
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близькості матері з дитиною, у прояві материнської любові, тепла та турботи 

про дитину [573].  

Важливими вважаємо висновки Е. Еріксона [578] про те, що основним 

результатом емоційної прихильності матері до дитини в немовлячому віці є 

формування у неї почуття базової довіри. Рівень розвитку довіри до інших 

людей і світу загалом залежить насамперед від особливостей материнського 

піклування, причому не стільки від кількості їжі чи дотиків матері, як від 

особливостей емоційного спілкування, здатності матері налагодити емоційний 

контакт з дитиною, забезпечити емоційну підтримку дитини, тим самим даючи 

зрозуміти їй, що вона є людиною, якій можна довіряти. 

Свою прив’язаність до матері немовля виражає за допомогою 

невербальних засобів спілкування – посмішки, погляду, комплексу 

пожвавлення, лепетання. На скільки сильно прив’язана дитина до матері 

свідчить характер емоційних реакцій немовляти на відлучення від неї. Якщо 

дитину в силу певних причин відокремити від матері, наприклад, забрати в 

лікарню через хворобу, то вона, як правило, виразно демонструє свої негативні 

емоції на розлучення – плаче, відмовляється від їжі, проявляє апатію. 

Доведено, що недостатність материнської уваги та емоційного контакту з 

нею призводить до важких соматичних розладів у дітей [601]. Причиною цього 

є те, що організм немовляти для нормального функціонування має отримувати 

із зовнішнього середовища цілий комплекс емоційних подразників, які здатна 

надати тільки мати. Пещення, пригортання, погойдування дитини на руках, при 

цьому можливість торкатися до близької людини, здатність відчувати знайомий 

запах її тіла, є для немовлят такими ж важливими, як повітря і їжа.  

Практика показує, що гарні побутові умови і найкращий догляд за 

немовлятами в будинках дитини і закладах інтернатного типу неспроможні 

замінити дитині емоційні контакти з батьками, материнську любов і батьківське 

тепло. Ранній досвід знехтування, емоційного неприйняття дитини батьками 

може відобразитися в подальшому дисгармонійним образом Я, низькою 
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самооцінкою, невпевненістю в собі, зневірою у своїх силах, слабкою здатністю 

до самоаналізу та самовдосконалення.  

До того ж, на думку Дж. Боулбі [573], внаслідок ранньої та тривалої 

розлуки дитини з матір’ю, формується так званий синдром «афективної 

тупості», який проявляється у дитини в активному несприйманні самої себе, 

нездатності до дружби й любові, відсутності відчуття спільності з іншими 

людьми, подібності до них, самозапереченні, нехтуванні собою та іншими. 

Зазвичай, на подальших етапах вікового розвитку це знаходить своє вираження 

та розрядку в агресії, яка може проявлятися або на зовнішньому рівні і 

спрямована на інших людей (грубість, брутальність, втрата емоційного 

самоконтролю, гнів, обурення тощо), або на внутрішньому рівні і може 

існувати в «прихованому» вигляді (озлобленість, недоброзичливість, готовність 

«зірвати свій гнів» на будь-кому). 

Отже, емоційна прихильність матері до дитини є запорукою нормального 

емоційного розвитку дитини зокрема, так і її психічного розвитку в цілому. 

На особливості емоційного виховання дитини в сім’ї впливає вік дитини. 

Педагогічний досвід свідчить, що маленька дитина отримує емоційне 

прийняття та любов вже за те, що вона є. Чим старшою стає дитина, тим під 

більшу сімейну цензуру підпадають її емоційні реакції, риси характеру, 

особливості поведінки, тобто тим частіше звучить правило, що «емоційне 

прийняття треба заслужити чи заробити». Якщо дитина не відповідає 

батьківським очікуванням – її можуть фізично карати, нехтувати, сварити.  

Слід враховувати, що безпосередність поведінки і природність вияву 

почуттів більше властива дітям раннього і дошкільного віку. З роками 

особливості емоційної поведінки дітей змінюються: вона маскує реальні 

переживання, вчиться володіти своїм емоційним станом, підпорядковувати 

прояв емоцій і почуттів – розуму і волі. 

Вирішальну роль у процесі емоційного виховання відіграє і стать 

дитини. Так, педагогічний досвід показує, що відмінності у прояві емоцій 

дорослими чоловіками і жінками зумовлені підходом до виховання дітей в 
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дитинстві: у хлопчиків в процесі сімейного виховання почуття часто 

подавляються, тоді як у дівчаток вони підтримуються і домінують. Батьки 

вимагають, щоб хлопці контролювали свої емоції, а дівчата, навпаки, були 

більш емоційно відкриті. Відповідно здатність жінок до обговорення своїх 

емоцій і почуттів, яка з’являється ще в ранньому віці, домінує і на подальших 

вікових етапах їхнього життя [66]. Отримані дані відповідають гендерним  

уявленням  про  експресивність  жінок  та  емоційну  стриманість чоловіків 

[185]. У психологічних дослідженнях встановлено, що високий рівень 

емоційного інтелекту, як правило, переважає у дівчат [22; 66]. Дослідники 

пояснюють подібні відмінності не біологічними факторами, а 

соціокультурними умовами виховання дітей. 

Важливе значення у розвитку емоційного інтелекту дитини відіграє 

психологічний клімат сім’ї, який впливає на її самопочуття та особливості 

емоційної поведінки. Гармонійний емоційний розвиток дитини забезпечують 

сім’ї зі сприятливим психологічним кліматом, які  характеризуються 

згуртованістю, доброзичливістю, повагою і водночас високою вимогливістю 

одне до одного, відповідальністю, почуттям захищеності й емоційної 

задоволеності в сім’ї. А найперше – почуттям любові, яку батьки демонструють 

до дитини різними способами: привітним поглядом, ласкавими дотиками, 

словами, які несуть позитивне емоційне навантаження  («Я рада тебе бачити», 

«Ти мені подобаєшся», «Мені добре, коли ми разом», «Який ти у мене 

гарний»). Сім’ї з несприятливим психологічним кліматом, які характеризу-

ються насамперед напруженістю, конфліктністю міжособистісних стосунків, 

негативним ставленням членів сім’ї одне до одного, формують у дитини 

почуття незахищеності, емоційного дискомфорту від перебування в сім’ї. 

З метою дослідження емоційного ставлення батьків до дитини та їх 

впливу на розвиток у неї емоційного інтелекту ми провели анкетування батьків 

дітей молодшого шкільного віку (додаток Д).  
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Результати емпіричного дослідження показали, що можна виокремити 

три групи батьків, які відрізняються типом емоційного реагування на 

переживання дитини (рис. 4.1): 

 

 

Рис. 4.1. Особливості емоційного реагування батьків на переживання 

дитини 

 

• батьки, які залишають почуття дитини без уваги (16,7%). Зазвичай 

такі батьки проявляють байдужість до її емоційних переживань, їх мало 

хвилює, чому їхня дитина зараз радіє чи сумує, які причини цього емоційного 

стану, які чинники вплинули на її емоційне самопочуття. Така категорія батьків 

вбачає своїм основним завданням забезпечення фізіологічних потреб дитини, 

зокрема у їжі, одязі, медикаментах, однак не знаходить необхідного часу для 

емоційного спілкування з дитиною. Здебільшого батьки пояснюють такі 

особливості своєї поведінки щодо дитини професійною зайнятістю, 

побутовими проблемами, поганим станом здоров’я чи самопочуття. Як 

показують наші психологічні спостереження, якщо дитина не знаходить 

емоційної підтримки і розуміння у сім’ї, вона шукає їх поза її межами, зокрема,  

у колі друзів, у референтній групі; 

• батьки, які емоційно підтримують дитину, проявляють до неї 

емпатію, співпереживання (22,2%). При цьому батьки навчають дитину 

16,7%
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Типи батьківського ставлення до 

переживань дитини
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прояв емоцій



275 
 

володіти своїм емоційним станом, справлятися з виявом негативних емоцій, 

переживань, які виникають у стресових ситуаціях. Використовуючи свої знання 

і переконання стосовно того, як, коли і які саме емоції необхідно переживати і 

виражати, демонструючи на прикладах власної поведінки, батьки формують у 

дітей навички емоційної саморегуляції; 

• батьки, які карають дитину за прояв емоцій, особливо негативних 

переживань (61,1%). Якщо емоційна поведінка дитини не відповідає, на думку 

дорослих, прийнятим у суспільстві чи в сім’ї, моральним принципам та 

етичним нормам, батьки виражають своє незадоволення у формі заборон, 

санкцій, фізичних покарань за порушення дитиною правил поведінки. 

Найпоширенішою помилкою таких батьків є пригнічення емоційних реакцій 

дитини, що спричинює виникнення холодності, яка перешкоджає нормальному 

емоційному розвитку дитини та проявам емпатії до інших людей. Так, 

наприклад, психічне здоров’я дітей порушується, якщо батьки будуть емоції 

дітей забороняти («Припиніть сміятись…»), витісняти («Мені все одно…»), 

відчужувати («Хлопчики не бояться…»), накладати табу на їх виявлення («Не 

показуй іншим, який ти …»). Важливо, щоб батьки пам’ятали: відкрите 

спілкування ґрунтується на емоційній свободі, яка дозволяє бути самим собою, 

бути конгруентним у стосунках з іншими людьми. 

У процесі індивідуальних бесід та анкетування батьків ми з’ясували 

найбільш поширені способи і методи емоційного виховання дітей. Так, 

виявлено, що найчастіше батьки використовують заборони (44,4%), 

залякування і погрози (27,8%), фізичні методи покарання (11,1%), тобто б’ють 

та лупцюють дітей. Серед інших – принижування гідності («Ти плакса!», 

«Ненормальний», «Якийсь псих!», «Дурень»), ігнорування емоцій і почуттів 

дитини (16,7%). Очевидно, що ці способи та методи батьки застосовують тому, 

що не розуміють емоцій та почуттів дитини, причин їх виникнення, самі слабо 

контролюють власні емоції, особливо вияв негативних, або не знають інших 

адекватних способів виховного впливу на емоційну поведінку дитини. 

Більше половини батьків (72,2%) зазначили, що на емоційний стан 



276 
 

дитини суттєвий вплив також чинять: Інтернет, комп’ютерні ігри, відео, 

телебачення. Тому батькам необхідно дуже уважно ставитися до змісту того, 

що дитина сприймає чи дивиться. Адже вона часто наслідує особливості 

емоційної поведінки значущих для неї людей (казкових персонажів, 

кіноакторів, спортсменів тощо). 

Нами встановлено також негативні особливості сімейної взаємодії, які 

ускладнюють розуміння емоцій і почуттів дитини та міжособистісні стосунки 

батьків і дітей загалом. Так, ми з’ясували, що, з одного боку, молодші школярі 

більш відверті і щирі у спілкуванні з батьками, з іншого, у сім’ї батьки (80,6%) 

часто послаблюють емоційний самоконтроль, не приховують свого поганого 

настрою і роздратування. Тому типовою є сімейна ситуація, коли дитина хоче 

розповісти всі новини, а саме: як пройшов день у школі, які успіхи чи труднощі 

у неї в навчанні, одержати відповідь на різні запитання, іноді аж надокучає, 

компенсуючи свою вимушену емоційну стриманість у школі, а  дорослі — 

після роботи стомлені і водночас роздратовані. Через це сімейне спілкування не 

приносить задоволення ні одним, ні іншим, до того ж дитина часто попадає 

«під гарячу руку» батьків. Таким чином, діапазон емоційних виявів у сім’ї 

значно ширший, ніж у процесі педагогічного спілкування з учнем чи 

професійного спілкування з колегами по роботі. 

Водночас наші спостереження показують, що у молодших школярів, на 

відміну від підлітків, яскраво виражена довіра до дорослих, потреба розповісти 

батькам, як вони почуваються, чому у них поганий настрій, однак мама 

постійно заклопотана хатніми справами, вирішенням щоденних побутових 

проблем, тому не завжди звертає увагу на емоційне самопочуття дитини, або ж 

сама прагне відпочити, помовчати, усамітнитися. На цьому ґрунті часто 

виникають сімейні конфлікти. 

Крім цього, сімейні стосунки ускладнює відсутність у більшості батьків 

психолого-педагогічних знань та емоційних компетенцій (77,8%), що 

призводить до частих педагогічних помилок: неадекватної оцінки емоційної 

поведінки дитини, нерозуміння її емоцій і почуттів, причин їх виникнення, 
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спроб розв’язати проблеми емоційного виховання інтуїтивно, нерідко в стані 

роздратування тощо. 

З огляду на зазначене, дослідники наголошують, що рівень розвитку 

емоційного інтелекту, емоційної  компетентності батьків також відіграє значну 

роль в емоційному розвитку дитини [12; 142]. Перехід від авторитарної 

педагогіки до педагогіки співробітництва й особистісно орієнтованої взаємодії 

з дітьми потребує від батьків не лише певних особистісних якостей (доброта, 

любов до дітей, повага), а й високого рівня емоційної компетентності: уміння 

розпізнавати емоційний стан, настрій дитини, адекватно спілкуватися з дітьми 

різного віку, коректно вказувати на недоліки та чесноти, виражати власні емоції 

так, щоб вони були зрозумілими і викликали адекватну реакцію у дитини, 

іншими словами, щоб навчити емоційної грамотності дитину, батьки повинні 

бути самі емоційно обізнаними й уміти знаходити з дитиною спільну емоційну 

мову. 

Однак, як показує педагогічна практика та результати проведеного нами 

анкетування, сучасні батьки гостро відчувають недостатність емоційної 

обізнаності і потребують психологічної допомоги. У процесі психологічної 

просвіти необхідно навчати батьків висловлювати свої почуття, переживання 

від першої особи («Мені важко... Я не люблю... Мене дратує... Я 

засмучений...»); емпатійно слухати дитину; критикувати не особистість дитини, 

а її конкретні дії. Можна засуджувати вчинки дитини, але не її почуття, якими б 

небажаними вони не були. Якщо вони виникли, значить, для цього були 

причини. 

Отже, головним завданням сімейного виховання є створення атмосфери 

емоційної захищеності, розуміння, любові дитини. Батьки повинні подбати про 

створення сприятливих умов для емоційного розвитку дитини, її емоційної 

соціалізації, адже моделі поведінки дорослої людини часто залежать від 

емоційного досвіду, який вона набула у дитинстві, від тих емоційних спогадів і 

почуттів, які вона пережила на ранніх етапах свого життя. 
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4.2. Розвиток емоційного інтелекту учня у процесі навчальної 

діяльності в початковій школі 

 

Важливим чинником розвитку емоційного інтелекту дитини молодшого 

шкільного віку є освітнє середовище. 

У сучасних умовах переосмислення парадигми вітчизняної початкової 

освіти, передбачається перехід від традиційної, адаптивно-дисциплінарної до 

особистісно орієнтованої моделі освіти, пріоритетною метою якої є не тільки 

засвоєння молодшими школярами знань, умінь та навичок, а й формування в 

учнів бажання та уміння вчитися, урахування їхніх пізнавальних потреб, 

інтересів, здібностей, емоційного ставлення до навчання. Важливо, щоб дитина 

не просто «проживала» кожний день у школі, а переживала радість успіху від 

пізнання нового [440]. Для цього необхідне створення навчальних ситуацій, які 

актуалізують емоційний потенціал учнів. У цьому контексті постала 

необхідність обґрунтування феномена емоційного інтелекту молодшого 

школяра та його ролі в освітньому процесі. 

Зазначимо, що на сучасному етапі значення і роль емоційного інтелекту в 

сфері освіти розкрито у психологічних дослідженнях Ю. В. Бреус [68],             

С. П. Дерев’янко [130], В. В. Зарицької [172], Г. Г. Кравцова [223],                    

М. О. Манойлової [272], Н. М. Петрової [342] та ін. 

Водночас вивчення та аналіз нами педагогічної практики засвідчують, на 

жаль, тривожні тенденції трансформації вітчизняної системи освіти: емоційний 

розвиток особистості, її почуття, переживання фактично витісняються 

домінуванням інформаційно-знаннєвої компетентності. 

Початкова школа втрачає, як засвідчують наші психологічні 

спостереження, багато можливостей для розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів через недооцінювання емоційності навчання.  Хоча творчі 

учителі-новатори наголошують на тому, що «без емоцій взагалі неможливе ні 

викладання, ні учіння» [7, с. 23]. З огляду на це, актуалізується такий аспект 



279 
 

проблеми емоційності навчання: чи всі психолого-педагогічні ресурси нині 

повністю задіяні для розвитку емоційного інтелекту молодшого школяра? 

Варто зазначити, що окремі аспекти проблеми емоційності навчання 

молодших школярів вивчалися багатьма науковцями, однак спеціальних 

психологічних досліджень у цьому плані майже не проводилося. Виокремимо 

основні напрями наукового пошуку: вплив емоцій на пізнавальні процеси учнів 

[102; 219; 365]; емоційна регуляція навчально-пізнавальної діяльності [357; 

479]; вплив емоцій на розвиток бажання вчитися, пізнавальних інтересів, 

допитливості молодших школярів [276; 281; 396]; вплив емоцій на формування 

особистості дитини, моральне виховання учнів [7; 49; 50]; розвиток 

самосвідомості, рефлексії у молодших школярів в процесі навчальної 

діяльності [61; 339; 421; 477]; психологічне здоров’я учнів [473].   

Суттєво збагачують уявлення про сутність цього феномена дослідження 

педагогів. Так, у дидактиці розглядають емоційність як принцип навчання, що 

полягає у здійсненні емоційного впливу на учня як суб’єкта навчання [354; 

420]. Неодноразово привертали увагу до проблеми необхідності забезпечення 

емоційності навчання молодших школярів і педагоги-практики [7; 440], які 

розглядали емоційну насиченість процесу навчання як важливу умову його 

ефективності, але вимагали не пріоритету емоцій, а злиття думки і почуттів, 

«гармонії розуму і серця». 

Зіставивши точки зору психологів і дидактів на трактування сутності 

зазначеного поняття, помічаємо, що науковий пошук педагогів зорієнтований 

переважно на розробку технології забезпечення емоційності навчання учнів з 

метою активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів, тим 

часом як психологи акцентують увагу здебільшого на емоційному благополуччі 

дитини як необхідної умови збереження психічного здоров’я школярів. При 

цьому дослідники наголошують, що вплив на учня через емоційну сферу 

найбільше відповідає природі дитячого організму, віковим особливостям дітей 

молодшого шкільного віку [440].  
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З огляду на те, що, по-перше, психологи і педагоги вважають емоційність 

характерною рисою молодших школярів (В. А. Крутецький, Г. О. Люблінська, 

П. М. Якобсон та ін.), по-друге, існує загальновизнана науковцями                    

(Л. С. Виготський, С. Л. Рубінштейн) «єдність афекту та інтелекту», відповідно 

«думка учня початкових класів невіддільна від емоцій і почуттів»                     

(В. О. Сухомлинський), посилюється значущість «емоційної освіченості» 

молодших школярів, необхідність розвитку у них емоційного інтелекту. Маємо 

по-новому оцінити нині конструктивність думки В. О. Сухомлинського, який 

стверджував: «Емоційна насиченість процесу навчання, особливо сприймання 

навколишнього світу, – це вимога, що висувається законами розвитку дитячого 

мислення» [440, с. 46].  

Враховуючи, що людина має емоційну природу, а смисл нашого 

існування пов’язаний з оточенням себе тими людьми і речами, до яких ми 

емоційно прив’язані, навчання через переживання (як в особистісному, так і в 

соціальному плані) є, на думку К. Ізарда [184, с. 16], не менш, а можливо, і 

більш важливіше, ніж накопичення інформації.  

Це підтверджують також результати психологічних досліджень. З огляду 

на те, що «один і той самий процес може бути і, як правило, буває і 

інтелектуальним, і емоційним, і вольовим» [389, с. 96], то саме у молодшому 

шкільному віці розвиток бажання вчитися, пізнавальних інтересів, пізнавальної 

активності учнів значною мірою зумовлюється емоційним компонентом [218; 

291; 396]. У контексті досліджуваної проблеми ці положення набувають 

принципово важливого значення.  

Водночас ми вважаємо конструктивною позицію тих науковців- 

психологів, які пов’язують розвиток емоційного інтелекту учнів, передусім, з 

підвищенням емоційної компетентності педагогів. Слушною, на наш погляд, є 

думка М. О. Манойлової, яка стверджує, що «емоційний інтелект виступає як 

системотвірний фактор продуктивності педагогічної діяльності, який 

опосередковує як набуття професійних знань та умінь, так і особистісний 

розвиток учителя та його учнів» [273, с. 22]. 
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Анкетування учителів початкових класів (додаток Е), проведене нами у 

школах міста Тернополя й Тернопільської області з діагностичною метою, 

засвідчило про недостатній ступінь готовності педагогів до розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів у процесі навчальної діяльності в 

початковій школі. Перш за все, ми намагалися з’ясувати самооцінні судження 

учителів початкових класів щодо обізнаності про феномен емоційного 

інтелекту. Результати анкетування показали, що дві третини респондентів 

(59,3%) уважають, що «поверхово обізнані» про емоційний інтелект 

особистості. На думку ж 21,9% учителів, вони є достатньо обізнані, а решта 

(18,8% респондентів) – стверджують, що у них «ще не склалось однозначної 

відповіді».  

Також у процесі анкетування нами було визначено практичну здатність 

учителів до розвитку емоційного інтелекту учнів у процесі навчальної 

діяльності в початковій школі. З цією метою респондентам було запропоновано 

відповісти на запитання такого змісту: схарактеризувати більш докладно 

методи та засоби розвитку емоційного інтелекту учнів на уроках в початкових 

класах, опираючись на саморефлексію власної педагогічної практики (рис. 4.2). 

  

 

 

Рис. 4.2. Методи та засоби розвитку вчителями емоційного інтелекту 

учнів на уроках в початкових класах 
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Як видно з рис. 4.2, видалось за можливе з’ясувати, що більшість вчителів 

початкових класів (51,6%) використовують зміст навчального матеріалу, 

зокрема, ставлять запитання учням, спрямовані на аналіз емоцій і почуттів 

героїв твору, емоційного стану автора твору, виявлення власного емоційного 

ставлення до прочитаного; 18,8% учителів використовують методичний апарат 

підручників, а саме: ілюстрації, сюжетні малюнки, репродукції відомих картин, 

що забезпечує емоційне сприймання творів, розвиває в учнів уміння визначати 

емоційний стан людини за експресивними ознаками тощо; а 10,9% учителів 

створюють проблемні ситуації на уроці, використовують дискусії, диспути. Для 

актуалізації і розширення емоційного досвіду учнів учителі застосовують 

дидактичні ігри, драматизацію, інсценування (9,4%); слухання музики (6,3%); 

гумор (3%). 

У процесі опитування було також з’ясовано стосовно яких саме аспектів 

такого інтегрованого явища як «емоційний інтелект учня», педагоги відчувають 

найбільше труднощів. Встановлено, що йдеться саме про психодидактичні 

засоби розвитку емоційного інтелекту (78,1% вчителів).  

Зважаючи на той факт, що отримані нами дані мають здебільшого 

діагностичний характер і вони встановлені на основі самооцінки педагогами 

стану професійної готовності до розвитку емоційного інтелекту учнів в умовах 

навчальної діяльності в початкових класах, нами була врахована й 

спрямованість навчальних підручників для молодших школярів на розвиток 

емоційного інтелекту з урахуванням різнотипності навчальних завдань. На 

думку більшості вчителів початкових класів (67%), у навчальних підручниках 

для молодших школярів недостатньо завдань і вправ для розвитку емоційного 

інтелекту учнів, розміщені вони безсистемно, а відтак, потребують 

конкретизації і доповнення. 

З огляду на отримані результати дослідження, обґрунтуємо шляхи 

розвитку емоційного інтелекту у процесі навчання молодших школярів:    
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По-перше, на нашу думку, це ґрунтовна обізнаність педагогів з якісними 

психологічними новоутвореннями молодшого шкільного віку, специфікою 

емоційного розвитку дітей цього віку та їх урахування в процесі навчання.  

Враховуючи те, що навчальна діяльність є провідною у молодшому 

шкільному віці [549], розвиток емоційного інтелекту має відбуватися саме у її 

контексті. На думку В. В. Давидова [123] і Д. Б. Ельконіна [551], навчальна 

діяльність є необхідною й важливою формою психічного розвитку дітей цього 

віку і зорієнтована на засвоєння системи наукових понять. Це сприяє 

формуванню у молодших школярів теоретичного мислення, що своєю чергою 

забезпечує оволодіння інтелектуальними уміннями – аналізом, рефлексією, 

плануванням. Навчальна діяльність при такому підході передбачає, що учень є 

не об’єктом впливів учителя, а суб’єктом учіння, який самозмінюється у цьому 

процесі. 

Характеризуючи позицію молодшого школяра як суб’єкта навчальної 

діяльності, вчені дійшли висновку, що вона передбачає сформованість: 

− бажання та уміння вчитися [121]. Наголосимо, що уміння вчитися 

розглядається у вітчизняній дидактиці як: інтегральна якість особистості, яка 

має міжпредметний характер [395]; ключова компетентність початкової 

загальної освіти, що охоплює змістовий, мотиваційний та процесуальний 

компоненти [206; 398];  

− рефлексивних умінь, необхідних для того, щоб відокремити відоме 

від невідомого, поглянути на себе збоку, проаналізувати власні дії і вчинки 

[339; 477]. Додамо, що психологи вважають рефлексію одним із психологічних 

новоутворень молодшого шкільного віку [365]; 

− загальнонавчальних умінь та навичок, серед яких виокремлюють 

сукупність провідних, а саме: організаційні, загальнопізнавальні, 

загальномовленнєві й контрольно-оцінні [206].  

З огляду на зазначене, вважаємо, що навчальна діяльність сприяє 

розвитку емоційного інтелекту молодших школярів, тому необхідно 
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використовувати, окрім психологічних, також  психодидактичні засоби його 

розвитку в учнів. 

На нашу думку, психологічна підготовка майбутніх учителів початкових 

класів до розвитку емоційного інтелекту молодших школярів може 

здійснюватись у вищих закладах освіти в процесі вивчення таких 

психологічних дисциплін: «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», 

«Соціальна психологія», «Психодидактика», «Психологічна служба в системі 

освіти» тощо.  

Логічним продовженням і фаховим поглибленням психологічної просвіти 

з означеної проблеми як студентів – майбутніх учителів початкових класів, так і 

педагогів, які вже працюють в школах, є проведення психологічних лекторіїв, 

бесід, індивідуальних консультацій, залучення їх до соціально-психологічних 

тренінгів з метою формування емоційної компетентності, що забезпечить,  

своєю чергою, успішність спілкування і педагогічної взаємодії з молодшими 

школярами. Саме психологічна обізнаність та емоційна компетентність 

педагогів сприятиме, на нашу думку, розвитку емоційного інтелекту молодших 

школярів. 

По-друге, потрібні зміни в змісті початкової освіти. Важливо забезпечити 

не лише оволодіння учнями системою знань, умінь та навичок, досвідом 

творчої діяльності, а й формування у них емоційно-ціннісного ставленням до 

себе, інших людей, до навчальної діяльності як провідної на цьому етапі 

вікового розвитку.  

Наші психологічні спостереження та результати емпіричного 

дослідження, зокрема анкетування вчителів початкових класів засвідчили, що 

досвід емоційно-ціннісного ставлення до знань формується тоді, коли на уроці 

вчитель активізує емоційні переживання учнів. А це стає можливим за умови 

збагачення змісту освіти цікавим, емоційно насиченим, особистісно значущим 

матеріалом, стимулювання інтелектуальних почуттів учнів. Підтвердження цих 

думок знаходимо у В. О. Сухомлинського, який справедливо зазначав: 

«Джерело бажання вчитися – в самому характері дитячої розумової праці, в 
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емоційному забарвленні думки, в інтелектуальних переживаннях. Якщо це 

джерело виснажиться, ніякими прийомами не примусиш дитину сидіти за 

книжкою» [440, с. 68]. Отож, недооцінка емоційності навчання є однією з 

причин втрати молодшими школярами пізнавального інтересу, бажання 

вчитися. Тому необхідно розробити відповідні навчально-методичні матеріали, 

нові навчальні програми і підручники, які б сприяли розвитку емоційного 

інтелекту в молодших школярів. Конкретизуємо більш детально наші 

міркування. 

Так, важливим нормативним документом, який реалізує зміст освіти, є 

підручник. Він має акумулювати в собі змістове, процесуальне та мотиваційне 

забезпечення емоційності процесу навчання з урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей молодших школярів. Аналіз діючих навчальних 

підручників для початкової школи показав, що вони недостатньо націлюють 

вчителя на емоційне збагачення процесу навчання. Отож, варто було б, на нашу 

думку, доповнити їх: емоційно насиченими текстами (до того ж різної 

емоційної тональності); завданнями і вправами, що передбачають: як розвиток 

інтелектуальних почуттів у молодших школярів (зокрема здивування, 

зацікавлення, допитливості тощо), так і вираження емоційного ставлення до 

прочитаного, до дій і вчинків героїв твору; формування уміння аналізувати 

власні емоції та емоції інших людей; прояв емпатії до інших людей; творчими 

завданнями, спрямованими на розвиток емоційної креативності учнів. 

Таким чином, психологічний супровід розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів передбачає формування в учителів уміння здійснювати 

цілеспрямований вплив на нього через емоціогенність змісту навчального 

матеріалу. Особливо цьому сприяють уроки української мови та літератури, 

природознавства, історії, художньої праці. 

По-третє, психологічного забезпечення потребують усталені підходи до 

методики навчальної роботи з учнями початкових класів. Йдеться про 

дотримання вимог науковців щодо навчання молодших школярів: «замість 

предметоцентризму – дитиноцентризм з урахуванням індивідуальності 
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кожного» [396]. Це забезпечить не лише особистісно орієнтований і 

розвивальний характер навчання, а й успішність суб’єкт-суб’єктної 

педагогічної взаємодії з учнями, що проявляється у діалогічній формі 

спілкування. Як зауважує Г. К. Радчук, «у діалогічній взаємодії суб’єктів освіти 

навчальні ситуації емоційно проживаються та переживаються, подієво 

наповнюються та осмислюються, що дає цінний особистісний досвід» [374, с. 

219]. Діалогічна взаємодія передбачає уміння вчителя здійснювати 

психологічний аналіз явищ і процесів, пов’язаних з емоційним станом, 

самопочуттям дитини, її потребами та інтересами, емоційним ставленням до 

себе, до інших людей, до навчання в цілому. Це дозволить вбачати у кожній 

дитині індивідуальність, суб’єкта навчальної діяльності, а не об’єкта 

педагогічного впливу. 

Окрім цього, з метою розвитку емоційного інтелекту молодших школярів, 

важливо ознайомити вчителів початкових класів з методами емоційної 

регуляції навчальної діяльності школярів, які розроблені та обґрунтовані           

О. Я. Чебикіним [478, с. 104]. Автор поділяє їх на три групи: 

1. Методи, спрямовані на підсилення емоційності дидактичного 

матеріалу. Вони пов’язані зі створенням емоційного ефекту, як-от: раптовості, 

яскравості, контрасту, драматизації, заохочення та інших, які зумовлюють 

виникнення в учнів позитивних емоцій, що детермінують ефективність 

навчальної діяльності. 

2. Методи, націлені на оперативне коригування негативних спонтанно-

ситуативних емоцій, що виникають в окремих школярів на уроках. Вони 

пов’язані зі створенням емоційних ефектів: драматизації, раптовості, контрасту 

тощо. 

3. Методи, які сприяють відновленню функціональних станів учнів. До 

них належать: переключення уваги на іншу контрастну діяльність, різні рухові, 

дихальні, вербальні дії, які можна виконувати як окремо, так і в поєднанні з 

музичним супроводом.  
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Таким чином, психологічний супровід розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів передбачає також формування емоційної компетентності 

вчителя. Адже педагог повинен, з одного боку, робити емоційно насиченим і 

цікавим сам процес навчання, а з іншого – розуміти та управляти емоціями 

учнів, які виникають на уроках. Отже, необхідно забезпечити відповідну 

психологічну освіченість вчителів. Важлива роль у цьому контексті належить, 

на нашу думку, шкільній психологічній службі, зокрема практичному 

психологу. 

 

 

4.3. Особистісні чинники розвитку емоційного інтелекту молодших 

школярів  

 

Окрім зовнішніх чинників (сімейне, освітнє середовище), які впливають 

на розвиток емоційного інтелекту молодших школярів, значний вплив на цей 

процес здійснюють також особистісні чинники. Тому розглянемо та 

обґрунтуємо роль та місце емоційного інтелекту в контексті самопізнання, 

самооцінки, саморегуляції поведінки і діяльності. 

Самопізнання передбачає глибоке розуміння самого себе, своїх потреб, 

емоцій і почуттів, мотивів поведінки. Ще тисячі років тому назад Сократ 

проголосив: «Пізнай самого себе». І це має сенс, якщо зважити на те, що 

молодший школяр повинен знати власні сильні і слабкі сторони, усвідомлювати 

своє місце у світі і ставлення до себе.  

На ранніх етапах становлення самопізнання формуються деякі, відносно 

стійкі, уявлення про власне Я, окремі образи самого себе та своєї поведінки, що 

стосуються конкретної ситуації чи соціальної взаємодії. Основними 

психологічними механізмами такого самопізнання є самосприйняття і 

самоспостереження.  

Слід зазначити, що система уявлень про себе, образ Я починає 

формуватися вже у дошкільному віці, який називають ще періодом становлення 
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соціального Я [55]. Почуття і переживання дитини дошкільного віку стають 

складнішими, у них поступово зменшується елемент мимовільного 

наслідування, що мало місце у ранньому дитинстві. У цей період формуються 

такі морально-етичні категорії: хороший-поганий, гарний-негарний, добрий-

злий та ін., розвивається почуття сорому, власної гідності, справедливості. 

Яскраво виявляються симпатії й антипатії, виникає потреба у визнанні й 

схваленні, у розумінні, підтримці й любові [55; 102; 212]. Таким чином, 

дошкільнятам притаманні різноманітні емоційні переживання, які лежать, 

передусім, у сфері міжособистісних стосунків з близькими людьми (батьками, 

вихователем, найближчими родичами).  

У молодшому шкільному віці відбувається збагачення й змістова 

диференціація образу «Я».  Початок навчання у школі зумовлює істотні зміни в 

емоційному житті дитини, пов’язані з її новим соціальним становищем. У 

першокласника формується «внутрішня позиція школяра», виникають нові 

стосунки: з учителем, з учнівським колективом, зі школою як навчальним 

закладом, з’являються нові обов’язки (систематично готувати уроки, 

виконувати доручення вчителя та інші). Все це викликає відповідні емоційні 

переживання. Відтак у процесі навчальної діяльності, як провідної  на цьому 

віковому етапі розвитку, погляд дитини спрямований на саму себе, на свій 

внутрішній світ, свої емоційні переживання, відбувається конкретизація 

уявлень про себе, свої особистісні якості, емоції і почуття, їх поступова 

інтелектуалізація. Тому найсуттєвішою рисою семирічної дитини                      

Л. С. Виготський вважав початок диференціації внутрішньої і зовнішньої сфер 

особистості [101, с. 198]. 

У процесі розвитку особистості основними внутрішніми психологічними 

механізмами самопізнання стає самоаналіз і самоусвідомлення. На їх основі з 

одиничних, ситуативних образів виникає узагальнений образ власного Я, що 

виражається у відповідному розумінні самого себе й значно впливає на 

поведінку та світосприймання загалом. 
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Ми вважаємо слушною думку О. Л. Яковлєвої [559], що усвідомлення 

власної індивідуальності є не що інше, як усвідомлення власних емоційних 

реакцій і станів, які відображають індивідуальне ставлення до навколишнього. 

Подібної точки зору дотримується і Т. С. Кириленко, яка, розглядає емоційне 

самопізнання особистості як пізнання власного емоційного світу, його 

афективного простору через переживання цього простору як вияву 

індивідуальності [197, с. 227].  

У молодшому шкільному віці дитина починає усвідомлювати зміст 

почуттів, розуміти, що означає «я радію», «я сердита» та ін., тобто починає 

свідомо орієнтуватися у власних емоціях. Її переживання набувають смислу, 

вони узагальнюються, формуються логіка почуттів. Без таких змін, вважав      

Л. С. Виготський [101], новий етап розвитку, перехід до шкільного віку був би 

неможливим. Вагому роль в емоційному самопізнанні відіграє рефлексія як 

психологічне новоутворення, яке починає формуватися у молодшому 

шкільному віці і пов’язане з виникненням більш складних «теоретичних» форм 

мислення [365]. 

Як уже зазначалося, рефлексію ми розглядаємо основним психологічним 

механізмом внутрішньоособистісного емоційного інтелекту, бо вона забезпечує 

емоційне самопізнання особистості, що полягає у «пізнанні особистістю своїх 

емоцій та почуттів, які розкривають її самій собі і для неї самої з метою 

самозміни» [197, с. 226]. Отже, людина через переживання усвідомлює власний 

внутрішній світ, за їхньою допомогою проходить процес самопізнання. 

Рефлексія, у цьому контексті, пов’язана, з одного боку, з осмислюванням 

емоційного стану, з самоаналізом емоційних переживань, а з іншого – зі 

спробою зрозуміти їх сенс та оцінити з метою подальшого пошуку та 

вироблення стратегії емоційної поведінки. 

Процес самопізнання супроводжується різними емоційними 

переживаннями, емоційними станами, почуттями особистості до самої себе. На 

основі власного емоційного досвіду формується узагальнене емоційно-ціннісне 

ставлення особистості до самої себе. Воно істотно впливає на процес 
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самопізнання, визначаючи його специфіку, спрямованість та індивідуальне 

емоційне забарвлення. Самоставлення виявляється у формі самооцінки.  

Доведено, що саме у молодшому шкільному віці починає формуватися 

самооцінка дитина, яка опосередковує її ставлення до себе, інтегрує досвід її 

діяльності та спілкування з іншими людьми [101].  

Як уже зазначалося вище, у процесі емпіричного дослідження ми 

визначили особливості емоційної спрямованості самооцінки молодших 

школярів. За результатами методики «Який ти?» О. А. Білобрикіної було 

встановлено, що трохи менше половини учнів початкових класів (42,5%) мають 

позитивну самооцінку.  

У процесі індивідуальних бесід з молодшими школярами ми з’ясували, що 

самооцінка відображає не тільки уявлення дитини про саму себе, про власні 

можливості, не тільки знання про свої навчальні досягнення, здібності, 

успішність навчання загалом, а й ставлення учня до себе як до виконавця вимог 

учителя, батьків, як до носія певних особистісних якостей, насамперед тих, 

котрі пов’язані з навчальною діяльністю (старанності, дисциплінованості, 

наполегливості, відповідальності тощо). Крім того, ми визначили, що майже у 

третини молодших школярів (27%) спостерігається амбівалентна самооцінка. У 

16,5% молодших школярів самооцінка негативна, що особливо позначається на 

емоційному самопочутті та переживаннях дитини. Привертає увагу той факт, 

що в 10% молодших школярів самооцінка ще чітко невизначена, тоді як в 4% 

учнів початкових класів виявлено індиферентне ставлення до себе. Отже, 

можемо узагальнити, що на етапі молодшого шкільного віку тільки 

відбувається становлення самооцінки, емоційна спрямованість якої залежить 

від різних чинників. 

Доведено, що формування самооцінки молодшого школяра визначають: 

адекватність уявлень про самого себе, позиція учня у навчальному процесі, 

особливості ставлення до нього вчителя, рівень успішності навчання, характер 

стосунків в учнівському колективі [101; 121; 178]. В основі самооцінки 

молодшого школяра лежать інтелектуальні операції порівняння себе з 
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однолітками та зіставлення оцінок дорослих зі знанням своїх позитивних та 

негативних особистісних якостей. Це відображає, з одного боку, рефлексивний 

характер самооцінки молодших школярів, з іншого – сприяє її становленню як 

достатньо надійного механізму саморегуляції [178, с. 98]. Під час взаємодії з 

людьми, спостереження за їхньою поведінкою молодший школяр виробляє 

власні цінності і на цій основі формує емоційне ставлення до самого себе.  

Важливу роль у розвитку емоційного інтелекту відіграє саморегуляція. На 

думку О. А. Конопкіна, саморегуляція – «це системно-організований процес 

внутрішньої психічної активності особистості щодо ініціації, побудови, 

підтримки та управління різними видами та формами довільної активності, що 

безпосередньо реалізує досягнення визначених людиною цілей» [213, с. 5]. 

Одним із її видів є емоційна саморегуляція, яку розглядають  як важливу 

структурну складову емоційного інтелекту особистості [118; 170; 606]. Основне 

завдання саморегуляції у структурі емоційного інтелекту – довільне управління 

емоціями, спрямоване або на активацію емоційних процесів, або на їх 

гальмування, стабілізацію. Це забезпечує здатність людини володіти своїм 

емоційним станом, емоційно адекватно поводитися в різних життєвих 

ситуаціях, успішно адаптуватися до навколишнього середовища. 

Емоційна саморегуляція є, на нашу думку, одним із ключових і 

найважливіших психологічних механізмів розвитку емоційного інтелекту, бо 

саме від вміння особистості керувати своїм емоційним станом, корегувати 

прояв емоцій, особливо негативних, залежить психічне здоров’я людини, її 

здатність гармонійно співіснувати з самою собою і з оточуючими людьми. 

У молодшому шкільному віці здатність дитини розуміти власні емоції та 

почуття, аналізувати набутий емоційний досвід є підґрунтям розвитку здатності 

до емоційної саморегуляції. Як стверджує Л. І. Божович [57], у дітей цього віку 

формується новий рівень афективно-потребової сфери, завдяки чому вони вже 

діють не безпосередньо, а довільно, керуючись при цьому свідомо 

поставленими цілями. Це свідчить про те, що поведінка молодших школярів 

«стає все більш усвідомленою – вони частіше здійснюють вчинки, які 
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продиктовані усвідомленим рішенням та реалізуються власним вольовим 

зусиллям» [365, с. 138]. Відтак характер емоційної поведінки молодшого 

школяра змінюється: він уже більш стримано виражає свої емоції, особливо у 

колективі, у нього розвивається здатність володіти своїми почуттями [558]. 

Отже, розвиток емоційного інтелекту молодшого школяра нерозривно 

пов’язаний з емоційним самопізнанням, формуванням емоційно-ціннісного 

ставлення до себе, самооцінкою власних емоційних переживань, досягнень і 

потенційних можливостей, емоційною саморегуляцією. У цьому зв’язку ми й 

розглядаємо емоційний інтелект як інтегральну властивість особистості, яка 

забезпечує пізнавальну здатність розуміти емоції та управляти ними, 

підпорядковує прояв емоцій розуму і волі, спонукає до емоційного 

самоусвідомлення через збагачення емоційного досвіду. 

 

 

4.4. Взаємозв’язок емоційного інтелекту та емпатії в молодшому 

шкільному віці 

 

Серед соціально-психологічних чинників провідним у розвитку 

емоційного інтелекту є, на нашу думку, емпатія, яка забезпечує здатність 

людини розуміти і управляти емоціями інших людей. З огляду на це, 

проаналізуємо теоретичні підходи до дослідження природи емпатії, її розвитку 

в молодшому шкільному віці та розкриємо особливості взаємозв’язку 

емоційного інтелекту особистості з емпатією, зокрема з емпатійними 

стосунками молодших школярів. 

На думку Д. Гоулмана [118], емпатія є структурною складовою 

емоційного інтелекту, яка полягає у здатності розпізнавати й розуміти емоції 

інших людей, що, своєю чергою, сприяє кращій соціальній адаптації 

особистості в суспільстві. Ми погоджуємось з думкою Дж. Мейєра і П. Селовея 

[592], що емпатія є ключовою емоційною здібністю, яка передбачає уміння 

ідентифікувати себе із почуттями іншої людини й у такий спосіб 
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співпереживати або співчувати їй. Прояв емпатійного ставлення до інших 

людей, до навколишнього світу сприяє розвитку емоційної грамотності людини 

[96, с. 62].  

Цілісна концепція розвитку емпатії людини на засадах інтеграції 

системного, еволюційно-генетичного, соціокультурного та гуманітарного 

підходів розроблена Л. П. Журавльовою [153]. Проникнення у внутрішній світ 

іншої людини, розуміння її емоційного стану, співпереживання і співчуття є, на 

думку дослідниці, необхідною умовою формування толерантної, гуманістично 

спрямованої, активної і діяльної особистості. Сформованість альтруїстичних 

якостей особистості та її готовність до відповідної поведінки сприяють 

встановленню емоційного контакту з іншою людиною у процесі 

міжособистісної взаємодії з нею. 

У структурі емоційного інтелекту ми розглядаємо емпатію як основний 

психологічний механізм міжособистісного емоційного інтелекту, який  

забезпечує успішність спілкування і соціальної взаємодії (див. параграф 2.4). 

Водночас ми ставили собі за мету розкрити структурно-функціональні 

характеристики та особливості розвитку емоційного інтелекту в молодшому 

шкільному віці у поєднанні з емпатійними ставленнями дитини до однолітків та 

дорослих, бо у повсякденному житті важко відокремити власні емоційні 

переживання від почуттів та ставлення до нас інших людей. Обґрунтуємо 

авторські позиції і міркування. 

Як відомо, у молодшому шкільному віці активно розвиваються усі види 

почуттів (моральні, інтелектуальні, естетичні). Поряд з інтересом до себе на 

цьому етапі виникає інтерес до внутрішнього світу інших людей [105; 558].          

Учень намагається зрозуміти характер їхніх переживань, стосунки між ними і 

ставлення до нього.  

Доведено, що саме молодший шкільний вік є сензитивним періодом для 

розвитку емпатійності [105; 153]. Цьому сприяє низка змін у психічному й 

особистісному розвитку дитини, специфічні вікові новоутворення, що 

з’являються у неї. Вони обумовлені якісно своєрідною соціальною позицією 
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молодшого школяра як учня і новим пізнавальним ставленням до дійсності, що 

розвивається у дитини, і розширює контури її соціальної взаємодії. У 

молодшого школяра формується механізм емоційної децентрації [105] – 

спроможність відволікатись від своїх емоційних переживань і сприймати 

емоційний стан іншої людини, розуміти причини її переживань, дій, вчинків, 

співвідносити із власними та на основі цього регулювати свою поведінку. Цей 

механізм забезпечує здатність дитини розуміти емоції та почуття інших людей, 

виявляти емпатійне ставлення до оточуючих, відтак сприяє успішності 

міжособистісної взаємодії. 

На основі отриманих емпіричних даних про особливості розвитку емпатії 

у молодшому шкільному віці, Л. П. Журавльовою [151; 153] виділені види та 

рівні емпатійних стосунків молодших школярів з однолітками. 

Учні першої групи (І рівень емпатійних стосунків – дисонансні) 

характеризувалися дієвою і стійкою негативною спрямованістю на іншу 

людину, яка у взаєминах з іншими, особливо з однолітками, проявлялася в 

байдужості до їх потреб, запальності, агресивності або злорадості. Відтак, ми 

можемо припустити, що у цих дітей дуже низький рівень розвитку емоційного 

інтелекту, особливо його міжособистісного компонента. 

Представники ІІ рівня емпатійних стосунків (егоцентричних) 

характеризувалися нестійкою негативною спрямованістю на іншого, добре 

розвиненою ідентифікацією з суб’єктом взаємодії. Вони співпереживали тим, 

хто потребував допомоги, тобто інший виступав для них стимулом власних 

переживань. Учень переживав відчуття іншого ніби за себе, оскільки вони мали 

місце в його минулому досвіді. Цей рівень емпатійних стосунків нестійкий, 

оскільки школярі, які проявляли його, за певних умов могли бути як 

агресивними, так і співчутливими. Це дозволяє нам припустити, що рівень 

розвитку емоційного інтелекту в цих дітей є невисоким, оскільки дитина здатна 

лише відчувати емоційний стан іншої людини, ставити себе на місце інших, 

бачити в них подібних собі, але не проявляє реальної співдії. Хоча молодший 

школяр уже розуміє, що в складній для однолітка ситуації від нього чекають 
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допомоги, у повсякденному житті він намагається відсторонитися від співучасті 

у цій ситуації, задовольняючи, насамперед, особисті інтереси та потреби. Це 

пов’язано з характерною для дітей цього віку зосередженістю на власній 

особистості, на своїх емоційних переживаннях і потребах [558].  

Результати досліджень Т. П. Гаврилової [105], спрямовані на вивчення 

природи і механізмів розвитку емпатії в молодшому шкільному віці, 

підтверджують, що учням початкових класів більш притаманне 

співпереживання. Дослідниця пов’язує цю закономірність з орієнтацією дітей 

молодшого шкільного віку на себе, на власне благополуччя. Разом з тим, 

встановлено, що «діапазон емоційної сприйнятливості і сфери співпереживання 

дитини цього віку обмежений. Чимало емоційних станів і переживань людей їй 

нецікавий, недоступний не тільки для співпереживання, а й для розуміння» 

[558, с. 99]. Водночас О. І. Власовою [96] емпірично підтверджено, що здібність 

адекватно «зчитувати» невербальну інформацію з обличчя, формується у цьому 

віці більш активно порівняно зі здатністю до систематизації емоційних проявів 

людини за іншими носіями експресії (особливості поз, жестів, виразних рухів). 

При цьому дівчатка краще ідентифікують за виразом обличчя, ніж хлопці. 

 З огляду на зазначене вище, ми можемо стверджувати, що в дітей цієї 

групи розвиток емоційного інтелекту знаходиться на сенсорно-перцептивному 

рівні і забезпечує здатність до сприймання та розпізнавання своїх та чужих 

емоції і почуттів. Прояв співпереживання дітьми цієї групи, в основі якого 

лежать психологічні механізми емоційного зараження та ідентифікації, 

передбачає лише емоційний відгук на переживання інших. 

Молодші школярі ІІІ групи (суб’єктноцентричні емпатійні стосунки) 

мали позитивну спрямованість на оточуючих, проявляли до них співчуття, 

однак ця спрямованість ще не досить стійка, оскільки в окремих випадках 

представники цієї групи проявляли лише співпереживання, а за певних 

обставин у них виникало прагнення до реальної співучасті об’єкту емпатії. Їх 

ставлення до людей в основному пасивне. Ті, хто співчуває, готові допомогти 

іншому, однак цю готовність вони реалізують рідко й ситуативно. Така 
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поведінка молодших школярів зумовлена, на нашу думку, віковими 

особливостями дітей, оскільки у них поряд з розвиненою рефлексією, розвиток 

децентрації ще недостатній. І. М. Коган [205], який досліджував особливості 

розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку, стверджує, що в молодших 

школярів проявляються такі компоненти емпатії, як здатність до 

безпосередньо-емоційного співпереживання та чуттєво-образного співчуття, що 

проявляється у формах емоційної ідентифікації та розуміння моральних колізій. 

Рефлексивно-особистісне взаєморозуміння викликає значні утруднення у 

зв’язку з недостатнім рівнем сформованості здатності до особистісної рефлексії 

і загальною низькою спрямованістю на інших людей. 

Ми вважаємо, що на когнітивному рівні емоційний інтелект проявляється 

у здатності людини розуміти та управляти своїми емоціями і почуттями. Прояв 

співчуття дітьми цієї групи передбачає когнітивну орієнтацію в соціальній 

ситуації, але актуалізує лише внутрішнє прагнення сприяння об’єкту емпатії, 

оскільки емоційна децентрація у цих дітей ще недостатньо добре розвинена. 

В учнів, які проявляли ІV рівень емпатійних стосунків (дієвий), досить 

добре розвинена когнітивна децентрація, антиципація, проте недостатні сила і 

глибина переживань не завжди забезпечували реалізацію вибудованої моделі 

поведінки допомоги. Для представників цієї групи додатковим стимулом для 

реалізації внутрішнього сприяння був зовнішній контроль, мінімальна витрата 

енергії на допомогу тощо, тобто дієвість цього рівня взаємодії часто 

обмежувалися лише побудовою моделі поведінки допомоги (для вирішення 

конфлікту) або коопераційними діями. Такої ж думки дотримується і                 

Є. А. Шовкомуд [499], зазначаючи, що молодші школярі найчастіше надають 

підтримку лише близьким друзям, співчуття проявляють несамостійно, за 

ініціативою вчителя, наслідуючи його приклад. Це дозволяє зробити висновок, 

що хоча учні початкових класів уже розуміють зміст почуттів, обізнані з 

моральними чеснотами, етичними нормами, їхня поведінка часто залежить від 

зовнішнього контролю дорослих, особистого прикладу вчителів і батьків.  
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На соціопсихологічному рівні емоційний інтелект виступає як властивість 

особистості, яка проявляється у здатності розуміти та управляти емоціями 

інших, що забезпечує ефективність спілкування і міжособистісної взаємодії з 

іншими людьми. Прояв емпатії дітьми цієї групи передбачає когнітивну 

орієнтацію в соціальній ситуації і актуалізує спочатку внутрішнє сприяння 

об’єкту емпатії, а потім і зовнішнє, яке проявляється у  наданні реальної 

допомоги іншій людині. 

Слід зазначити, що високий рівень розвитку емоційного інтелекту є, на 

нашу думку, основою для розвитку емоційної креативності особистості. Це 

підтверджують також результати досліджень інших вчених [19; 567; 568]. 

Результатом емоційної креативності особистості є гармонізація емоційного 

середовища, як внутрішнього, так і зовнішнього. Емоційний інтелект дозволяє 

дитині не тільки успішно адаптуватися до соціального середовища, а й активно 

впливати на нього та змінювати його. Це проявляється на дієвому рівні 

емпатійного ставлення молодших школярів. 

 Вищий рівень емпатійних  стосунків (альтруїстичний) проявляли 

школярі п’ятої групи. Вони характеризувалися стійкою позитивною 

спрямованістю на іншу людину, яка завжди реалізувалася в конкретних 

справах. У них, окрім особистісної рефлексії, добре розвинена децентрація, 

антиципація. Такі учні миттєво відчували стан іншої людини, прогнозували 

подальший розвиток ситуації і реалізували можливість їй допомогти навіть на 

шкоду власним потребам та інтересам. Можна стверджувати, що у таких дітей 

альтруїзм виступав як якість особистості [155]. За даними  дослідження           

О. І. Власової [96, с. 280], у молодшому шкільному віці альтруїстична 

спрямованість, яка активно підживлює розвиток емпатійних переживань, стає 

панівною особистісною установкою. Вона проявляється в доброзичливості 

учнів, поступливості й готовності активно спілкуватися і турбуватися про 

інших.  

З огляду на це, ми можемо стверджувати, що вершиною розвитку 

емоційного інтелекту є екзистенційно-духовний рівень, пов’язаний з 
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досягнення особистістю емоційної зрілості, яка сприяє її надчуттєвому 

проникненню у внутрішній світ іншої людини, духовній та емоційній єдності з 

іншими людьми та зі світом загалом, і реалізуються в потребі у високих 

переживаннях – істини, добра, краси, любові. 

Отже, узагальнюючи результати дослідження, можемо стверджувати, що:  

1. У структурі емоційного інтелекту ми розглядаємо емпатію, з одного 

боку, як основний психологічний механізм розвитку міжособистісного 

емоційного інтелекту, який сприяє успішності спілкування і соціальної 

взаємодії з оточуючими, з іншого – як соціально-психологічний чинник 

розвитку емоційного інтелекту, який забезпечує здатність дитини розуміти 

емоції інших людей та управляти ними. 

2. У молодшому шкільному віці розвиток емпатії базується на власному 

емоційному досвіді. Розуміння своїх емоцій лежить в основі розуміння емоцій 

інших людей. Тому розвиток емпатії пов’язаний з емоційним 

самоусвідомленням молодших школярів. 

3. Чим вищий рівень розвитку емпатійних стосунків молодших школярів 

(від дисонансних до альтруїстичних), тим вищий рівень розвитку 

міжособистісного компонента емоційного інтелекту. 

Підсумовуючи вищезазначене, можемо констатувати, що в молодшому 

шкільному віці відбувається розвиток емоційного інтелекту дитини у зв’язку з 

набуттям нею здатності до узагальненого переживання, «інтелектуалізації 

афекту», усвідомлення змісту почуттів; формується емпатійне ставлення до 

інших людей, здатність співпереживати й співчувати, що зумовлює її 

особистісне зростання. Саме емоційний інтелект є тим знаряддям, завдяки 

якому відбувається не тільки емоційне самопізнання, а й розуміння та 

усвідомлення емоцій оточуючих, а відтак, прийняття правильних рішень в 

емоціогенних ситуаціях взаємодії з іншими людьми. Таким чином, емоційний 

інтелект є запорукою успішності спілкування та міжособистісної взаємодії 

молодших школярів. 
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4.5. Молодший шкільний вік – сензитивний період розвитку 

емоційного інтелекту 

 

Для того, щоб урахувати вікові передумови та простежити наступність у 

розвитку емоційного інтелекту учнів початкових класів, а також довести, що 

молодший шкільний вік є сензитивним періодом для його розвитку, ми провели 

психодіагностичне дослідження з метою визначення особливостей розвитку 

цього феномена в старших дошкільників та в молодших підлітків. 

Охарактеризуємо отримані результати в наступних параграфах. 

 

 

4.5.1. Становлення емоційного інтелекту в дошкільному віці як 

передумова його розвитку в молодшого школяра 

 

Як уже було зазначено, ми ставили собі за мету емпірично дослідити 

особливості розвитку емоційного інтелекту не лише в молодшому шкільному 

віці, а й визначити та охарактеризувати особливості становлення та розвитку 

емоційного інтелекту в дошкільному віці для того, щоб обґрунтувати ті 

біологічні та соціальні передумови, які склалися на цьому віковому етапі життя 

дитини, та сприяють його розвитку в молодших школярів. 

Психологічні закономірності емоційного розвитку дітей дошкільного віку 

вивчали: Л. І. Божович [55], О. В. Запорожець [164], О. Л. Кононко [212],         

В. К. Котирло [221], О. І. Кульчицька [233], В. С. Мухіна [293] та ін. Науковці 

відзначають, що, по-перше, емоційний розвиток – визначається особливостями 

психічного розвитку дитини загалом, зміною видів діяльності, в яких 

формуються емоційні процеси, специфікою взаємодії дитини зі світом людей та 

предметів; по-друге, спостерігаються значні відмінності в розвитку емоційної 

сфери дитини на різних вікових етапах. 

Виокремимо основні тенденції, які простежуються в емоційному 

розвитку дошкільників.  
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Насамперед зазначимо, що емоції та почуття дитини дошкільного віку 

стають складнішими, порівняно з особливостями їх розвитку в ранньому віці, 

однак носять переважно ситуативний характер. Зумовлені вони передусім 

розширенням її спілкування з людьми, оволодінням мовними засобами та 

розвитком елементів самостійності.  

Дійсно, саме в цей віковий період відбувається соціалізація емоційної 

сфери. Найбільш яскраво емоції і почуття виявляються передусім у сфері 

стосунків із близькими людьми (батьками, вихователями, друзями).  

Психологи [55; 212; 376; 552] наголошують, що в цей віковий період 

спостерігається загалом: 

• яскрава емоційна забарвленість пізнавальних процесів (відчуття, 

сприймання, мислення, уяви);  

• емоційна насиченість різних видів діяльності, особливо ігрової 

діяльності та процесу спілкування з дорослими і ровесниками. При цьому 

«відбувається зміна змісту афектів, яка виявляється насамперед у виникненні 

особливих форм співпереживання, співчуття до інших людей, задля яких 

виконуються дії» [164, с. 65]; 

• дитина оволодіває «мовою» емоцій і почуттів. Вона вчиться за 

допомогою міміки, жестів, рухів, інтонацій голосу виражати свої переживання 

[376, с. 204–205]; 

• при цьому емоційні переживання дедалі більше набувають 

вербалізованого характеру (наприклад, «Я ображений на тебе», «Мені 

боляче!»), хоча висловлювання дитини, які позначають ці емоції, ще досить 

лаконічні; 

• спостерігається безпосередність емоційної поведінки та 

неприховування емоційних переживань, хоча дитина поступово оволодіває 

умінням стримувати бурхливі, різкі вияви своїх почуттів. Таким чином, вона 

починає розуміти, як треба поводитись у певній ситуації, в неї з’являються 

перші ознаки вольової регуляції; 
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• розвиваються соціальні емоції, формуються вищі почуття, а саме: 

моральні (хороший-поганий, добрий-злий), естетичні (гарний-негарний, 

приємний-неприємний) та інтелектуальні (здивування, зацікавлення, радість 

успіху). Основним джерелом, яке забезпечує їхній розвиток, є ігрова діяльність 

як провідна на цьому віковому етапі [55; 549]. Саме гру в усій різноманітності її 

форм і видів вважають школою емоцій та людських стосунків; 

•  особливо яскраво проявляється почуття допитливості, яке стимулює 

пізнавальну активність дитини, бажання отримати відповіді на численні 

запитання, що стосуються навколишньої дійсності. 

У дошкільному віці подальшого розвитку набуває уміння розпізнавати 

емоції за характерними зовнішніми ознаками (мімікою, жестами, загальними 

особливостями поведінки). Дослідники О. А. Прусакова та Є. А. Сергієнко 

[364], які вивчали особливості розпізнавання та розуміння емоцій дітьми 

дошкільного віку, стверджують, що розвиток у дітей цієї здатності можна 

охарактеризувати як поступовий перехід від «зовнішньої» орієнтації, коли 

дитина сприймає емоцію як реакцію на ту чи іншу ситуацію, до «внутрішньої», 

коли дитина бере до уваги як соціальну ситуацію загалом, так і бажання та 

потреби людей. Це дозволяє дитині, на нашу думку, більш диференційовано 

сприймати і визначати емоційні стани як свої, так й інших людей, розуміти 

прояви емоційних переживань, в тому числі більш складні комплекси емоцій, 

усвідомлювати причини їх виникнення.  

Окрім цього, «у міру ускладнення діяльності і віддалення її початкових 

моментів від кінцевих результатів змінюється місце емоцій у часовій структурі 

діяльності і вони починають випереджувати хід виконання задачі, що 

розв’язується» [164, с. 65]. На цій основі формується особлива психічна 

діяльність – емоційна уява, яка є сплавом афективних та когнітивних процесів 

(Л. С. Виготський, О. В. Запорожець). Це емоційне випередження дозволяє 

дитині попередньо програти в уяві різні варіанти своїх дій, при цьому не тільки 

заздалегідь уявити можливі наслідки цих дій, а й пережити їх, тому має 

вирішальне значення у формуванні в дошкільника моральної поведінки. 
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Водночас, уже в дошкільному віці починає закладатися здатність до 

емоційної децентрації [552]. Це має важливе значення для соціальної взаємодії, 

адже спроможність дитини відволікатись від власних емоційних переживань і 

сприйняти емоційний стан іншої людини, забезпечує успішність її спілкування 

з оточуючими людьми. 

Поряд із розвитком уміння розпізнавати та розуміти емоції у старшому 

дошкільному віці відбувається становлення довільної регуляції емоцій та 

поведінки. На думку Л. І. Божович [55], довільність є психологічним 

новоутворенням, яке виникає у процесі розвитку афективно-потребової сфери, і 

забезпечує готовність дитини до школи. 

Психологічні особливості розвитку емоційного інтелекту в дітей 

старшого дошкільного віку досліджував М. А. Нгуен [300]. Він стверджує, що 

готовність дитини орієнтуватися на іншу людину і враховувати її емоційний 

стан у своїй діяльності та спілкуванні є найважливішим емоційним 

новоутворенням, яке відображає рівень розвитку і формування емоційного 

інтелекту старших дошкільників. Учений встановив, що до структури 

емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віці входить три 

компоненти: 

• спрямованість уваги дитини на світ людей і світ емоцій; 

• емоційна орієнтація на іншого; 

• готовність дитини враховувати емоційний стан іншого у своїй 

діяльності [300, с. 11].  

Ці наукові положення є важливими для нас в контексті дослідження 

вікових передумов розвитку емоційного інтелекту в молодшому шкільному 

віці. 

Отже, у дошкільному віці розширюється та збагачується емоційний 

досвід дитини, формується емоційне ставлення до себе, інших людей та 

навколишньої дійсності загалом, що відображається в особливостях емоційної 

поведінки дитини у процесі соціальної взаємодії та спілкування з іншими 

дітьми й дорослими. 
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З метою визначення здатності дітей дошкільного віку до розуміння 

емоцій та управління ними ми провели емпіричне дослідження, у якому взяли 

участь 90 дітей старшого дошкільного віку (віком 5–6 років). Для цього ми 

використали комплексну методику М. А. Нгуена [299], яка містить сукупність 

психодіагностичних методик, а саме: проективну методику «Домальовування: 

світ речей – світ людей – світ емоцій», проективну методику «Три бажання» та 

методику «Що – чому – як». На основі результатів, отриманих за цими 

методиками, ми визначили загальний рівень розвитку емоційного інтелекту в 

старших дошкільників. Проаналізуємо емпіричні дані за кожною з цих методик. 

З метою визначення емоційної спрямованості дитини ми застосовували 

проективну методику «Домальовування: світ речей – світ людей – світ емоцій» 

М. А. Нгуена. Ця методика розроблена автором для дослідження рівня розвитку 

емоційного інтелекту в дітей дошкільного віку. Кожній дитині дають аркуш 

паперу, на якому зображено три геометричні фігури (коло, овал, трикутник) і 

пропонують їй за 15 хвилин додати (домалювати) до фігур будь-які деталі так, 

щоб вийшли малюнки зі змістовим наповненням і логічним завершенням. 

Результати оцінюються у балах. Залежно від того, що саме зобразила дитина на 

малюнку (предмет; тварину; людське обличчя; людину у певному емоційному 

стані або в русі) ми визначали емоційну спрямованість дитини, а саме: на що 

або на кого вона найбільше орієнтується – на предмети навколишньої дійсності, 

на людей загалом чи на їхні емоційні переживання зокрема. Кількісні 

результати дослідження відображено в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Результати дослідження емоційної спрямованості старших дошкільнят за 

методикою «Домальовування: світ речей – світ людей – світ емоцій»          

М. А. Нгуена 

Рівень 
Результат 

(у балах) 

Кількість дітей 

абс. % 

Високий 3-6 7 7,8  

Середній 1-2 34 37,8 

Низький 0 49 54,4  
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Якісний аналіз отриманих даних показав, що більшість дітей (54,4%) 

намалювали різні предмети або тварини, знайомі їм з життєвого досвіду та 

побуту (квітка, сонечко, м’ячик, дерево, зайчик тощо). Водночас 37,8% 

дошкільнят намалювали хоча б один із трьох малюнків, на якому зображено 

людину, що свідчить про соціальну спрямованість дітей цього віку. Як відомо, 

у дошкільному віці розширюється сфера спілкування і соціальних контактів 

дитини, відтак зростає спрямованість дітей на інших людей. Разом з тим, 

найменше було малюнків (7,8%), на яких зображено людське обличчя з яскраво 

вираженим емоційним станом, що дозволяє стверджувати про те, що уявлення 

дошкільнят про емоції та їхні експресивні ознаки вияву є незначними, діапазон 

емоційної сприйнятливості дитини цього віку обмежений, а низка емоційних 

станів їй недоступні для розуміння. 

За допомогою проективної методики «Три бажання» ми визначали 

здатність дитини до емоційної децентрації, тобто до емоційної орієнтації на 

інших людей. Експериментатор роздавав кожній дитині аркуш паперу і 

кольорові олівці, після чого просив, щоб вона намалювала три бажання, які 

може  виконати золота рибка. Обробка результатів здійснювалась таким чином: 

0 балів – малюнок відсутній; 1 бал – малюнок пов’язаний з бажанням «для 

себе»; 2 бали – малюнок пов’язаний з бажанням «для інших людей». Після 

підрахунку отриманих балів відповідно до ключа визначався рівень розвитку 

емоційної децентрації в дитини. Кількісні результати дослідження відображено 

в таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 

Результати дослідження здатності старших дошкільнят  

до емоційної децентрації за методикою «Три бажання» М. А. Нгуена 

Рівень 
Результат 

(у балах) 

Кількість дітей 

абс. % 

Високий 5-6 10 11,1 

Середній 4 26 28,9 

Низький 0-3 54 60 
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Якісний аналіз отриманих даних показав, що в більшості дітей 

дошкільного віку малюнки пов’язані з бажанням «для себе», що свідчить про 

низький рівень здатності до емоційної децентрації. У цьому віці лише 

відбувається становлення емоційної децентрації як одного з психологічних 

механізмів розвитку емоційного інтелекту. Тому дитина більше орієнтовна на 

себе, ніж на потреби та бажання інших людей. У процесі індивідуальної бесіди 

з дитиною ми уточняли, що саме вона намалювала і кому призначений цей 

предмет. Наведемо типові варіанти відповідей дітей: «Я хочу, щоб мені 

подарували цю іграшку на день народження», «Я хочу, щоб мама купила мені 

таку машинку», «У моєї подруги (ім’я) є лялька, вона мені дуже подобається, я 

мрію про таку саму». Лише незначна кількість дітей (11,1%) намалювали два 

або три малюнки, пов’язані з бажанням «для інших людей»: мами, тата, 

молодших братиків чи сестричок. Переважно ці «бажання» пов’язані з певними 

предметами (наприклад, гарне плаття для мами, футбольний м’яч для брата), 

натомість значно менше бажань, пов’язаних із конкретними діями щодо інших 

(наприклад, погуляти з сестричкою у парку, купити ліки бабусі тощо). При 

цьому бажання, пов’язані з емоційним станом оточуючих людей (наприклад, 

щоб не хворів братик, щоб мама завжди була веселою та ін.) більше домінують 

у дівчаток, ніж у хлопчиків. Таким чином, отримані дані свідчать, що в 

більшості старших дошкільників проявляється схильність до егоцентризму, 

емоційна децентрація ще недостатньо добре розвинена. 

За допомогою методики «Що – чому – як» ми визначали готовність 

дитини враховувати емоційний стан іншої людини, співпереживати, 

піклуватися про неї, тобто її здатність до емпатії. Спочатку дітям зачитували 

розповідь, пов’язану з міжособистісними взаєминами між дітьми. Після цього 

їм пропонували дати відповідь на запитання, що стосувалися вирішення 

певного морального конфлікту, про який ішлося в цій розповіді: «Що Таня 

(Юра) сказала (сказав) хлопцям?», «Чому Таня (Юра) так вчинила (вчинив)?»,  

«Як би ти вчинив(ла) у такій ситуації?». Відповіді дітей оцінювались за 
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трьохбальною шкалою. Кількісні результати дослідження відображено в 

таблиці 4.3. 

Інтерпретуючи відповіді дітей, ми можемо констатувати, що в старших 

дошкільників розвивається здатність емпатійно ставитися до інших людей, 

вони намагаються виявляти співпереживання, співчуття до інших людей. При 

цьому емпатія в дітей цього віку виявляється переважно на низькому рівні 

(53,3%). Вони характеризуються позитивною емоційною спрямованістю на 

іншого, однак ще не досить стійкою, або ж негативною спрямованістю, що 

проявляється в агресії під час вибору шляхів розв’язку конфліктної ситуації. 

Таблиця 4.3 

Результати дослідження здатності старших дошкільнят до емпатії  

за методикою «Що – чому – як» М. А. Нгуена 

Рівень 
Результат 

(у балах) 

Кількість дітей 

абс. % 

Високий 5-6 8 8,9 

Середній 3-4 34 37,8 

Низький 0-2 48 53,3 

 

Більше третини дітей (37,8%) демонструють середній рівень готовності 

враховувати емоційний стан інших. Ці діти співпереживають тим, хто потребує 

допомоги, однак здатні лише відчувати емоційний стан іншої людини, ставити 

себе на місце інших, але не проявляють реальної співдії. 

Лише 8,9% дітей дошкільного віку виявляють високий рівень готовності 

враховувати емоційний стан іншої людини, емпатійно ставитися до неї. Вони 

здатні розуміти та управляти емоціями інших людей, при цьому оцінюють та 

прогнозують подальший розвиток ситуації і пропонують конструктивні шляхи 

розв’язку конфлікту, проявляють доброзичливе ставлення до близьких і 

готовність активно турбуватися про інших. 

 Отже, використання комплексу психодіагностичних методик 

(«Домальовування: світ речей – світ людей – світ емоцій», «Три бажання», «Що 

– чому – як»), розроблених М. А. Нгуеном, дало нам можливість зіставити та 
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порівняти отримані показники, узагальнити їх й визначити рівень розвитку 

емоційного інтелекту в старших дошкільників в цілому. З цією метою ми 

застосували кластерний аналіз. 

За результатами кластерного аналізу, здійсненого за допомогою 

програмного засобу SPSS Statistic 21.0, методом К-середніх виокремлено                  

3 кластерні групи досліджуваних (табл. 4.4) за рівнями розвитку емоційного 

інтелекту: з високим (кластер 1), середнім (кластер 2) і низьким (кластер 3) 

рівнем. 

Таблиця 4.4 

Показники розвитку емоційного інтелекту старших дошкільників (n=90)  

за результатами кластерного аналізу та відмінності між ними 

Показники ЕІ 
Кластер 1  t-критерій 

Стьюдента 

Кластер 2 t-критерій 

Стьюдента 

Кластер 3 

𝑥 𝑥 𝑥 

Емоційна 

спрямованість 
4,67 11,70** 1,60 20,30** 0 

Емоційна 

децентрація 
5,10 18,17** 4,00 10,99** 2,06 

Емпатія 5,13 8,28** 3,56 15,94** 1,33 

Примітки: 𝑥  – середнє значення, t – критерій Стьюдента, * – p≤0,05;        

** –p≤0,01 

Узагальнені результати дослідження рівня розвитку емоційного інтелекту 

в дітей старшого дошкільного віку (n=90) за результатами кластерного аналізу 

відображено на рис. 4.3. 

 

Рис. 4.3. Рівень розвитку емоційного інтелекту в дітей старшого 

дошкільного віку  
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Як видно з рис. 4.3, за результатами кластерного аналізу виявлено 

найменше осіб з високим рівнем емоційного інтелекту (кластер 1 – 8,9% 

досліджуваних). Ці діти вирізняються досить розвиненою здатністю розуміти 

емоції, умінням адекватно поводитися у соціальному середовищі. Вони 

характеризуються експресивністю, розвиненою емоційною децентрацією, 

емоційною спрямованістю на іншого, що проявляється у спілкуванні та 

поведінці загалом. 

Водночас визначено, що в більшості дітей старшого дошкільного віку 

переважають низький (кластер 3 – 56,7% досліджуваних) і середній (кластер 2 – 

34,4% досліджуваних) рівні розвитку емоційного інтелекту. Вони ще не 

достатньо добре можуть ідентифікувати емоції за експресивними ознаками їх 

вияву (мімікою, жестами, рухами), відчувають значні труднощі у вербалізації 

емоційних переживань, їх словесному описі, що свідчить про малий обсяг 

словника емоцій. У них слабо розвинена емоційна децентрація, як наслідок, 

здатність емпатійно ставитися до інших людей. Поведінка цих дітей 

характеризується безпосередністю та імпульсивністю, вони ще не можуть 

ефективно управляти своїм емоційним станом, контролювати прояв емоцій, 

особливо негативних.  

Таким чином, у старшому дошкільному віці відбувається соціалізація 

емоційного інтелекту, що виражається в емоційній спрямованості дитини 

більшою мірою на людей, ніж на певні предмети чи речі, розвивається здатність 

до емпатії, хоча вона ще не є досить стійкою, однак дитина вже здатна 

проявляти співпереживання, співчуття, що забезпечує розвиток у неї 

міжособистісного емоційного інтелекту. Все це є важливою передумовою 

розвитку емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці та сприяє 

підвищенню здатності дітей розуміти емоції, як власні, так й інших людей, та 

управляти ними. 
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4.5.2. Наступність у розвитку емоційного інтелекту молодшого 

школяра в підлітковому віці 

 

При переході дітей із початкової школи в середню перед педагогами та 

практичним психологом постає широке й різнобічне коло завдань. Зокрема, 

психологічні проблеми цього періоду можуть бути пов’язані як зі змінами в 

організації навчально-виховної діяльності у середніх класах школи, так і з 

особистісними проблемами, характерними для підліткового віку, який, як 

відомо, охоплює період життя дитини від 11 до 14–15 років [549]. На цьому 

етапі вікового розвитку спостерігаються суттєві зміни в інтелектуальній, 

емоційній та мотиваційній сферах особистості, які впливають на розвиток 

емоційного інтелекту особистості.  

Теоретично обґрунтуємо та емпірично визначимо особливості розвитку 

емоційного інтелекту в підлітковому віці. На основі порівняльного аналізу та 

узагальнення отриманих даних охарактеризуємо вікову специфіку його 

розвитку в молодших підлітків з метою простежити наступність у розвитку 

емоційного інтелекту на подальших етапах життя дитини.  

Психологічні закономірності психічного розвитку дітей підліткового віку 

вивчали: Л. І. Божович [55], Л. С. Виготський [102], А. О. Реан [371],                                     

Д. І. Фельдштейн [372] та ін. Науковці наголошують, що підлітковий вік – це 

найбільш складний і бурхливий період у формуванні особистості дитини, який 

характеризується глибокими змінами в соціальному та емоційному розвитку, 

що насамперед пов’язано з фізіологічною перебудовою організму, зумовленою 

статевим дозріванням організму. 

Особливості перебігу підліткового віку відображено в його назвах: 

«переломний», «перехідний», «важкий», «критичний», які, як показав аналіз 

психолого-педагогічної літератури, часто вживаються вченими, психологами та 

педагогами-практиками. 

Доведено, що найважливішим психологічним новоутворенням 

підліткового віку є становлення самосвідомості [157; 235; 372], яка, за 
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одностайною позицією науковців, характеризується передусім виникненням 

почуття  дорослості. Саме воно зумовлює особливості емоційної поведінки 

підлітка, який вимагає поваги до власної особистості, визнання своєї 

індивідуальності, рівності з дорослими. До того ж, криза «13 років», яка 

припадає на цей віковий період, призводить до справжнього вибуху непокори, 

зухвальства та емоційних відхилень у поведінці підлітків. У багатьох із них 

спостерігаються акцентуації характеру, при яких загострюються негативні риси 

характеру, з’являються психічні патології [371]. 

У зв’язку з тим, що в підлітковому віці інтенсивно формується 

самооцінка, розвивається особистісна рефлексія [372] – підліток прагне пізнати 

свій внутрішній світ, свою індивідуальність, зрозуміти, яким він є і яким він 

хотів би бути. Особливо це сприяє, на нашу думку, емоційному самопізнанню, 

емоційному самоусвідомленню підлітка. 

Водночас у цей період зростає необхідність розуміння емоцій інших 

людей та управління ними, оскільки провідною діяльністю стає інтимно-

особистісне спілкування з однолітками [157; 235; 372]. Для підлітків важливо 

бути прийнятим іншими людьми, тому вони не лише хочуть успішно 

налагоджувати емоційні контакти з товаришами, а й емпатійно взаємодіяти з 

ними. Спілкування з однолітками дедалі більше виходить за межі шкільного 

життя і навчальної діяльності, охоплюючи нові інтереси, види діяльності, 

стосунки, виділяючись в окрему, самостійну та надзвичайно важливу для 

підлітка сферу життя. 

На основі вивчення та аналізу психолого-педагогічної літератури [73; 

329; 371; 372] з означеної проблеми та власних результатів емпіричного 

дослідження, виокремимо основні тенденції, які спостерігаються в емоційному 

розвитку підлітків. Так, дітям підліткового віку характерні такі емоційні 

властивості: 

− підвищена емоційна збудливість, яка зумовлена статевим дозріванням  

і неврівноваженістю процесів збудження й гальмування, з явним домінуванням 

перших, завдяки чому підлітки схильні до афектів [157, с. 70], відрізняються 
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запальністю, бурхливим виявом емоцій: вони пристрасно беруться за 

виконання цікавого для них завдання, палко відстоюють свої погляди та 

інтереси, готові щомиті «вибухнути» через найменшу несправедливість щодо 

себе чи своїх друзів; 

− стійкість емоційних переживань порівняно з молодшими школярами 

[157, с. 70]; 

− підвищена особистісна тривожність, яка пов’язана з уявленнями про 

себе, критичним ставленням до себе, самооцінкою; 

− суперечливість почуттів: часто підлітки пристрасно захищають свого 

товариша, хоч розуміють, що той вчинив неправильно й гідний осуду; 

− виникнення негативних переживань і в молодших, й особливо в 

старших підлітків, пов’язано з пізнанням самого себе, тобто не тільки з 

оцінюванням підлітка іншими, а й з самооцінкою, незадоволенням собою [157, 

с. 70]; 

− значною мірою розвинене почуття належності до певної соціальної 

групи, саме тому вони гостріше й хворобливіше переживають несхвалення 

товаришів, ніж осуд батьків чи вчителів; 

− інтенсивне формування моральних почуттів, що виявляються у 

взаєминах з іншими [235]; 

− вибірковий та більш інтимно-особистісний характер ставлення до 

дружби, в основі якої лежить не спільні гра, виконання навчальних завдань, як 

у молодших школярів, а спільність інтересів і захоплень. 

Стосовно розвитку емоційного інтелекту, то в підлітковому віці 

збільшується кількість емоціогенних об’єктів, які мають переважно соціальний 

характер, тому знання про емоції стають усе більше опосередкованими [236; 

239]. Водночас покращується вербальне вираження емоцій порівняно з 

молодшим шкільним віком. Так, результати досліджень А. Г. Закаблук [162], 

свідчать про те, що кількість слів-синонімів, які позначають ці емоції, 

збільшується до шести-семи слів.  
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У контексті нашого дослідження привертають увагу результати, отримані 

Ю. В. Давидовою [124], щодо особливостей розвитку емоційного інтелекту в 

підлітковому віці. Дослідниця визначила, що в цьому віці емоційний інтелект 

має складну структуру, в якій можна виділити два фактори: зовнішній аспект, 

або «розуміння емоцій», і внутрішній аспект, або «емоційна саморегуляція». 

При цьому в розвитку емоційного інтелекту спостерігаються статево-рольові 

відмінності, пов’язані із соціальними ролями, груповими очікуваннями, 

соціальними нормами та гендерними установками. Встановлено, що загальний 

показник емоційного інтелекту в дівчат вищий, ніж у хлопців, до того ж ця 

відмінність спостерігається протягом усього підліткового віку. Це пов’язано, на 

думку авторки, з тим, що в дівчат краще розвинений фактор «розуміння 

емоцій», зокрема емоційна обізнаність, емпатія й розпізнавання емоцій інших 

людей. 

Подібної точки зору дотримується і О. І. Власова [96, с. 280–281], яка  

виявила, що для молодших підлітків, поряд із емпатійними властивостями, 

провідними емоційними здібностями є здатність до системної ідентифікації 

емоційної експресії людини. Вона пов’язана з індивідуальною соціальною 

активністю, набуттям здатності до соціально адаптивної поведінки в емоційно 

напружених ситуаціях. Дослідницею встановлено, що до кінця підліткового 

віку розвиток цієї емоційно-когнітивної здібності фактично досягає середніх 

нормативних показників дорослої людини.  

У старшому підлітковому віці О. І. Власовою зафіксовано становлення 

окремих механізмів емоційного самоусвідомлення, зокрема, найбільші 

результати розвитку виявлено в показниках розрізнення й диференціації 

емоцій. При цьому дівчата активніше за хлопців виражають емоції та краще 

ідентифікують їх за виразом обличчя, натомість хлопці продуктивніше 

управляють емоціями, приймаючи за них відповідальність [96, с. 281]. 

Для нашого дослідження важливими є висновки І. Г. Павлової [330], яка  

вивчала проблему становлення емоційної зрілості в підлітковому віці. 

Зазначений феномен вона пов’язує з розвитком емоційної сфери особистості, 
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що виражається в адекватності емоційного реагування в певних 

соціокультурних умовах. На основі результатів емпіричного дослідження, 

дослідниця стверджує, що у віці від 13 до 14 років суттєво покращується 

здатність керування підлітками власними емоціями, а в період від 14 до 15 

років – підвищується рівень довільності вираження емоцій у спілкуванні. Разом 

з тим, визначено статеві відмінності у вияві ознак емоційної зрілості, а саме: у 

дівчат найбільш активно формуються співчуття і співпереживання, розуміння 

емоційного стану та мотивів поведінки партнера в процесі спілкування; у 

хлопців – регуляція власних емоцій. 

Отже, зіставивши й порівнявши результати психологічних досліджень 

особливостей розвитку емоційного інтелекту в підлітковому віці, можемо 

узагальнити, що в цей період відбувається подальше становлення зазначеного 

феномена, спостерігаються кількісні та якісні зміни, статеві відмінності в його 

розвитку, що мають як позитивний, так і негативний характер.  

На основі порівняльного аналізу власних результатів емпіричного 

дослідження охарактеризуємо більш детально вікову специфіку розвитку 

емоційного інтелекту в підлітковому віці.  

З метою експериментального визначення рівня розвитку емоційного 

інтелекту, його критеріїв і показників розвитку в дітей підліткового віку ми 

використали опитувальник «ЕмІн» Д. В. Люсіна. У дослідженні взяло участь 

148 учнів 5–6 класів (віком 11–13 років), з них – 76 дівчат і 72 хлопців. Вибір 

нами саме цієї вікової групи дітей зумовлений бажанням простежити 

наступність у розвитку емоційного інтелекту на подальших етапах життя 

дитини, зокрема в молодшому підлітковому віці, який є пограничним із 

молодшим шкільним віком. 

Для порівняння й аналізу отриманих даних, а також визначення на їх 

основі рівня розвитку емоційного інтелекту в підлітків загалом ми застосували 

кластерний аналіз.  

За результатами кластерного аналізу, здійсненого з використанням 

програмного засобу SPSS Statistic 21.0, методом К-середніх виокремлено           
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3 кластери (табл. 4.5) відповідно до інтегрального показника загального рівня 

емоційного інтелекту підлітків, що був визначений за допомогою 

опитувальника «ЕмІн» Д. В. Люсіна, а саме: з високим (кластер 1), середнім 

(кластер 2) і низьким (кластер 3) рівнем.  

Таблиця 4.5  

Результати кластерного аналізу показників і рівнів розвитку емоційного 

інтелекту підлітків (n=148) та відмінності між ними 

Показники ЕІ 

Кластер  

1  

t-критерій 

Стьюдента 

Кластер  

2 

t-критерій 

Стьюдента 

Кластер  

3 

𝑥 𝑥 𝑥 
Розуміння своїх 
емоцій 

24,64 9,99** 20,49 14,38** 14,32 

Управління своїми 
емоціями 

15,03 9,28** 12,89 13,77** 10,06 

Розуміння чужих 
емоцій 

27,89 6,13** 22,59 21,70** 12,88 

Управління 
чужими емоціями 

22,10 4,51** 20,88 21,32** 15,19 

Контроль експресії 11,72 10,01** 10,70 19,15** 8,13 
Розуміння емоцій 51,96 7,53** 41,93 19,55** 26,99 
Управління 
емоціями 

48,17 8,58** 42,04 9,92** 35,63 

Внутрішньоосо- 
бистісний інтелект 

50,72 9,43** 43,25 14,41** 33,75 

Міжособистісний 
інтелект 

48,83 5,11** 42,56 19,27** 27,50 

Загальний рівень 
ЕІ 

98,83 7,28** 85,19 19,22** 60,03 

 
Примітки: 𝑥  – середнє значення, t – критерій Стьюдента, * – p≤0,05;        

** – p≤0,01      

За результатами кластерного аналізу встановлено, що тільки в 20,3% 

підлітків, які увійшли до кластеру 1, емоційний інтелект знаходиться на 

високому рівні розвитку. Завдяки добре розвиненій здатності розуміти емоції, 

як власні, так й інших людей, та управляти ними, вони займають лідерські 

позиції серед своїх ровесників і користуються авторитетом. Як показали наші 

спостереження, ці підлітки легко налагоджують емоційний контакт з 

однолітками, виявляють співпереживання, емпатійне ставлення до інших.  



315 
 

У третини підлітків (кластер 2 – 31,7% учнів) емоційний інтелект 

сформований на середньому рівні. Вони здатні розпізнавати за експресивними 

ознаками власні емоції та емоції інших людей, хоч інколи допускають при 

цьому помилки. Разом із тим, можуть вербально описати свої переживання, 

визначити причини їх виникнення, але не завжди усвідомлюють наслідки своїх 

емоційних реакцій. У процесі спілкування з дорослими та ровесниками вони не 

завжди стримують власні емоції, а також не можуть ефективно управляти 

емоціями інших. 

У більшості дітей молодшого підліткового віку (кластер 3 – 48% осіб) 

емоційний інтелект сформований на низькому рівні, що відображається в 

недостатньо розвиненій здатності розуміти власні емоції та емоції інших 

людей, а також керувати їх виявом. А це, своєю чергою, позначається на 

соціальній взаємодії з оточуючими. Адже через низький емоційний інтелект ці 

підлітки не можуть успішно спілкуватися зі своїми ровесниками й учителями, 

що часто призводить, як засвідчують наші спостереження, до виникнення 

міжособистісних конфліктів і вияву агресії.  

Узагальнені результати дослідження рівня розвитку емоційного інтелекту 

в підлітків (n=148) відображено в таблиці 4.6. 

Таблиця 4.6 

Кількісні результати дослідження рівня розвитку емоційного інтелекту  

в підлітків (у %) за опитувальником «ЕмІн» Д. В. Люсіна  
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Високий 23,6 10,1 12,2 20,3 19,6 14,2 22,3 16,9 15,5 20,3 

Середній 50 39,9 39,2 40,5 50 38,5 37,8 46,6 41,2 31,7 

Низький 26,4 50 48,6 39,2 30,4 47,3 39,9 36,5 43,3 48 
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Отже, отримані нами емпіричні дані показали, що як структурні 

компоненти, так і загальний показник емоційного інтелекту, знаходяться у 

підлітків в основному на низькому рівні розвитку. Відтак розвиток емоційного 

інтелекту в підлітковому віці потребує цілеспрямованого психолого-

педагогічного впливу з метою збалансованого поєднання когнітивних та 

емоційних процесів, зумовлених особливостями соціалізації й індивідуалізації  

дітей цього віку. З одного боку, вікові особливості підліткового віку, як 

перехідного етапу від дитинства до дорослості, створюють сприятливі 

передумови для розвитку внутрішньоособистісного емоційного інтелекту, з 

іншого – соціальна ситуація розвитку підлітка зумовлює необхідність розвитку 

міжособистісного емоційного інтелекту.  

 

4.5.3. Порівняльний аналіз вікових особливостей та статевих 

відмінностей розвитку емоційного інтелекту в дошкільному, молодшому 

шкільному та підлітковому віці  

Після проведення емпіричного дослідження та обробки отриманих 

результатів ми здійснили порівняльний аналіз вікових та індивідуально-

психологічних особливостей розвитку емоційного інтелекту в старшому 

дошкільному віці, молодшому шкільному віці та молодшому підлітковому віці.  

Побудована діаграма (рис. 4.4) наочно відображає загальний рівень 

розвитку емоційного інтелекту в дошкільнят, молодших школярів та підлітків. 

 

Рис. 4.4. Емпіричні показники рівня розвитку емоційного інтелекту в 

старших дошкільників, молодших школярів та підлітків 
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Як бачимо на рис. 4.4, результати емпіричного визначення рівня розвитку 

емоційного інтелекту у дошкільнят засвідчили, що на цьому етапі вікового 

розвитку він сформований у більшості дітей (56,7%) на низькому рівні. 

При цьому, аналізуючи отримані емпіричні дані, слід зазначити, що 

загалом у дошкільному віці вже формуються сприятливі передумови для 

розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. Так, було встановлено, що 

у старших дошкільнят поступово розвивається здатність розуміти власні емоції, 

хоча дитина ще не завжди може ідентифікувати емоцію за експресивними 

ознаками, відчуває труднощі у її вербалізації, однак вона починає орієнтуватися 

у власних емоційних переживаннях. 

Також у дошкільному віці розвивається здатність розуміти емоції інших 

людей завдяки становленню механізму емоційної децентрації, що виражається 

в емоційній спрямованості дитини більшою мірою на людей, ніж на певні 

предмети чи речі, у її спроможності відволікатись від власних емоційних 

переживань і сприйняти емоційний стан іншої людини. Відтак у цьому віці 

починає розвиватися емпатія, хоч вона ще не є досить стійкою, однак дитина 

вже здатна проявляти співпереживання та співчуття. Емпатійне ставлення до 

оточуючих забезпечує успішність міжособистісної взаємодії з однолітками.  

Таким чином, у період дошкільного дитинства дитина набуває деякого 

емоційного досвіду, у неї налагоджується емоційний контакт з іншими дітьми у 

процесі гри, формується емпатійне ставлення до однолітків та дорослих, 

розвиваються соціальні емоції та морально-етичні категорії. Все це є важливою 

передумовою готовності дитини до шкільного навчання та закладає 

сприятливий ґрунт для подальшого розвитку емоційного інтелекту в 

молодшому шкільному віці. 

Як видно на діаграмі 4.4, у молодшому шкільному віці зменшується 

кількість дітей з низьким рівнем розвитку емоційного інтелекту (на 2,7%)  та 

поступово зростає частка дітей з високим рівнем емоційного інтелекту             

(на 2,2%) порівняно зі старшими дошкільниками. Водночас відбуваються і 

якісні зміни у його розвитку. 
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З огляду на психологічні новоутворення молодшого шкільного віку, 

зокрема, інтенсивний розвиток когнітивної сфери, зростання довільності 

психічних процесів, розвиток рефлексії, внутрішнього плану дій, набуття 

здатності до «інтелектуалізації афекту», на фоні високої емоційності дитина 

починає усвідомлювати зміст почуттів, свідомо орієнтуватися у власних 

емоціях, її переживання набувають смислу, вони узагальнюються, формується 

логіка почуттів. Це дозволяє вважати цей віковий період сензитивним для 

розвитку емоційного інтелекту.  

Якщо порівняти загальний рівень розвитку емоційного інтелекту в 

молодших школярів і підлітків (рис. 4.4), то варто зазначити, що він продовжує 

поступово зростати (зокрема, на 9,2% збільшується кількість дітей підліткового 

віку з високим рівнем емоційного інтелекту), що свідчить, з одного боку, про 

позитивну динаміку його розвитку в процесі онтогенезу, з іншого – про те, що в 

молодшому шкільному віці формуються базові емоційні компетенції, які 

сприятливо впливають на його подальший розвиток. 

Аналізуючи якісні зміни у розвитку окремих показників емоційного 

інтелекту в підлітковому віці (табл. 4.6), варто зазначити, що вони мають як 

позитивний, так і негативний характер. Так, було встановлено, що в підлітків 

покращується здатність розуміти власні емоції, а саме: порівняно з молодшим 

шкільним віком на 10,1% зменшується кількість дітей із низьким рівнем 

розуміння своїх емоцій і, як наслідок, на 13,5% зростає кількість учнів з 

середнім рівнем. Це зумовлено, на нашу думку, становленням самосвідомості, 

розвитком особистісної рефлексії, що сприяє кращому емоційному 

самоусвідомленню.  

Однак у цьому віці погіршується здатність володіти собою, керувати 

своїм емоційним станом порівняно з молодшими школярами, зокрема, майже у 

два рази зростає кількість дітей із низьким рівнем управління власними 

емоціями (на 23%). Це зумовлено, на нашу думку, статевим дозріванням і 

гормональними змінами, які відбуваються в організмі підлітка, і виражається у 

підвищеній емоційній збудливості, неврівноваженості, схильності до афектів, 
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підвищеній особистісній тривожності. Окрім цього, підлітки хочуть зайняти 

сприятливу соціальну позицію у класному колективі чи референтній групі. На 

відміну від молодших школярів у них потреба в розумінні емоцій інших людей 

опосередковується усвідомленням залежності свого становища в класі від 

ставлення до однокласників та учнівського колективу загалом. При цьому, як 

було встановлено нами у процесі емпіричного дослідження, низькі показники 

розуміння емоцій інших людей, які були виявлені у 48,6% досліджуваних, на 

фоні прагнення підлітків до домінування та лідерства не сприяють їх 

ефективній соціальній взаємодії. Цим можна пояснити той факт, що в 

підлітковому віці зростає кількість міжособистісних конфліктів, загострюються 

взаємини з дорослими (вчителями і батьками), збільшуються вияви агресії та 

насильства щодо однолітків. Відтак недостатньо розвинений міжособистісний 

емоційний інтелект (у 43,3% підлітків він знаходиться на низькому рівні)  не 

сприяє успішному інтимно-особистісному спілкуванню з однолітками, яке, як 

уже зазначалось, є провідною діяльністю на цьому віковому етапі розвитку. 

У результаті проведення емпіричного дослідження та порівняльного 

аналізу отриманих даних нами також було виявлено статеві відмінності у 

розвитку емоційного інтелекту. Встановлено, що в цілому рівень розвитку 

емоційного інтелекту в дівчат вищий, ніж у хлопців (t=2,15 при p≤0,05). 

Отримані дані підтверджують результати емпіричних досліджень інших 

науковців [106]. Очевидно, що більш високий рівень емоційного інтелекту в 

дівчат зумовлений тим, що вони краще розуміють власні емоції, розпізнають та 

розуміють емоції інших людей (t=2,62 при p≤0,01), а також частіше проявляють 

емпатійність у процесі спілкування та соціальної взаємодії порівно з хлопцями 

(t=2,23 при p≤0,05). Тому в дівчаток міжособистісний емоційний інтелект 

розвинутий краще, ніж у хлопців (t=2,14 при p≤0,05). Однак більш високий 

рівень емоційної саморегуляції (t=2,75 при p≤0,01) та контролю експресії 

спостерігається у хлопців (t=1,83 при p≤0,05). 

Отримані результати пов’язані, на нашу думку, як з індивідуально-

психологічними, статевими особливостями (підвищена емоційність, 
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експресивність, чутливість проявляються більше у дівчат), так і 

соціокультурними особливостями розвитку. У дівчат, реалізуючи материнський 

інстинкт, з дитинства розвивали здатність до емпатії, співпереживання, 

співчуття, чуйності – ті якості, які здавна вважають суто жіночими. Хлопцям, 

навпаки, у процесі статевого виховання, як правило, прищеплювали думку, що 

«плакати соромно» тощо. Відтак, ми вважаємо, що статеві відмінності у 

розвитку емоційного інтелекту також пов’язані з соціальними ролями, 

моральними нормами та гендерними установками, які склалися у суспільстві. 

Таким чином, отримані результати відповідають уже відомим у гендерній 

психології фактам про високий рівень експресивності у  жінок  та  емоційну  

стриманість у чоловіків [185]. До того ж вони підтверджують експериментальні 

дані, що були отримані іншими дослідниками, зокрема С. П. Дерев’янко [130],                        

Ю. В. Давидовою [124]. 

Отже, можемо констатувати, що найбільш сензитивним для розвитку 

емоційного інтелекту є молодший шкільний вік. Наші міркування та висновки 

підтверджують результати емпіричного дослідження та порівняльний аналіз 

вікових та індивідуально-психологічних особливостей розвитку емоційного 

інтелекту в старшому дошкільному віці, молодшому шкільному віці та 

молодшому підлітковому віці.  

 

Висновки до четвертого розділу 

Таким чином, обґрунтування системи соціальних та психологічних 

чинників розвитку емоційного інтелекту молодших школярів дало нам змогу 

зробити висновки, що мають важливе значення для подальшого дослідження 

зазначеної проблеми: 

1. У молодшому шкільному віці на розвиток емоційного інтелекту дитини 

здійснюють вплив такі чинники: соціальні (сім’я, освітнє середовище), 

особистісні (формування емоційно-ціннісного ставлення до себе, самооцінка 

емоційних переживань, емоційна саморегуляція), соціально-психологічні 

(емпатія). 
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2. Сім’я є первинним середовищем соціалізації дитини та становлення її 

емоційного інтелекту. Вирішальну роль у процесі розвитку емоційного 

інтелекту дитини відіграють: психологічний клімат сім’ї, стиль сімейного 

виховання та емоційне ставлення батьків до дитини загалом. 

3. Важливим чинником розвитку емоційного інтелекту дитини 

молодшого шкільного віку також є освітнє середовище. Пріоритетною метою 

особистісно орієнтованої моделі освіти повинно бути не тільки засвоєння 

молодшими школярами знань, умінь та навичок, формування у них бажання та 

уміння вчитися, а й розвиток емоційної компетентності учнів, що сприятиме 

їхній «емоційній освіченості». Враховуючи те, що навчальна діяльність є 

провідною у молодшому шкільному віці, доцільно використовувати 

психодидактичні засоби розвитку емоційного інтелекту учнів, а саме: необхідно 

здійснювати цілеспрямований вплив на нього через емоціогенність змісту 

навчального матеріалу, методичне забезпечення емоційності навчання 

молодших школярів, суб’єкт-суб’єктну педагогічну взаємодію з урахуванням 

вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів. 

4. Значний вплив на розвиток емоційного інтелекту дитини здійснюють 

також особистісні чинники, зокрема: формування емоційно-ціннісного 

ставлення до себе, самооцінка власних емоційних переживань, емоційна 

саморегуляція. 

5. Серед соціально-психологічних чинників провідним у розвитку 

емоційного інтелекту є емпатія, яка забезпечує здатність дитини розуміти 

емоції інших людей та управляти ними. Рівень розвитку емпатійних стосунків 

молодших школярів (від дисонансних до альтруїстичних) визначає рівень 

розвитку міжособистісного компонента емоційного інтелекту. 

6. Для того, щоб обґрунтувати психологічні закономірності та чинники 

розвитку емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці, ми врахували ті 

біологічні та соціальні передумови, які склалися у дошкільному віці, та є 

основою для його подальшого розвитку в молодших школярів.  
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Встановлено, що дітям дошкільного віку характерні: яскрава емоційна 

забарвленість пізнавальних процесів (відчуття, сприймання, мислення, уяви), 

ігрової діяльності та процесу спілкування з дорослими і ровесниками; 

експресивність вираження емоцій і почуттів за допомогою міміки, жестів, 

рухів, здатність дедалі більше вербалізувати емоційні переживання; 

безпосередність емоційної поведінки; у них розвиваються соціальні, естетичні 

та інтелектуальні емоції і почуття, здатність до емоційної децентрації. Все це 

забезпечує психологічну готовність дитини до шкільного навчання.  Разом з 

тим, виявлено, що в більшості дітей старшого дошкільного віку переважає 

низький  рівень розвитку емоційного інтелекту. 

7. Простежується наступність у розвитку емоційного інтелекту на 

подальших етапах життя дитини, зокрема у підлітковому віці, який є межовим з 

молодшим шкільним віком. Так, загальний рівень розвитку емоційного 

інтелекту в молодших підлітків продовжує поступово зростати, що свідчить, з 

одного боку, про позитивну динаміку його розвитку в процесі онтогенезу, з 

іншого – про те, що в молодшому шкільному віці формуються базові емоційні 

компетенції, які сприятливо впливають на його подальший розвиток загалом та 

покращення здатності розуміти власні емоції й управляти чужими емоціями 

зокрема. 

8. На основі вивчення, порівняння та узагальнення отриманих емпіричних 

результатів дослідження можемо стверджувати, що молодший шкільний вік є 

сензитивним періодом розвитку емоційного інтелекту в дітей, зважаючи на те, 

що емоційність є віковою особливістю молодших школярів, а інтелектуальна 

рефлексія, довільність психічних процесів і поведінки, внутрішній план дій – 

психологічними новоутвореннями, що забезпечують інтелектуалізацію афекту. 

Тому «єдність афекту та інтелекту» набуває у них симбіотичного  поєднання і 

сприяє розвитку здатності дитини розуміти емоції та управляти ними. 
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РОЗДІЛ 5 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО 

ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

У п’ятому розділі описано програму психологічного супроводу розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів, її змістове та методичне 

забезпечення, здійснено кількісний та якісний аналіз отриманих результатів та 

доведено ефективність впровадження розробленої програми. 

 

5.1. Теоретико-методологічне обґрунтування програми 

психологічного супроводу розвитку емоційного інтелекту молодших 

школярів 

 

Спираючись на окреслений методичний концепт дослідження та отримані 

емпіричні дані, нами розроблено і апробовано програму психологічного 

супроводу розвитку емоційного інтелекту молодших школярів та 

проаналізовано її результати. Практична значущість цієї програми полягає у 

системному підході до емоційного інтелекту з акцентом на його розвиток та 

вдосконалення.  

Насамперед уточнимо, який зміст ми вкладаємо у поняття 

«психологічний супровід». Звернемося з цією метою до етимології слова 

«супровід». Так, у словнику української мови супровід трактується як: «дія за 

значенням супроводжувати, супроводити», «те, що супроводить яку-небудь 

дію, явище» [423, с. 849]. У великому тлумачному словнику сучасної 

української мови супровід визначається як «супроводжувати, супроводити 

кого-, чого-, разом з ким-, чим-небудь, у чиємусь товаристві; в оточенні когось, 

чогось» [87, с. 1217]. Отже, поняття «супровід» означає сприяння, спільне 

пересування, допомога. В англійській мові аналогами цього слова є поняття 

«assistance», «promotion», «aid». 
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Разом з тим, аналіз наукової літератури з проблеми дослідження показав, 

що ще й досі зміст поняття «супровід» визначається вченими неоднозначно, 

зокрема його трактують як: 

• систему професійної діяльності психолога, спрямовану на створення 

соціально-психологічних умов для успішного навчання і психологічного 

розвитку дитини в ситуаціях шкільної взаємодії [53]; 

• системно організовану діяльність психолога з метою створення 

соціально-психологічних та педагогічних умов для успішного навчання й 

розвитку учня [217]; 

• мультидисциплінарний метод, який забезпечує єдність зусиль 

педагогів, психологів, соціальних і медичних працівників [186]; 

• системну діяльність психолога, спрямовану на створення комплексної 

системи клініко-психологічних, психолого-консультативних і 

психотерапевтичних умов, що сприяють розвитку знань, умінь і навичок, 

успішній адаптації, реабілітації, особистісному становленню, нормалізації 

стосунків з метою успішної інтеграції та самореалізації особистості [294]; 

• недирективну форму надання психологічної допомоги [424]. 

Варто зауважити, що в сучасній психолого-педагогічній літературі поряд 

з цим терміном використовується також низка інших, близьких за значенням 

понять, зокрема: сприяння (К. М. Гуревич, І. В. Дубровіна); співробітництво, 

співпраця (С. М. Хоружий); психологічна допомога (Ю. В. Слюсарєв); 

психологічна підтримка (Б. А. Смирнов); соціально-психологічний патронаж 

(Г. Бардіер, М. Р. Бітянова); психологічне забезпечення (В. І. Розов). 

Аналіз змістового наповнення означених дефініцій та їхнього 

функціонального призначення дозволяє стверджувати, що вони орієнтовані 

здебільшого на процес підтримки однієї людини іншими, натомість 

психологічний супровід, як справедливо зазначають вітчизняні науковці, 

передбачає активність самого суб’єкта [266].  

Метою психологічного супроводу є «не вказівка на конкретний шлях 

розвитку суб’єкта та контроль його діяльності, а лише сприяння у прояві 
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самостійності, спрямованості його активності» [266, с. 7]; «не просто 

підсилення або удосконалення, а розвиток самосвідомості особистості, яка 

запускає механізми саморозвитку і активізує власні ресурси людини» [424,       

с. 7]. 

З огляду на це, виокремимо основні підходи, що склались у психологічній 

теорії та практиці, і поглибили наукові уявлення про психологічний супровід 

загалом, а, відтак, визначили дослідницькі засади розробки програми 

психологічного супроводу розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. 

Схарактеризуємо найбільш значущі з них: 

− перший – дає змогу розглядати супровід як співробітництво, 

спільну взаємодію дорослого (психолога, вчителів, батьків) з дитиною з метою 

допомогти їй разом подолати певні життєві труднощі чи розв’язати якісь 

навчальні проблеми;  

− другий – трактує супровід як ініціювання, метою якого є 

стимулювання дитини до прояву її здібностей, інтересів та можливостей. 

Організовуючи супровід-ініціювання необхідно створити такі психолого-

педагогічні умови, які б сприяли до вільного, індивідуального, самостійного 

вибору дитиною шляху та засобів вирішення навчально-виховних завдань і, тим 

самим, забезпечували можливість дитині реалізувати свій особистісний 

творчий потенціал; 

− третій – дозволяє судити про супровід як попередження з метою 

своєчасного запобігання відхилень в особистісному розвитку чи поведінці учня. 

Діти часто не усвідомлюють, до яких саме наслідків можуть призвести їхні дії, 

вчинки чи навіть слова. Вони не в змозі вчасно помітити ознак неблагополуччя 

в різних видах діяльності, міжособистісних взаєминах із однолітками та 

дорослими, у власній поведінці. Випереджаючи небажані події, передбачаючи 

їх можливий негативний розвиток, психолог в рамках супроводу-попередження 

допомагає дитині прийняти правильні рішення. Тому психологічний супровід 

особистісного розвитку молодших школярів, на думку Ю. П. Федорової [456], 

повинен бути спрямований більшою мірою на профілактику, на розвиток 
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позитивних якостей дитини. Отже, працюючи на перспективу, супровід-

попередження має виконувати розвивальну і виховну функції;  

−  четвертий – визначає супровід як діяльність з метою активізації 

внутрішнього потенціалу суб’єкта. Так, зокрема, ми дотримуємося точки зору 

С. Д. Максименка, Г. В. Ложкіна, А. Б. Колосова, які стверджують, що 

психологічний супровід «спрямований на підвищення активності суб’єкта, 

розкриття потенційних можливостей та активізацію психологічних ресурсів 

особистості» [266, с. 7].  

Отже, аналіз наукових напрацювань з означеної проблеми дослідження 

дозволив визначитися у дослідницькій позиції, а саме: під психологічним 

супроводом розвитку емоційного інтелекту молодших школярів ми 

розглядаємо систему професійної діяльності психолога, спрямовану на 

створення психолого-педагогічних умов для розвитку емоційного інтелекту 

учнів з метою їх успішної соціальної взаємодії та спілкування з однолітками і 

дорослими, забезпечення психологічного благополуччя дітей в освітньому 

середовищі загалом. Програма психологічного супроводу містить комплекс 

взаємопов’язаних заходів з молодшими школярами, вчителями початкових 

класів, батьками і шкільними психологами, а також психолого-педагогічних 

засобів, методів та прийомів роботи, що спрямовані на розвиток емоційного 

інтелекту учнів. 

Концептуальні положення психологічного супроводу особистісного 

розвитку молодших школярів розкриті у психологічній теорії та практиці [53; 

186; 217; 313; 456]. Зауважимо, що нині психологічний супровід найчастіше 

реалізується у контексті діяльності психологічної служби в закладах освіти 

різного типу та визначається специфікою конкретного навчального закладу, 

метою і завданнями роботи експериментатора.  

Таким чином, у контексті нашого дослідження, психологічний супровід 

розвитку емоційного інтелекту молодших школярів здійснюється у навчально-

виховному процесі початкової школи та забезпечується насамперед діяльністю 

шкільної психологічної служби.  
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На основі аналізу змісту поняття «психологічний супровід» та різних 

підходів до його інтерпретації ми виокремили такі його характеристики: 

• цілісність – зумовлена тісним взаємозв’язком та єдністю частин 

системи, взаємообумовленістю між компонентами системи, які утворюють 

єдине ціле, та підпорядковані спільній меті діяльності; 

• структурність – включає сукупність компонентів і частин системи, які 

взаємозалежать одна від одної, відображають будову системи та визначають 

внутрішні зв’язки між компонентами; 

• функціональність – зумовлена управлінням, яке включає різні форми, 

методи та способи, що забезпечують активне функціонування системи 

психологічного супроводу та успішний розвиток дитини; 

• відкритість – кожне нове знання емоційно усвідомлюється 

особистістю, що відкриває нові можливості для втілення у життєву реальність; 

• особистісно-орієнтований підхід – кожна дитина має різні 

індивідуально-психологічні особливості, здібності, інтереси, рівень психічного 

розвитку загалом. Тому «у психологічному супроводі відкидається стереотип 

підведення розвитку дитини під відповідні стандарти» [217, с. 6]; 

• недирективність – психолог створює умови і надає необхідну  та 

достатню (але ні в якому разі не надлишкову) підтримку для переходу від 

позиції «Я не можу» до позиції «Я можу сам справлятися зі своїми емоційними 

проблемами і життєвими труднощами». 

Психологічний супровід розвитку емоційного інтелекту молодших 

школярів, як системно організована діяльність психолога, передбачає 

дотримання низки принципів, до яких належить:  

• принцип «дитиноцентризму» – орієнтація на особливості внутрішнього 

світу особистості молодшого школяра (його емоційні переживання, потреби, 

мотиви, інтереси); 

• принцип забезпечення суб’єкт-суб’єктного характеру педагогічної 

взаємодії з учнями, діалогічне спілкування з ними; 
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• принцип набуття емоційного досвіду через актуалізацію ціннісно-

смислових переживань особистості у процесі навчання та корекційно-

розвивальної роботи з учнями; 

• принцип активності особистості, спрямованої на емоційне 

самопізнання та активізацію емоційно-когнітивних ресурсів дитини; 

• принцип ігрового характеру занять з учнями молодшого шкільного віку 

через створення ситуацій імпровізації, моделювання навчальних ситуацій, 

використання рольових, дидактичних, творчих ігор; 

• принцип емоційно позитивного фону уроку та стосунків учителя з 

учнями, а також психолога з дітьми (конгруентність, щире зацікавлення, 

емпатійне співпереживання, доброзичливість, повага до особистості дитини). 

Програма психологічного супроводу розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів побудована у руслі гуманістичної парадигми та 

реалізується з урахуванням системного, суб’єктно-діяльнісного, особистісно-

орієнтованого та компетентнісного підходів. Зазначені концептуальні основи 

дослідження та наукові підходи є, на нашу думку, провідними у вивченні 

емоційного інтелекту особистості та мають взаємодоповнювати один одного.  

Сукупність вищезазначених наукових позицій дала нам можливість 

обґрунтувати власне науково-методологічне підґрунтя у дослідженні 

емоційного інтелекту і розробити програму психологічного супроводу розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів (рис. 5.1). Конкретизуємо більш 

детально наші дослідницькі міркування. 

Психологічний супровід є системою професійної діяльності психолога, а, 

відтак, як будь-яка система, складається з частин, елементів або компонентів. У 

структурі психологічного супроводу дослідники виокремлюють такі 

компоненти: мету; завдання; суб’єкти та об’єкти психологічного супроводу; 

основні напрями психологічного супроводу; форми, методи і засоби 

психологічного супроводу; оцінку його результативності [150; 456]. 

Охарактеризуємо їх більш докладно з методологічних позицій нашого 

дослідження.  
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Рис. 5.1. Програма психологічного супроводу розвитку емоційного 

інтелекту молодших школярів   
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Мета психологічного супроводу полягає в тому, щоб «допомогти 

кожному учню соціалізуватися й адаптуватися до соціального середовища 

шляхом оптимального розвитку його потенційних можливостей» [217, с. 6]. 

Дослідники наголошують, що психологічний супровід, з одного боку, 

передбачає підтримку вже проявлених здібностей, розвинутих психічних 

процесів і станів особистості, а з іншого – стимулює ще не виявлені потенційні 

можливості і навіть приховані здібності, відкриває перспективи особистісного 

зростання, спрямовані на зону найближчого розвитку дитини. Таким чином, 

психологічний супровід орієнтований на оптимальний рівень розвитку кожного 

учня, достатній для його успішної адаптації в соціально-культурному 

середовищі, і зокрема – в системі шкільної освіти. 

Отже, метою нашого дослідження є психологічний супровід розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів, спрямований на розвиток у них 

здатності до розуміння емоцій та управління ними з метою успішної соціальної 

взаємодії та спілкування з однолітками і дорослими, забезпечення 

психологічного благополуччя дитини в освітньому середовищі. 

Конкретні завдання психологічного супроводу визначаються з 

урахуванням мети і цілей діяльності, очікуваних кінцевих результатів. 

Відповідно до мети дослідження нами визначені такі завдання: 

1) теоретично розробити програму психологічного супроводу розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів; 

2) обґрунтувати і розкрити організаційно-методичні та психолого-

дидактичні аспекти її впровадження у навчальний процес початкової школи та  

діяльність психологічної служби закладу освіти;  

3) експериментально її апробувати та на основі аналізу отриманих 

результатів обґрунтувати ефективність та доцільність її впровадження в освітнє 

середовище. 

У контексті нашого дослідження суб’єктами, які забезпечували 

реалізацію психологічного супроводу розвитку емоційного інтелекту молодших 

школярів, виступали експериментатор-дослідник, учителі початкових класів, 
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шкільні психологи, які були наділені певними компетенціями, 

функціональними обов’язками і мали чітко визначені завдання і сфери 

діяльності. Об’єктами психологічного супроводу є учні молодшого шкільного 

віку. 

Реалізація програми психологічного супроводу розвитку емоційного 

інтелекту молодших школярів здійснювалася у чотирьох напрямах:                    

1) просвітницька робота з учителями початкових класів, практичними 

психологами школи та батьками учнів щодо поглиблення їхніх знань про 

феномен емоційного інтелекту, про засоби і методи його розвитку в дітей;           

2) соціально-психологічне навчання учнів молодшого шкільного віку, 

спрямоване на розвиток у них знань, умінь і навичок щодо емоційного 

самопізнання, емоційного самоконтролю, емоційної саморегуляції, прояву 

емпатії; 3) корекційно-розвивальна робота з учнями з метою розвитку 

конструктивних форм емоційної поведінки в ситуаціях соціальної взаємодії і 

спілкування з однолітками та дорослими, прояву коректних емоційних реакцій 

відповідно до вимог соціально-культурного середовища; 4) консультативна 

робота з учнями, їхніми батьками, вчителями початкових класів та 

практичними психологами закладів освіти з метою підвищення їхньої 

емоційної компетентності. 

Метою роботи з учнями молодшого шкільного віку є цілеспрямований і 

систематичний розвиток емоційного інтелекту в умовах активного соціально-

психологічного навчання. 

Метою роботи з учителями початкових класів є підвищення їхньої 

емоційної компетентності з питань емоційного розвитку учнів молодшого 

шкільного віку в процесі навчальної діяльності, власних емоційних станів, які 

виникають у процесі педагогічної діяльності; завдання цієї роботи полягають в 

поглибленні їхніх теоретичних знань щодо емоційного самопізнання, розвитку 

умінь і навичок здійснювати емоційну саморегуляцію, ознайомленні з 

сучасними психодидактичними методами і засобами розвитку емоційного 

інтелекту молодших школярів (лекційний курс), застосуванні активних методів 
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емоційної та інформаційної взаємодії (просвітницькі бесіди на тему «Як 

налагодити емоційний контакт з учнями?», «Емоційне вигорання вчителя» 

тощо, групові дискусії «Емоційний потенціал шкільних підручників», «Стрес та 

шляхи його подолання», психологічний аналіз конфліктних педагогічних 

ситуацій), а також проведенні семінару-практикуму на тему «Психологічна 

підготовка вчителя до розвитку емоційного інтелекту молодших школярів». 

Метою роботи з практичними психологами є розширення, поглиблення й 

набуття ними нових теоретичних знань та практичних умінь щодо застосування 

ефективних психологічних методів роботи для розвитку емоційного інтелекту в 

молодших школярів; завдання цієї роботи полягають у закріпленні навичок 

реалізації нових психологічних засобів впливу на розвиток емоційного 

інтелекту особистості, формуванні емоційної компетентності, конструктивної 

міжособистісної взаємодії з учнівським та педагогічним колективами. З цією 

метою ми проводили виступи на методичних семінарах, інформаційні 

повідомлення, групові дискусії, семінари-практикуми, індивідуальні та групові 

консультації. 

Метою роботи з батьками учнів є розкриття вікових та індивідуально-

психологічних особливостей дитини, обґрунтування ролі сім’ї у розвитку 

емоційного інтелекту особистості та емоційному вихованні дитини; завдання 

цієї роботи полягають у тому, щоб проаналізувати психолого-педагогічні 

помилки батьків у сімейному вихованні, які негативно впливають на емоційний 

стан дитини та надати в разі необхідності психологічну допомогу членам сім’ї. 

З цією метою проводились виступи на батьківських зборах, психологічні 

лекторії для батьків, індивідуальні та групові консультації. 

Програма психологічного супроводу розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів втілювалась нами упродовж року, складалась з декількох 

етапів і включала комплекс інтерактивних за змістом і формою психолого-

педагогічних заходів, до яких були залучені учні, учителі початкових класів, 

практичні психологи закладів освіти та батьки. 
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Психологічний супровід передбачає такі форми роботи: індивідуальну і 

групову роботу з молодшими школярами, вчителями початкових класів, 

практичними психологами школи та батьками учнів. 

Основним методом роботи з учнями молодшого шкільного віку є 

соціально-психологічний тренінг. Його мета полягає у розвитку 

внутрішньоособистісного та міжособистісного емоційного інтелекту молодших 

школярів. 

Оцінювання програми психологічного супроводу здійснювалось за двома 

основними параметрами: «результативність» та «ефективність». При цьому, 

результативність ми визначаємо як відповідність одержаних даних очікуваним 

результатам, які заявлялись на початку роботи. За наявності чітко 

відпрацьованої системи критеріїв результативність можна виразити у 

кількісному вигляді (наприклад, у процентах). Ефективність полягає в 

адекватності застосованих у процесі психологічного супроводу методів і 

методик, доцільності використання наявних ресурсів.  

Зауважимо, що визначаючи параметри оцінки результативності та 

ефективності моделі психологічного супроводу розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів, ми врахували точку зору Ю. П. Федорової [456], яка, 

зокрема, стверджує, що ефективність психологічного супроводу особистісного 

розвитку учнів має визначатись за двома групами показників: по-перше, зі 

сторони супроводжуваного – характеристиками його розвитку; по-друге, зі 

сторони умов навчання і виховання – наскільки вони позитивно вплинули на 

розвиток дитини. 

Зважаючи на те, що розвиток емоційного інтелекту молодших школярів – 

це досить складна і багатоаспектна проблема, нами зроблена спроба 

виокремити шляхи його формування та визначити психолого-педагогічні умови 

його розвитку. 

Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів здійснюється шляхом  

прямого та опосередкованого впливу. Прямий вплив передбачає 

цілеспрямовану організацію активного соціально-психологічного навчання 
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через виконання учнями системи завдань і вправ, спрямованих на розвиток 

структурних компонентів емоційного інтелекту – когнітивного, емоційного, 

конативного та соціально-психологічного. Основним методом роботи з учнями 

є соціально-психологічний тренінг. 

Опосередкований вплив полягає у створенні психолого-педагогічних 

умов для розвитку емоційного інтелекту молодших школярів у процесі 

навчальної діяльності з метою оволодіння ними необхідними знаннями, 

уміннями і навичками, і забезпечується через спільну взаємодію учнів, їхніх 

учителів, батьків та шкільних психологів. Зокрема, підбір емоціогенного змісту 

навчального матеріалу, способи організації навчальної діяльності учнів на 

уроці та забезпечення емоційно-позитивного психологічного клімату в школі та 

сім’ї. Важливим засобом опосередкованого впливу на учнів є суб’єкт-суб’єктна 

педагогічна взаємодія та особистісно орієнтоване спілкування. 

На нашу думку, розвиток емоційного інтелекту молодших школярів має 

здійснюватись у процесі навчальної діяльності як провідної у молодшому 

шкільному віці з опорою на психологічні новоутворення, які виникають і 

розвиваються у молодших школярів відповідно до формування навчальної 

діяльності (довільність, рефлексія, внутрішній план дій) [365; 551]. 

З огляду на це, нами виділено такі психолого-педагогічні умови 

розвитку емоційного інтелекту молодших школярів: 1. Формування в учнів 

позитивної мотивації до розвитку внутрішньоособистісного та 

міжособистісного емоційного інтелекту. 2. Розвиток емоційного інтелекту 

молодших школярів у процесі активного соціально-психологічного навчання.  

3. Забезпечення суб’єкт-суб’єктної педагогічної взаємодії з урахуванням 

вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів. 4. Використання 

психодидактичних засобів розвитку емоційного інтелекту учнів у процесі 

навчальної діяльності (емоціогенного змісту навчального матеріалу, методів 

забезпечення емоційності навчання тощо). 



337 
 

Виділені нами психолого-педагогічні умови взаємопов’язані і 

передбачають урахування їх у комплексі, оскільки тільки в сукупності вони 

забезпечують розвиток емоційного інтелекту молодших школярів. 

Отже, з огляду на зазначені теоретико-методологічні підходи та 

відповідно до виокремлених психолого-педагогічних умов, нами розроблена 

програма психологічного супроводу розвитку емоційного інтелекту молодших 

школярів і організований та проведений формувальний експеримент, 

результати якого описані у наступних параграфах. 

 

 

5.2. Методичне забезпечення розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів в умовах активного соціально-психологічного 

навчання  

 

Розвиток емоційного інтелекту розглядається дослідниками переважно в 

двох аспектах, як:  

− онтогенетичні зміни у здатності до розуміння та управління емоціями 

(О. І. Власова [96], Д. Карузо [575], Дж. Мейєр [589; 593],  П. Селовей [606] та 

ін.);  

− цілеспрямований вплив як на розвиток окремих складових емоційного 

інтелекту, так і з метою підвищення його загального рівня (С. П. Дерев’янко 

[132],  С. М. Забаровська [156], М. О. Манойлова [273; 274], І. М. Матійків 

[280], М. А. Нгуен [300], К. Саарні [604] та ін.). 

У вітчизняних і зарубіжних джерелах вже висвітлено результати 

наукових досліджень [132; 274; 604], які засвідчують продуктивність 

цілеспрямованого розвитку емоційного інтелекту особистості через організацію 

зовнішнього (тренінгового) впливу. При цьому ми поділяємо думку вчених та 

психологів-практиків [132; 384], які наголошують на тому, що розробка і 

впровадження тренінгових програм розвитку емоційного інтелекту повинні 
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мати наукове підґрунтя, бути теоретично обґрунтованими та технологічно 

розробленими. 

Заслуговують на увагу вимоги до програм розвитку емоційного інтелекту 

особистості, які розробили Дж. Метьюс, М. Зайднер і Р. Д. Робертс [587]. Учені 

переконливо доводять, що такі програми мають бути теоретично 

обґрунтованими і спрямованими на розвиток основних компонентів емоційного 

інтелекту. Вони повинні базуватися на принципах науковості, системності, 

урахування вікових та індивідуальних особливостей. При цьому включати 

перелік ключових умінь та компетентностей, якими повинні оволодіти 

учасники тренінгу.  

Слід зазначити, що саме сферу освіти визнано науковцями однією із 

пріоритетних галузей розвитку емоційного інтелекту особистості [384], а одним 

із найважливіших її завдань – формування в учнів емоційної компетентності, 

що забезпечує «емоційну освіченість» школярів [587]. 

Враховуючи те, що нами теоретично обґрунтовано положення про 

сензитивність молодшого шкільного віку для розвитку емоційного інтелекту, з 

метою його емпіричної перевірки був проведений формувальний експеримент. 

Всього у ньому взяло участь 72 учнів молодшого шкільного віку (4 клас), що 

увійшли до складу експериментальної (n=36) та контрольної груп (n=36).  

Формування вибірки здійснювалося на підставі наступних критеріїв: 

1) змістового критерію – відбір груп визначався предметом і гіпотезою 

дослідження; 2) критерію еквівалентності досліджуваних (внутрішньої 

валідності) – отримані результати дослідження експериментальної групи 

розповсюджуються на кожного її члена; 3) критерію репрезентативності 

(зовнішньої валідності) – учасники експерименту представляють частину 

популяції стосовно якої ми можемо поширювати дані, отримані під час 

експерименту. Репрезентативність вибірки забезпечується також достатньою 

кількістю досліджуваних. 

Апробація розробленої авторської програми психологічного супроводу 

розвитку емоційного інтелекту молодших школярів здійснювалась впродовж 
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2015-2016 років у Тернопільській ЗОШ № 9 та Тернопільській обласній 

комунальній експериментальній школі мистецтв імені І. Герети із залученням 

учителів початкових класів, практичних психологів, батьків учнів та студентів 

– практикантів Тернопільського національного педагогічного університету 

імені В. Гнатюка, які навчаються за спеціальністю «Психологія» та «Практична 

психологія». 

З метою перевірки ефективності цієї програми перед початком та після 

проведення формувального експерименту нами за допомогою означеного 

психодіагностичного інструментарію проводилось визначення рівня розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів. Достовірність відмінностей між 

показниками констатувального і контрольного зрізів визначалась за допомогою 

t-критерію Стьюдента. Математично статистична обробка результатів 

формувального експерименту проводилась з використанням пакету програм 

SPSS Statistics 21.0. 

Зазначимо, що до експериментальної та контрольної груп входили учні, 

які за результатами психодіагностичного дослідження, мали низький та 

середній рівні емоційного інтелекту. При цьому, ми врахували думку                

С. П. Дерев’янко [132], яка стверджує, що комплектуючи тренінгову групу, 

важливо не включати до її складу учасників з високим рівнем сформованості 

емоційного інтелекту та його компонентів. Це зумовлено тим, що надмірний 

розвиток здатності до розуміння емоцій інших людей може підвищити 

емоційну чутливість особистості. Таку людину, на нашу думку, можуть 

експлуатувати егоїстично виховані особи, котрі користуються її емпатійністю 

для досягнення власної мети. Водночас надмірний розвиток уміння управляти 

емоціями інших може призвести до маніпулювання людьми [384]. Крім того, до 

складу експериментальної та контрольної груп входили учні з різними типами 

емоційного інтелекту, визначеними нами за результатами психодіагностичного 

дослідження, а саме: з раціональним, афективним, соціально-адаптивним та 

соціально-комунікативним, окрім гармонійного, який не потребує корекції. 
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Основною гіпотезою формувального експерименту є припущення, що 

рівень емоційного інтелекту в учнів молодшого шкільного віку підвищиться за 

умови його цілеспрямованого розвитку в процесі активного соціально-

психологічного навчання, спрямованого на активізацію емоційно-когнітивних 

ресурсів учнів та набуття ними емоційних компетенцій. 

Враховуючи позитивні результати наукових здобутків учених, які 

засвідчують ефективність цілеспрямованого розвитку емоційного інтелекту, 

одним із основних методів його розвитку в молодших школярів нами обрано 

соціально-психологічний тренінг.  

Перш за все, слід зазначити, що термін «тренінг» походить від 

англійського слова «training», що в перекладі означає «навчання», 

«вправляння», «тренування». Цей метод набув значного поширення у 

психологічній практиці другої половини ХХ століття. 

У сучасній психологічній науці поняття «тренінг» визначають як: «засіб 

психологічного впливу, спрямований на розвиток знань, соціальних настанов, 

умінь та досвіду в галузі міжособистісного спілкування» [345, с. 97–103]; 

«багатофункціональний метод цілеспрямованих змін психологічних феноменів 

людини, групи й організації» [270, с. 26]; «метод ігрового моделювання 

психогенних ситуацій з метою розвитку психологічної компетентності, 

формування й удосконалення різних психологічних якостей, умінь і навичок» 

[302, с. 6]. З огляду на зазначене, можемо констатувати, що науковці не досягли 

єдиної думки щодо трактування сутності цього поняття.  

Ми дотримуємось визначення І. В. Вачкова, який розглядає його як метод 

створення умов для саморозкриття учасників та самостійного пошуку ними 

способів вирішення власних психологічних проблем [85, с. 21]. 

Отже, з вище наведених нами визначень, можемо зробити узагальнення, 

що основною метою тренінгу є підвищення компетентності особистості у сфері 

міжособистісної взаємодії, забезпечення можливостей самопізнання та 

самовдосконалення. Водночас, у процесі проведення тренінгу знання не 

подаються у готовому вигляді, а здобуваються завдяки власній активній 
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діяльності самих учасників. У центрі уваги тренера – самостійне навчання 

учасників тренінгової групи та інтенсивна їх соціально-комунікативна 

взаємодія. 

З цією метою ми розробили програму соціально-психологічного тренінгу 

(додаток Ж) щодо актуалізації емоційно-когнітивних ресурсів та розвитку в 

молодших школярів внутрішньоособистісного та міжособистісного емоційного 

інтелекту. У процесі розробки та конструювання тренінгової програми ми 

спиралися на теоретичні і практичні доробки дослідників щодо розвитку 

емоційного інтелекту, емоційної компетентності особистості (С. П. Дерев’янко 

[132], С. М. Забаровська [156], М. О. Манойлова [273; 274], І. М. Матійків [280] 

та ін.). 

Ученими та психологами-практиками визнано, що найбільш доцільно 

тренінгову програму розвитку емоційного інтелекту розробляти в контексті 

гуманістичного, поведінкового та когнітивного напрямів [22; 132].  

У руслі гуманістичного напряму об’єктом тренінгового впливу є емоційні 

стани особистості, а основною метою – актуалізація здатності до розуміння та 

управління емоціями, розвиток рефлексивних здібностей, емпатії, вербальне та 

невербальне вираження емоцій, їх самоусвідомлення.  

У контексті поведінкового напряму основний вплив здійснюється на 

емоційну поведінку особистості, а відтак пріоритетною метою тренінгу є 

научіння прийомам управління емоціями, розвиток емоційного самоконтролю 

та емоційної саморегуляції.  

У руслі когнітивного напряму об’єктом тренінгового впливу є емоційне 

мислення, а основною метою – продукування нових способів емоційного 

мислення, когнітивна оцінка емоційної інформації. 

Враховуючи мету та завдання нашого дослідження, виокремлені нами 

структурні компоненти, критерії та показники розвитку емоційного інтелекту в 

дітей молодшого шкільного віку, їх вікові та індивідуально-психологічні 

особливості, тренінгова програма розвитку емоційного інтелекту молодших 

школярів розроблена нами у контексті гуманістичного напряму та відповідно 
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до загальної концептуальних положень дослідження. Охарактеризуємо її більш 

детально. 

Програма соціально-психологічного тренінгу  

«Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів» 

Мета: соціально-психологічний тренінг спрямований на розвиток у 

молодших школярів внутрішньоособистісного та міжособистісного емоційного 

інтелекту, зокрема його структурних компонентів (когнітивного, емоційного, 

конативного, соціально-психологічного) та підвищення його рівня розвитку в 

цілому. Це забезпечить здатність дитини розуміти власні емоції та емоції інших 

людей, а також уміння управляти ними, що, своєю чергою, сприятиме 

успішності спілкування та міжособистісної взаємодії, оптимізації соціально-

психологічної адаптації, включеності особистості в інтеграційні процеси 

навчальної групи. 

Враховуючи те, що тренінг як метод розвитку емоційного інтелекту 

спрямований на те, щоб допомогти учасникам розуміти емоції та управляти 

ними, очевидно, що вони повинні: 1) хотіти, це робити; 2) знати, як це робити; 

3) уміти це робити. Отож, стосовно даного тренінгу це передбачає вирішення 

наступних завдань:  

Завдання соціально-психологічного тренінгу:  

1. Розвивати позитивну мотивацію в учнів до емоційного самопізнання, 

здатність до самоаналізу, рефлексії, емоційного самоусвідомлення. 

2. Стимулювати експресивність, емоційну виразність за допомогою 

вербальних та невербальних засобів. 

3. Формувати уміння управляти емоціями, навички емоційного 

самоконтролю, емоційної саморегуляції. 

4. Розвивати емпатію, здатність співпереживати і співчувати іншим 

людям. 

5. Формувати емоційно-позитивне ставлення до себе, до інших, до 

навколишнього світу. 
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6. Удосконалювати комунікативні уміння, здатність до суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії. 

7. Розвивати емоційну креативність, здатність до творчого 

самовираження та емоційної свободи. 

Принципи розробки програми та організації тренінгу. Включення 

суб'єкта до процесу тренінгової взаємодії з метою розвитку емоційного 

інтелекту, передбачає здійснення впливу на три основних сфери особистості: 

когнітивну, емоційну, поведінкову – зміна однієї з яких, призводить до зміни 

всіх інших [562, с. 89].  

Програма тренінгу ґрунтується на базових принципах соціально-

психологічної взаємодії та тренінгової практики [85; 146; 302; 344; 345; 562], 

зокрема: 

1. Принцип гуманізації навчання – передбачає реалізацію основних 

положень гуманістичної психології, а саме: розуміння, визнання та безумовне 

прийняття особистості дитини, емпатійне ставлення до неї, співпереживання 

(А. Маслоу, К. Роджерс). Це означає, що і тренер, і члени групи мають бути 

конгруентними, навчитися слухати і чути іншого, виявляти взаємну підтримку, 

повагу один до одного, сприймати себе й інших такими, якими вони є. 

2. Принцип особистісно орієнтованого підходу – спрямований на 

визнання індивідуальності, самобутності, самоцінності кожної дитини, що 

передбачає забезпечення розвитку і саморозвитку особистості учня, урахування 

його емоційного досвіду, індивідуально-психологічних особливостей, його 

здібностей, потреб, емоційного ставлення до себе та інших людей. Водночас 

цей принцип передбачає не порівняння успіхів та емоційних досягнень однієї 

дитини з іншою, а використання прийому «порівняння себе вчора і сьогодні», 

тобто тренер повинен робити акцент на емоційно-когнітивних здобутках 

дитини на даний момент у порівняні з тим, що вона знала і вміла робити вчора. 

Це забезпечить адекватну самооцінку та емоційне благополуччя дитини під час 

тренінгових занять. 



344 
 

3. Принцип системності та єдності навчальних, виховних, розвивальних 

та корекційних впливів на особистість дитини – передбачає відповідно 

формування емоційної обізнаності дитини, виховання емоційно позитивного 

ставлення до себе, інших людей та навколишнього світу, розвиток емоційних 

компетенцій дитини, а також подолання емоційних розладів та відхилень в 

інтелектуальному чи особистісному розвитку дитини. 

4. Принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії, діалогізації спілкування дитини 

та дорослого – передбачає рівність позицій дорослого і дитини у спілкуванні, 

створення тренером умов, за яких кожен учень виступав би у ролі не 

«пасивного спостерігача», а «активного учасника» тренінгової групи, що 

забезпечує, у свою чергу, активну участь дитини у пізнанні та, за висловом 

Ш.О. Амонашвілі, «створенні самої себе». За такого підходу тренер виступає 

більше у ролі організатора самостійної активної пізнавальної діяльності 

молодших школярів, компетентного консультанта і помічника. 

5. Принцип емоційного самоусвідомлення – спрямований на емоційне 

самопізнання, самоаналіз, рефлексію емоційних переживань, когнітивну 

обробку емоційної інформації. Дитина повинна навчитися сприймати й 

правильно інтерпретувати емоції, розрізняти їх за експресивними ознаками 

(мімікою, жестами, позами, інтонаційністю мовлення), визначати причини, які 

зумовили їх прояв, та наслідки, до яких вони можуть привести.  

6. Принцип феноменологічного підходу – орієнтує на внутрішнє 

розуміння дитиною тих чи інших емоційних явищ, а не зовнішню 

(формалізовану) їх інтерпретацію дорослими (учителем, батьками). Нерідко 

саме педагоги допускаються помилок типу «стереотипізації», «нав’язування 

власного бачення» при оцінці емоційних переживань учнів, а також 

характеристиці особливостей їхньої емоційної поведінки. 

7. Принцип розвитку психіки та особистості – передбачає, що розвиток 

емоційного інтелекту особистості дитини реалізується через основні 

психологічні новоутворення молодшого шкільного віку (теоретичне мислення, 
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рефлексію, мисленнєвий аналіз, внутрішній план дій), у процесі закономірних 

вікових змін, тобто в динаміці розвитку. 

На основі цих принципів вибудовується групова взаємодія учасників 

тренінгу та приймаються правила роботи в тренінговій групі, які 

застосовуються під час проведення кожного заняття: 

• бути толерантними (звертатися один до одного на «ти» й на ім’я), 

проявляти повагу та емоційну чуйність до оточуючих. Не можна критикувати 

та ображати інших; 

• приходити вчасно (не запізнюватися, бути пунктуальними); 

• цінувати час (дотримуватися регламенту роботи і раціонально 

використовувати свій час); 

• бути активними «тут і тепер» (усвідомлювати все, що відбувається 

навколо, і брати активну участь у роботі тренінгової групи, проявляти 

пізнавальну активність, ініціативність); 

• правило «піднятої руки» (якщо, ми хочемо щось сказати, то підносимо 

руку, і тоді говоримо); 

• використовувати «Я-висловлювання» замість «Ти-висловлювань» – це 

означає, що замість того, щоб оцінювати дії та вчинки інших учасників 

тренінгу, краще сказати про почуття, які у вас викликає поведінка того чи 

іншого учня, наприклад: «Я незадоволена (або мене радує), що ти … » (й далі 

назвати вчинок); 

• бути щирими і відвертими, висловлювати власні думки, почуття, 

емоційне ставлення, сприймати себе й інших такими, якими вони є; 

• дотримуватися конфіденційності (не розголошувати інформацію про 

себе чи інших членів групи поза межами тренінгу). 

Кожне із правил ґрунтовно пояснюється учасникам тренінгу. При цьому 

зазначимо, що правила можуть доповнюватися і модифікуватися відповідно до 

потреб і мотивів учасників тренінгу. 
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Структурні компоненти тренінгу та заняття. Побудова тренінгу, 

основні етапи реалізації тренінгової програми та структура тренінгових занять 

відповідають класичній схемі проведення соціально-психологічних тренінгів 

[562]. 

Побудова тренінгу: модульна. Ми розглядаємо модуль як відносно 

самостійну структурну одиницю, яка є складовою тренінгової програми в 

цілому. Кожен модуль має власні цілі та завдання, які в сукупності визначають 

цілісну мету програми тренінгу. Відтак його можна використовувати, як 

комплексно у складі тренінгу, так і навіть самостійно. 

Тренінгова програма розвитку емоційного інтелекту молодших школярів, 

загальна тривалість якої становить 30 годин, включає 4 змістових модулів, 

спрямованих на розвиток структурних компонентів та психологічних 

механізмів розвитку емоційного інтелекту, а саме: 

➢ Модуль 1. Розуміння власних емоцій та емоцій інших людей.  

− Метою цього модулю є розвиток когнітивного компонента емоційного 

інтелекту, тобто емоційне самопізнання, емоційне самоусвідомлення молодших 

школярів, розвиток у них уміння розуміти емоції інших людей. Завдання: 

розвиток у дитини здатності встановити (усвідомити) факт емоційного 

переживання у себе чи іншої людини; розпізнати емоцію за експресивними 

ознаками, тобто ідентифікувати те, яку саме емоцію переживає людина; 

вербалізувати емоцію (її словесно виразити); розуміти причини, що викликали 

цю емоцію, та наслідки, до яких вона приведе. 

➢ Модуль 2. Особливості емоційного реагування в емоціогенних 

ситуаціях. 

− Мета цього модулю полягає у розвитку емоційного компонента 

емоційного інтелекту, тобто емоційності молодших школярів. Завдання: 

забезпечення позитивного емоційного самопочуття учнів; розвиток у них 

емоційної стійкості; здатності виражати емоції за допомогою вербальних та 

невербальних засобів; зниження рівня ситуативної та особистісної тривожності 
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учнів, прояву в них шкільних страхів; формування позитивного емоційного 

ставлення до себе, до інших людей, до навколишнього світу загалом. 

➢ Модуль 3. Управління власними емоціями та емоціями оточуючих. 

− Мета цього модулю полягає у розвитку конативного компонента 

емоційного інтелекту, а саме: формуванні в молодших школярів уміння 

володіти своїм емоційним станом, а також управляти емоціями інших людей. 

Завдання: розвиток емоційного самоконтролю: здатності контролювати 

інтенсивність власних емоцій та експресивність їх вираження; розвиток 

емоційної саморегуляції: здатності довільно стримувати прояв різних 

емоційних переживань, адекватно до умов ситуації та соціокультурних норм 

поведінки, чи викликати їх; формування уміння керувати емоціями інших 

людей; розвиток емоційної креативності: здатності до самотворення 

особистістю емоційного простору, творчого емоційного самовираження. 

➢ Модуль 4. Застосування емоційних компетенцій  у спілкуванні та 

соціальній взаємодії. 

− Мета цього модулю полягає у розвитку соціально-комунікативного 

компонента емоційного інтелекту, тобто формуванні та закріпленні в молодших 

школярів емоційних знань, умінь та навичок, які вони можуть застосовувати у 

процесі спілкування та соціальної взаємодії (в школі, сім’ї, референтній групі), 

що є основою емоційної компетентності особистості. Завдання: розвиток у 

дітей здатності до співчуття і співпереживання у процесі соціальної взаємодії, 

формування навичок емпатійного ставлення до інших людей; удосконалення 

комунікативних здібностей учнів, формування уміння легко і швидко 

встановлювати емоційний контакт з оточуючими, подолання емоційних 

бар’єрів у спілкуванні; розвиток у молодших школярів уміння успішно 

налагоджувати контакти з іншими людьми, проявляти емоційну гнучкість у  

взаєминах з іншими; конструктивно поводитися у різноманітних емоціогенних 

ситуаціях. 

Основні етапи реалізації тренінгової програми: 
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− підготовчий етап – передбачає розробку програми соціально-

психологічного тренінгу, спрямованого на розвиток емоційного інтелекту 

молодших школярів. З цією метою нами було здійснено вивчення та аналіз 

психолого-педагогічної літератури з означеної проблеми [85; 117; 132; 280; 344; 

345; 562], підібрано комплекс методів, вправ та завдань з урахування вікових та 

індивідуально-психологічних особливостей учнів; 

− мотиваційно-ціннісний етап – спрямований на формування готовності 

молодших школярів до емоційного самопізнання та набуття умінь і навичок 

емоційної компетентності, розвиток в учнів бажання бути емоційно грамотною 

людиною, досягнути внутрішньої гармонії, емоційного благополуччя, 

усвідомлення ними цінності емоцій, унікальності і неповторності власного «Я»; 

− теоретично-пізнавальний етап (або теоретично-інформаційний) – 

передбачає формування емоційної обізнаності молодших школярів, зокрема 

набуття знань про емоційну сферу особистості, емоційно-когнітивні здібності 

людини, вербальні та невербальні засоби вираження емоцій, способи 

емоційного самоконтролю, емоційної саморегуляції  тощо; 

− процесуально-формувальний етап – передбачає вправляння дітей у 

розпізнаванні, розумінні емоцій, як власних, так й інших людей, та управлінні 

ними, набуття навичок адекватної емоційної поведінки та конструктивної 

взаємодії у спілкуванні і діяльності; 

− контрольно-оцінний етап – передбачає підведення підсумків тренінгу, 

аналіз та усвідомлення молодшими школярами нового емоційного та 

соціального досвіду, закріплення позитивної установки на творче застосування 

учнями набутих під час тренінгу емоційних компетенцій у навчальній 

діяльності, спілкуванні та соціальній взаємодії. 

Кожне тренінгове заняття має чітку структуру, яка включає такі 

компоненти: 

• організаційний – привітання як певний ритуал: перше заняття 

починається з вправи на знайомство, а кожне наступне заняття – з вправи на 
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привітання та встановлення емоційного контакту з іншими учасниками 

тренінгу; 

• мотиваційно-ціннісний – рефлексія учнями попереднього заняття, 

аналіз домашнього завдання, повідомлення теми та мети заняття, актуалізація 

знань та досвіду молодших школярів з означеної теми та формування інтересу 

до неї, повторення правил роботи, прийнятих групою на початку тренінгу, 

визначення очікувань від заняття;  

• навчальний – виконання вправ і завдань, спрямованих на набуття 

молодшими школярами емоційних компетенцій в умовах тренінгового 

середовища; 

• рефлексивний – на завершальному етапі заняття підводяться підсумки, 

аналізуються результати роботи учнів та труднощі, які виникали у них у 

процесі її виконання, обговорюються очікування учасників від заняття, а також 

можливості застосування набутого досвіду в навчальній діяльності та житті. У 

кінці кожного заняття проводиться підсумкова вправа як ритуал прощання та 

закріплення позитивних вражень від заняття.  

Кількість учасників тренінгу. Тренінг проводився у трьох підгрупах по 

12 осіб. 

Кількість, періодичність та тривалість занять. Програма тренінгу 

включала 20 занять, що проводилися двічі на тиждень тривалістю 1,5 години. 

Під час кожного заняття робилася перерва для відпочинку на 15-20 хвилин 

(згідно санітарно-гігієнічних вимог до проведення навчальних занять саме у 

початкових класах загальноосвітньої школи). 

Приміщення для проведення тренінгових занять: простора кімната, 

стільці (за кількістю учасників), розміщені в центрі кімнати у формі кола. 

Методичне забезпечення розвитку ЕІ. Соціально-психологічний тренінг, 

який проводився нами з метою розвитку у молодших школярів 

внутрішньоособистісного та міжособистісного емоційного інтелекту, 

передбачав використання різноманітних інтерактивних методів соціально-

психологічного навчання (інформаційні повідомлення, рольова гра, мозковий 
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штурм, групова дискусія, «акваріум», «мікрофон»), арт-терапії, казкотерапії, 

музикотерапії, а також різних форм організації роботи групи: робота в колі 

(колективна), в малих групах (3–4 чол.), у парах, індивідуальна робота. Це 

сприяло розширенню емоційного та комунікативного досвіду молодших школярів, 

формуванню емпатійного ставлення до інших. 

Охарактеризуємо більш детально обрані нами для тренінгу інтерактивні 

методи роботи з молодшими школярами та обґрунтуємо їх вибір. 

Перш за все, зазначимо, що на сучасному етапі розвитку початкової освіти, 

актуальним і доцільним є перехід від традиційних форм і методів навчання 

молодших школярів до активних, творчих [206; 396]. Тому особлива увага нами 

зверталася на посилення технологічного аспекту тренінгу з метою активізації 

інтелектуального, емоційного та творчого потенціалу учнів з урахуванням 

системного, суб’єктно-діяльнісного, особистісно орієнтованого та 

компетентнісного підходів до розвитку емоційного інтелекту молодших школярів, 

які враховувались нами під час організації та проведення тренінгових занять. 

Таким дієвим засобом, який забезпечить реалізацію визначених нами 

методологічних підходів, принципів та завдань дослідження, є, на нашу думку, 

інтерактивна взаємодія. 

Зазначимо, що термін «інтерактивний» походить від англійського слова 

«interact» («inter»  – взаємний, «act» – діяти). 

У сучасній науковій літературі термін «інтерактивний» трактується як: 

«здатний взаємодіяти або перебувати в режимі бесіди, діалогу, з будь-чим (книгою, 

твором мистецтва, комп’ютером) або з будь-ким (людиною)» [355, с. 13]. У 

психолого-педагогічній практиці використовують такі поняття, як: «інтерактивні 

методи», «інтерактивне навчання», «інтерактивні технології», «інтерактивні 

форми». Зазначені нами психодидактичні категорії хоч і є взаємопов’язаними, 

однак не тотожними. Спільним, що їх усіх об’єднує – це міжособистісна взаємодія 

в системах «вчитель – учень», «вчитель – учні», «учень – учні». 

Інтерактивне навчання відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх 

учнів з учителем. «Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, 
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навчання у співпраці), де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними 

суб’єктами навчання» [356, с. 13]. Н. Суворова вважає, що інтерактивне навчання 

– «це, перш за все, діалогічне навчання, у процесі якого здійснюється взаємодія 

вчителя і учня» [438, с. 65]. З огляду на це, саме у процесі спілкування учителя з 

учнями відбувається обмін інформацією, думками, переживаннями, досвідом.  

Таким чином, можемо узагальнити, що під інтерактивним навчанням 

розуміють взаємодію, яка відбувається у формі діалогу між вчителем та учнями на 

засадах співробітництва та співтворчості. У процесі інтерактивного навчання учні 

вчаться критично мислити, аналізувати інформацію, приймати продуктивні 

рішення, діалогічно спілкуватися, дискутувати, самостійно висловлювати 

альтернативні думки тощо. Такі уміння досягаються завдяки організації 

індивідуальної, парної, групової та кооперативної форм роботи учнів. Отже, 

інтерактивна модель навчання порівняно з традиційною значно розширює 

пізнавальні можливості учнів, зокрема найбільше, на нашу думку, сприяє розвитку 

емоційних компетенцій молодших школярів. У цьому контексті варто навести 

кредо інтерактивного навчання, яке сформулювали О. І. Пометун і                     

Л. В. Пироженко [356, с. 14]: 

«Те, що я чую, я забуваю. 

Те, що я бачу і чую, я трохи пам'ятаю. 

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. 

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок. 

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром». 

 

Як уже зазначалося вище, крім поняття «інтерактивне навчання», у 

психолого-педагогічній науці використовують термін «інтерактивні методи», 

під яким розуміють «способи цілеспрямованої міжсуб’єктної взаємодії учителя 

й учнів зі створення оптимальних умов для свого розвитку» [356, с. 37].  

При цьому важливо пам’ятати, що теоретичною основою запровадження 

інтерактивних методів навчання повинні бути системний, особистісно-

зорієнтований та діяльнісний підходи до побудови дидактичних процесів; 
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теорія оптимізації педагогічного процесу [319]. Саме ці методологічні підходи 

були визначальними у контексті нашого дослідження. 

З огляду на вищезазначене, під інтерактивними методами ми розуміємо 

систему способів навчання, спрямованих на створення сприятливих психолого-

педагогічних умов для розвитку емоційного інтелекту молодших школярів, 

цілеспрямоване засвоєння учнями емоційних компетенцій (знань, умінь та 

навичок) у процесі діалогічної взаємодії психолога (тренера) з кожним учнем та 

усіх учасників тренінгової групи між собою. Схематично інтерактивна 

взаємодія психолога з молодшими школярами під час проведення тренінгових 

занять зображена на рис. 5.2. 

 

Рис. 5.2. Схема інтерактивної взаємодії психолога та учнів у процесі 

проведення соціально-психологічного тренінгу 

 

З метою розвитку емоційного інтелекту молодших школярів нами 

використовувалися такі інтерактивні методи: рольова гра, мозковий штурм, 

групова дискусія, «акваріум», «мікрофон». Конкретизуємо їх зміст і функції 

більш детально. 

Так, зокрема, у процесі тренінгової роботи ми застосовували метод 

рольових ігор. Гра є соціальним за своїм походженням та змістом культурно-

історичним утворенням. Це, з одного боку, особлива форма життя дитини в 
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суспільстві, з іншого – діяльність, у якій діти в ігрових умовах виконують ролі 

дорослих, відтворюючи їхнє життя, працю та взаємостосунки. 

Характеризуючи гру молодших школярів, учені [177; 550] передусім 

звертають увагу на її рольовий характер. Якщо в ранньому дитинстві 

центральним моментом гри було оволодіння предметами та способами дій з 

ними, то в молодшому шкільному віці на перший план виходить людина, її дії і 

вчинки, емоційні стани та взаємини з іншими людьми. Гра пробуджує в дитини 

сильні і яскраві почуття, але сама вчить її не сліпо слідувати емоціям, а 

узгоджувати їх з правилами гри і метою діяльності (Л. С. Виготський). 

Водночас сучасні психологи-практики [177; 433] наголошують на тому, 

що рольові ігри найбільш доцільно проводити з дітьми, які мають емоційні 

розлади: надмірно тривожними, боязливими, агресивними тощо.  

Доведено, що ігрова терапія може виконувати кілька взаємопов’язаних 

функцій [228]:  

− діагностичну, яка полягає у розкритті переживань дитини, 

особливостей її характеру, взаємин з іншими дітьми та дорослими;  

− терапевтичну, що передбачає надання дитині можливості емоційного і 

моторного самовираження, усвідомлення й відреагування напруження, страхів, 

фантазій; гра забезпечує позитивне емоційне самопочуття, гарний настрій, 

підвищує тонус організму;  

− корекційну та навчальну, які полягають у подоланні негативних 

емоційних властивостей та рис характеру дитини (сором’язливості, 

нерішучості, егоцентризму, агресивності тощо). 

У процесі тренінгових занять ми використовували гру насамперед з 

метою надання дитині можливості вільно виразити свої почуття і переживання. 

Адже здебільшого молодшим школярам важко у вербальній формі описати свій 

емоційний стан. А в грі, почуття, які дитина боїться виразити у повсякденному 

житті, вона може безпосередньо спроектувати на певну ігрову ситуацію чи на 

обрану за власним бажанням іграшку. Відтак дитина поступово вчиться долати 

невпевненість, страх і звільняється від емоційного напруження. 
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Наші психологічні спостереження та результати емпіричного 

дослідження показали, що гра допомагає кожній дитині адаптуватися до 

соціального середовища шляхом оптимального розвитку її емоційних 

здібностей та потенційних можливостей. Гра сприяє розвитку пізнавальних 

процесів та комунікативних умінь учнів. Разом з тим вона виконує роль 

емоційної розрядки, запобігає втомі дітей. Тому ми використовували рольові 

ігри не лише під час проведення корекційно-розвивальних та тренінгових 

занять з молодшими школярами, але й також рекомендували вчителям 

застосовувати їх на уроках в початкових класах, у процесі  навчання і 

виховання учнів. 

Метод «мозкового штурму», який ми застосовували з метою розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів, відомий у психології ще під назвою 

«брейнстормінг» і широко застосовується у тренінговій практиці. Він сприяє 

розвитку творчого мислення, емоційної креативності учнів, дає можливість 

кожному вільно висловитися. Метою «мозкового штурму» є продукування 

учнями якомога більше різних ідей щодо поставленої проблеми впродовж 

визначеного тренером часу. З цією метою ми формулювали проблемне 

запитання і пропонували учням висловити свої ідеї та коментарі. При цьому 

звертали увагу дітей на те, що кожна людина має право на власну думку, тому 

спонукали не критикувати, не оцінювати запропоновані учнями ідеї, 

толерантно ставитись один до одного. Усі висловлені учнями пропозиції 

записувались нами на дошці. Після цього колективно приймали 

найпродуктивніші рішення проблемного запитання. 

Метод групової дискусії використовувався нами з метою розвитку 

критичного мислення учнів. Він дає можливість аргументовано пояснити 

кожному свою позицію щодо того чи іншого питання, яке пропонується 

психологом для обговорення у групі, формує навички асертивної поведінки, 

уміння дитини відстоювати свою думку та власну позицію, при цьому емоційно 

адекватно поводитись у критичних ситуаціях, вміти слухати і чути іншого, 

емпатійно ставитись до оточуючих людей. Обравши тему для дискусії, ми 
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пропонували усім учням висловити свою точку зору. При цьому задавали дітям 

навідні та уточнюючі запитання. Водночас слідкували за процесом дискусії, 

щоб вона не перетворилась у суперечку. Тому закликали учнів дотримуватись 

прийнятих правил роботи у групі (наприклад: правила «піднятої руки», 

використання «Я-висловлювання» замість «Ти-висловлювань», прояву поваги 

та доброзичливого ставлення один до одного). Це забезпечувало розвиток в 

учнів емоційного самоконтролю, уміння регулювати свої емоції відповідно до 

умов ситуації та соціокультурних норм поведінки, проявляти емпатію до інших.  

Метод «акваріум» застосовувався з метою розвитку комунікативних 

здібностей учнів, уміння дискутувати та аргументувати свою думку, при цьому 

проявляти емоційну гнучкість у спілкуванні. Він використовувався нами уже 

після проведення кількох тренінгових занять, коли учні вже набули деякого 

соціального досвіду роботи в тренінговій групі. Організація роботи 

здійснювалась таким чином: ми об’єднували учнів у групи (4-6 чол.) і 

ознайомлювали їх із завданням. Одну із груп розміщували у центрі класу (у 

центрі кола). Ця група отримувала певне завдання, на обговорення якого їм 

відводилось 3-5 хвилин. Решті учасникам тренінгу також пропонувалось 

завдання, розв’язання якого вони мали спільно обміркувати, не втручаючись в 

обговорення групи у центрі. Після закінчення відведеного для дискусії часу ми 

просили членів цієї групи висловити свої міркування стосовно завдання. Після 

цього залучали усіх інших учнів до обговорення. З цією метою нами ставились 

такі запитання: «Чи погоджуєтесь ви з думкою групи? Чи була ця думка 

достатньо аргументованою? Який з аргументів ви вважаєте найбільш 

переконливим?» Далі учні мінялись ролями, відтак уже інша група займала 

місце в «акваріумі». 

Метод «мікрофон» використовувався нами з метою надання можливості 

кожному учаснику тренінгової групи почергово висловити свою думку чи 

враження, описати свої відчуття. Поставивши запитання групі, ми пропонували 

учням уявний мікрофон (ручку, олівець тощо) і надавали слово тому, хто 

отримав його. Передаючи «мікрофон» один одному, ми просили кожного 
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висловитися лаконічно й швидко (не більше 0,5-1 хв.), не коментуючи і не 

оцінюючи відповіді інших учнів. 

Робота з емоціями і почуттями дітей передбачала використання методу 

арт-терапії. Цей метод психологічної роботи ґрунтується на феномені 

«лікування мистецтвом». Дослідники зазначають, що використання арт-

терапевтичних технологій у практиці сучасної школи дозволяє розв’язати низку 

психолого-педагогічних завдань, а саме: діагностичних, психотерапевтичних, 

виховних, розвивальних, корекційних [240].  

Головна особливість арт-терапії полягає у тому, що вона безпосередньо 

впливає на емоційно-чуттєву сферу особистості завдяки своїй образності, 

асоціативності та емоційній забарвленості [318]. Цей метод був включений 

нами у процес соціально-психологічного тренінгу і застосовувався для 

забезпечення емоційного самовираження, емоційного самопізнання та корекції 

емоційних відхилень у поведінці дітей молодшого шкільного віку. Адже 

доведено, що арт-терапія сприяє зниженню рівня тривожності, агресивності, 

страхів, сором’язливості та гіперактивності учнів [240; 451]. У процесі роботи з 

молодшими школярами використовувалися такі види арт-терапії: малювання, 

тобто вираження своїх емоцій і почуттів засобами фарб і кольорів, 

казкотерапія, музикотерапія. 

Психологічні можливості казкотерапії обґрунтовані та використовуються 

на практиці багатьма дослідниками [86; 181; 287], які стверджують про 

ефективність цього методу при проведенні психопрофілактичної та 

психокорекційної роботи з дітьми, що мають емоційні порушення. Крізь 

призму казки дитина не лише пізнає навколишній світ, засвоює моральні норми 

і правила, зразки поведінки, а й усвідомлює власні емоційні переживання, їхні 

причини виникнення та наслідки. «Універсальна роль казок, – підкреслює         

М. Моліцька, – полягає у тому, що вони вивільняють емоції й зменшують 

відчуття страху» [287, с. 26].  

На думку Т. Д. Зінкевич-Євстигнеєвої [181], казкотерапія – це синтез 

багатьох досягнень психології, педагогіки, психотерапії та філософії різних 
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культур. Дослідниця виділяє п’ять видів казок: художні, дидактичні, 

медитативні, психокорекційні і психотерапевтичні. 

У процесі тренінгових занять з молодшими школярами, ми 

використовували саме психотерапевтичні казки, розроблені М. Моліцькою 

[287]. Авторка зазначає, що цей вид казок почав використовуватися у дитячій 

психології порівняно недавно. Їх основне завдання – зменшення рівня страху в 

дитини. У психотерапевтичних казках використовуються такі психологічні 

техніки: конкретизація й раціоналізація страху, зміцнення почуття власної 

вартості, навчання позитивного мислення, формування позитивного емоційного 

настрою й зменшення надмірної вразливості [287, с. 27–28]. 

Враховуючи основні вимоги щодо аналізу казок, виокремимо наші 

основні стратегії роботи над казкою за схемою, запропонованою Т. Д. Зінкевич-

Євстегнеєвою [181]:  

• основна тема – визначення основної ідеї казки, тобто, що саме за 

допомогою неї автор хотів передати, які думки, який досвід, про що хотів 

повідомити. Запитання для обговорення: Про що ця казка? Чого вона нас 

навчає? У яких життєвих ситуаціях вам допоможе те, про що ми дізналися з 

казки?  

• герої та мотиви їх вчинків – визначення основних дійових осіб казки. 

При цьому важливо зрозуміти яскраво виражену та приховану мотивацію їх 

поведінки. Запитання для обговорення: Хто головний герой казки? Як він 

поводиться? Чому герой так вчинив? Для чого йому це потрібно? Як змінився 

герой? Яку важливу річ він зрозумів? 

• способи подолання труднощів героями казки – встановлення способів, 

прийомів, які використовує герой для розв’язання труднощів, що виникають на 

шляху досягення мети. Запитання для обговорення: Які перешкоди зустрів 

герой на своєму шляху? Як він з ними впорався? Як герой вирішує проблему? 

Який спосіб поведінки він вибирає (активний чи пасивний)? Чого не вистарчає 

герою для успішного розв’язання проблеми? 
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• ставлення героя до навколишнього світу та до самого себе – важливо 

зрозуміти загальну спрямованість героя: він виступає у ролі «творця» чи 

«руйнівника», які внутрішні (особистісні якості, здібності) та зовнішні 

(соціальні умови) чинники цьому сприяють. Запитання для обговорення: Якими 

якостями володіє герой казки? У чому проявляється його сила? розум? 

сміливість? Що приносять вчинки героя оточуючим: радість, горе? 

• актуалізовані емоції і почуття – важливо усвідомити, які емоційні 

реакції викликає у дитини певна ситуація і чому. Запитання для обговорення: 

Які почуття викликала у вас казка? Хто з героїв вам сподобався найбільше? 

Чому? Які епізоди викликали у вас позитивні емоції? негативні? Що найбільше 

вразило вас у казці? Чому, на вашу думку, герой саме так емоційно реагує?  

• образи і символи в казці – важливо усвідомити мораль казки, які 

висновки, уроки можна зробити, проаналізувавши поведінку кожного героя.  

Запитання для обговорення: Зробіть висновки: про що ця казка? Які уроки ми 

можемо винести з цієї казки? Які саме знання ви будете застосовувати у своєму 

житті? 

Таким чином, після ознайомлення дітей із змістом казки, ми проводили 

бесіду з ними, під час якої зосереджувалися на характеристиці головного героя, 

аналізі його рис характеру, вчинків, особливостей поведінки. При цьому у 

центрі формувального впливу на дитину засобами казкотерапії перебували не 

лише особистісні якості головного героя, але й власне його емоційні 

переживання, робота з якими мала на меті розширення емоційного досвіду 

дитини, розвиток рефлексії та визначення адекватних способів поведінки в 

емоціогенних ситуаціях. У результаті дитина вчиться контролювати свої емоції, 

перемагати страх. Пізніше вона переносить ці уміння на реальні життєві 

ситуації.  

Особливого значення у процесі тренінгової роботи з молодшими 

школярами ми надавали музикотерапії. Про позитивний вплив музики на 

емоційний стан людини відомо уже давно. До того ж, на доцільність 

використання її у психологічній практиці вказувало багато дослідників           
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(О. А. Ворожцова [99], В. І. Петрушин [346], Б. М. Теплов [445] та ін.). 

Слухання музики викликає в дитини рiзноманiтнi емоції і i почуття. Вона 

створює сприятливий емоцiйний фон заняття.  

Залежно вiд мети дiяльностi ми використовували музику на рiзних етапах 

тренінгового заняття, а саме:  

- на початку заняття упродовж 2–3 хвилин. Для цього краще 

використовувати твори (чи їx фрагменти) маршеподiбного чи танцювального 

характеру iнструментальної музики, насиченi бадьорими, життєрадісними, 

закличними iнтонацiями. Бажано, щоб пiдiбраний спецiально для цього 

музичний фрагмент часто не змінювався, а був засвоєний учнями як позивнi 

початку тренінгу;  

- музику ми використовувати пiд час інформаційних повідомлень з  

метою створення вiдповiдного емоційного фону. Для цього добиралася  

легка, спокійна, середнього темпу музика;  

- тихе звучання музики супроводжувало деякі види самостійних  

та творчих робіт учнів (зокрема, під час малювання, слухання і читання казки 

та ін.);  

- музику ми використовували як засіб саморегуляції емоцій, зокрема для 

релаксації, у виглядi музичних пауз протягом 2–3 хвилин. З огляду на те, що 

вона призначена для тимчасового відпочинку учнів вiд роботи, то може носити 

розважальний характер. При пiдборi творів  необхiдно враховувати iнтереси i 

смаки учнiв;  

- на завершальному етапі заняття музика може звучати за хвилину до 

дзвінка, символiзуючи закінчення роботи.  

У контексті зазначеного, не менш суттєвим розцінювалось і формування 

в молодших школярів умінь ефективно спілкуватися та конструктивно 

взаємодіяти з оточуючими, а відтак, з цією метою ми використовували різні 

форми організації роботи учасників тренінгової групи: робота в колі 

(колективна), в малих групах (3–4 чол.), у парах (2 чол.), індивідуальна робота. 
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Це сприяло розширенню емоційного та комунікативного досвіду молодших 

школярів, формуванню емпатійного ставлення до інших. 

Зокрема, робота у парах (2 чол.) використовувалась нами в основному на 

початкових етапах проведення тренінгу з метою засвоєння учнями нової 

інформації. Робота в малих групах (3–4 чол.) застосовувалась для закріплення 

та перевірки засвоєних учнями знань. Працюючи в парі та у малих групах учні 

мали можливість обговорювати свої думки, емоції та почуття, обмінюватись 

ідеями з партнером, висловлювати своє емоційне ставлення один до одного 

тощо. Об’єднуючи учнів у пари чи малі групи, ми пропонували їм певне 

завдання, просили обговорити свої ідеї один з одним, визначити, хто з них буде 

висловлюватись першим. Після закінчення виконання завдання (1-5 хв.) учні 

мали представити результати роботи. 

Отож, ми виходили із визнання принципової важливості застосування 

різних форм організації роботи учнів під час тренінгових занять. Розумілось, 

що це слугуватиме формуванню в молодших школярів умінь конструктивно 

взаємодіяти, налагоджувати емоційний контакт з іншими учасниками тренінгу, 

проявляти емоційну гнучкість у процесі спілкування, емпатійне ставлення до 

оточуючих. А це, у свою чергу, сприяє розвитку міжособистісного емоційного 

інтелекту. 

Підкреслимо, що методи та форми роботи, які ми використовували у 

процесі тренінгових занять, пов’язані з провідними положеннями гуманістичної 

психології: діалогічне спілкування, емпатійне слухання, інтелектуальна та 

особистісна рефлексія, соціально-психологічна перцепція. Вони спрямовані, з 

одного боку, на осмислення власних переживань, з іншого – на усвідомлення 

переживань інших в процесі комунікативної взаємодії [209; 344]. Відтак у 

процесі тренінгового заняття вплив здійснювався не на внутрішньогрупові 

взаємини, а на переживання особистості у процесі внутрішньогрупової 

взаємодії, емоційне самоусвідомлення та здатність управляти своїм емоційним 

станом, а також розуміти емоції інших та управляти ними. 

Зміст та структуру тренінгу подано у таблиці 5.1. 
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Таблиця 5.1 

Зміст та структура соціально-психологічного тренінгу  

«Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів» 

№ Тема заняття Мета заняття  К-сть 

годин 

Модуль 1. Розуміння власних емоцій та емоцій інших людей  

1 Знайомство. У світі 

емоцій і почуттів. 

Знайомство учасників заняття; створення 

позитивного психологічного клімату у групі. 

Формування уявлень про емоційну сферу 

людини. 

1,5 

2 Розпізнавання емоцій за 

експресивними ознаками 

Розвиток здатності сприймати та ідентифікувати 

емоцію за експресивними ознаками. 
1,5 

3 Вербалізація емоційних 

переживань 

Формування уміння словесно описувати свій 

емоційний стан, вербалізувати емоції і почуття;  

розширення словника емоцій. 

1,5 

4 Емоційне 

самоусвідомлення 

Сприяти емоційному самопізнанню, розвитку 

здатності розуміти причини, що викликали 

емоцію, та наслідки, до яких вона може 

призвести. 

1,5 

5 Розуміння емоцій інших 

людей 

Розвиток здатності розуміти емоції оточуючих за 

експресивними ознаками. 
1,5 

Модуль 2. Особливості емоційного реагування в емоціогенних ситуаціях 

6 Емоційне самопочуття Формування позитивного емоційного 

самопочуття, зниження рівня прояву особистісної 

тривожності, розвиток емоційної стійкості учнів. 

1,5 

7 Експресивність 

вираження емоцій 
Розвиток здатності виражати емоції за 

допомогою вербальних та невербальних засобів. 

Закріплення уміння молодших школярів 

розпізнавати та правильно ідентифікувати емоції.  

1,5 

8 Шкільна тривожність,  

страхи та способи їх 

подолання 

Розвиток емоційної стійкості, уміння долати 

шкільну тривожність і страхи, покращувати свій 

настрій. 

1,5 

9 Емоційне ставлення до 

себе та інших людей  
Формування позитивного емоційного ставлення 

до себе та інших людей; визначення власних 

позитивних якостей. 

1,5 

10 Психологічне 

благополуччя школяра та 

чинники, які на нього 

впливають 

Формування в учнів адекватної самооцінки, 

відчуття емоційного комфорту, оптимізму, 

задоволення собою та своїм життям. 

1,5 

Модуль 3. Управління власними емоціями та емоціями оточуючих 

11 Розвиток емоційного 

самоконтролю   
Розвиток здатності контролювати інтенсивність 

власних емоцій та експресивність їх вираження. 

Формування уміння управляти своїм емоційним 

станом. 

1,5 

12 Розвиток емоційної 

саморегуляції 
Формування уміння регулювати прояв своїх 

емоцій, адекватно до умов ситуації та 

соціокультурних норм поведінки. 

1,5 
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Продовження табл. 5.1 

13 Як покращити свій 

настрій? 

Удосконалення уміння регулювати свій 

емоційний стан, визначення способів покращення 

свого настрою у школі та вдома 

1,5 

14 Управління емоціями 

інших людей 

Розвиток здатності управляти емоційним станом 

інших людей. 
1,5 

15 Розвиток емоційної 

креативності   
Розвиток здатності особистості до самотворення 

емоційного простору; творчого емоційного 
самовираження. 

1,5 

Модуль 4. Застосування емоційних компетенцій  у спілкуванні та  

соціальній взаємодії 

16 Емпатія – запорука 

успішності 

міжособистісної 

взаємодії  

Розвиток здатності  до співчуття і 

співпереживання у процесі соціальної взаємодії; 
формування навичок емпатійного ставлення до 

інших людей. 

1,5 

17 Уміння чути і розуміти 

інших 

Сприяти прояву емпатії, здатності розуміти 

емоції інших людей, готовності допомогти 

іншому. 

1,5 

18 Подолання емоційних 

бар’єрів у спілкуванні 
Розвиток здатності  легко і швидко 

встановлювати емоційний контакт з іншими 

людьми, удосконалення комунікативних 

здібностей.  

1,5 

19 Способи конструктив- 

ного розв’язання 

міжособистісних 

конфліктів 

Формування уміння конструктивно вирішувати 

конфлікти, які виникають у процесі взаємодії з 

друзями, батьками та учителями. 

1,5 

20 Розвиток емоційної 

гнучкості у  взаєминах з 

іншими 

Закріплення навичок успішного налагодження 

контактів з іншими людьми, конструктивного 

поводження у різноманітних емоціогенних 

ситуаціях. 

1,5 

Всього 30 

 

Таким чином, розроблене, теоретично обґрунтоване та апробоване нами 

змістове та методичне забезпечення соціально-психологічного тренінгу 

безпосередньо сприяє розвитку внутрішньоособистісного та міжособистісного 

емоційного інтелекту, зокрема його структурних компонентів (когнітивного, 

емоційного, конативного, соціально-психологічного) та психологічних 

механізмів, підвищенню його рівня розвитку в молодших школярів загалом. 

Отже, використання соціально-психологічного тренінгу для розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів та інтерактивних методів роботи з 

учнями, є, на наш погляд, доцільним та ефективним. 
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5.3. Шляхи і засоби підвищення емоційної компетентності вчителів, 

батьків та практичних психологів як ресурсу формування емоційного 

інтелекту молодших школярів 

  

Враховуючи виокремлені та охарактеризовані нами соціальні чинники 

розвитку емоційного інтелекту молодших школярів, до участі у формувальному 

експерименті ми залучили найближче соціальне оточення дитини, зокрема: 

вчителів початкових класів, батьків учнів та шкільних психологів. Більш 

докладно висвітлимо мету, завдання та методи роботи з кожною категорією 

учасників експерименту.  

Безперечно, одну з найважливіших ролей у розвитку емоційного 

інтелекту молодших школярів відіграє вчитель. Одним із стратегічних завдань, 

визначених у Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, є 

створення умов для формування професійної компетентності вчителя. Дійсно, 

від цього залежить значною мірою успішність його педагогічної діяльності. У 

зв’язку із цим важливого значення набуває, на нашу думку, проблема 

обгрунтування необхідності формування емоційної компетентності вчителів 

початкових класів, яка розглядається як складова професійної компетентності 

педагога, введення її у зміст професійної освіти та розробка і запровадження 

психолого-педагогічних технологій її формування.  

Обґрунтуємо, насамперед, що ми розуміємо під «емоційною 

компетентністю вчителя» та розкриємо її значущість для професійного 

становлення та особистісного зростання педагога. 

Аналіз наукових джерел показав, що компетентність трактують як 

«спеціально структурований набір знань, умінь, навичок і ставлень, що їх 

набувають у процесі навчання» [210, с. 18]. Інтегрування наукових підходів з 

означеної проблеми дає підстави стверджувати, що структурними 

компонентами емоційної компетентності можна вважати знання, уміння і 

навички та емоційно-ціннісне ставлення (до себе, інших людей та 

навколишнього світу). 
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На основі аналізу наукових джерел з проблеми дослідження, ми 

визначаємо емоційну компетентність як складну інтегративно-динамічну 

властивість особистості, що включає знання про емоційну сферу, уміння 

ідентифікувати і розуміти власні емоції та емоції інших людей, навички 

емоційної саморегуляції, визначає особистісні та соціальні аспекти поведінки і 

діяльності людини та забезпечує успішність міжособистісної взаємодії й 

спілкування. Динамічність визначається тим, що емоційна компетентність не є 

сталим, незмінним утворенням, а перебуває в постійному розвитку.  

Зауважимо, що емоційна компетентність вчителя все частіше 

розглядається ученими в контексті проблеми розвитку емоційного інтелекту. 

Як справедливо зазначає Е. Л. Носенко, «у системі сучасної середньої і вищої 

освіти не приділяється належної уваги цілеспрямованому формуванню 

емоційного інтелекту, а в спонтанному сімейному вихованні виявлення емоцій 

може або контролюватись і почасти стримуватись, або бути повністю 

занедбаним. Тому багато педагогічних психологів вважають доцільним 

обговорювати цю проблему, користуючись терміном «емоційна компетенція», а 

не «емоційний інтелект» [310, с. 105]. У контексті нашого дослідження ми 

розглядаємо емоційну компетентність як показник розвитку емоційного 

інтелекту особистості. 

Незважаючи на дискусійність питання про можливість розвитку 

емоційного інтелекту людини, фахівці вже дійшли згоди, що емоційні знання і 

навички можуть набуватися у процесі спеціального навчання. Така «емоційна 

освіта» має забезпечувати розвиток емоційної компетентності вчителів, і може 

здійснюватись як через пряме навчання, так і опосередковано, шляхом 

створення сприятливого емоційного клімату в класі, навчальному закладі, сім’ї; 

залучення учнів, педагогів та батьків до спільної діяльності. 

При цьому дослідники зауважують, що психологічні механізми 

формування компетентностей відрізняються від механізму засвоєння знань; 

«завчити» компетентності можна лише умовно, вони повинні «переживатися» 
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людиною і «проживатися» нею, тобто постають як складний синтез 

когнітивного, предметно-практичного й особистісного досвіду [210].  

З метою розвитку емоційної компетентності особистості нині 

пропонуються такі ефективні засоби, як-от: соціально-психологічні тренінги, 

індивідуальні консультації, навчальні курси і програми, спрямовані на емоційне 

самопізнання, формування навичок емоційної саморегуляції, психологічний 

супровід навчально-виховного процесу в закладах освіти для підвищення 

емоційної обізнаності вчителів  й учнів. Адже аналіз відвіданих нами уроків 

показав, що у шкільній практиці недооцінюється роль емоційного фактора.  

У контексті зазначеного, не менш суттєвим видається нам і зауваження 

деяких учителів початкових класів щодо необхідності розвитку емоційної 

компетентності не лише у дітей молодого шкільного віку, а й педагогів.  

З огляду на зазначене, ми намагались підвищити емоційну 

компетентність учителів початкових класів, сприяючи їхній емоційній 

обізнаності у питаннях розвитку в молодших школярів емоційного інтелекту. З 

цією метою ми проводили психологічні лекторії для вчителів, семінар-

практикум, просвітницькі бесіди на тему «Як налагодити емоційний контакт з 

учнями?», «Емоційне вигорання вчителя» тощо, групові дискусії «Розуміння 

емоційного стану молодшого школяра – запорука психічного здоров’я дитини», 

«Емоційний потенціал шкільних підручників», «Стрес та шляхи його 

подолання». Загалом у цій роботі було задіяно 64 учителів початкових класів. 

Психологічні спостереження, бесіди з учителями засвідчують, що 

розвиток емоційного інтелекту в молодших школярів у процесі навчальної 

діяльності є недостатнім, по-друге, формування емоційних компетенцій не 

стало для педагогів предметом цілеспрямованого впливу. А це, у свою чергу, не 

забезпечує можливості визнання молодшого школяра суб’єктом навчальної 

діяльності, не сприяє здатності учнів розуміти як власні емоції, так і чужі, а 

також управляти ними. Відтак в умовах особистісно орієнтованої парадигми 

освіти, актуалізується необхідність посилення психодидактичних засобів 

розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. 
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Програма роботи з учителями початкових класів включала психологічні 

лекторії (просвітницького спрямування – 4 заняття по 2 години кожне) та 

семінар-практикум (розвивально-корекційного характеру – 1 заняття 

тривалістю 2 год.) (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Організаційно-змістові аспекти психологічної просвіти педагогів  

з проблеми «Розвиток емоційного інтелекту особистості» 

№ 

п/п 
Теми занять 

Кількість годин 

лекцій практич
них 

занять 

1 Емоційна компетентність як чинник ефективності 

професійної діяльності вчителя 

2  

2 Особливості формування емоційної компетентності  

вчителів  початкових класів 

2  

3 Вплив педагогічного спілкування на емоційний стан 

учнів 

2  

4 Психологічна підготовка вчителя до розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів 

 2 

5 Психодидактичні засоби розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів у процесі навчальної діяльності 

2  

Всього 8 2 

 

Слід зазначити, що психологічні лекторії для вчителів проводились один 

раз на тиждень.  

Метою психологічних лекторіїв було підвищення емоційної 

компетентності  вчителів з питань розвитку емоційного інтелекту молодших 

школярів у процесі навчальної діяльності, власних емоційних станів, які 

виникають у педагогічній діяльності. 

Завдання роботи полягали в поглибленні теоретичних знань вчителів 

щодо емоційного самопізнання, вікових та індивідуально-психологічних 

особливостей емоційного розвитку молодших школярів, ознайомленні з 

сучасними психодидактичними методами і засобами розвитку емоційного 

інтелекту молодших школярів у процесі навчальної діяльності. Зміст 



367 
 

психологічних лекторіїв для учителів початкової школи, зокрема опорний 

конспект лекцій в контексті зазначеної проблеми, подано в додатку З. 

Окрім низки психологічних лекторіїв, ми проводили також з учителями 

семінар-практикум, спрямований на психологічну підготовку вчителя до 

розвитку емоційного інтелекту молодших школярів.  

Його мета полягала у забезпеченні емоційного самопізнання вчителів та 

формуванні у них практичних умінь і навичок управління власним емоційним 

станом, а також розуміння емоцій і почуттів інших, зокрема учнів, з метою 

успішності педагогічного спілкування та міжособистісної взаємодії з 

молодшими школярами.  

Відповідно до мети були визначені завдання роботи, а саме: а) розвивати 

позитивну мотивацію в учителів до емоційного самопізнання; б) розвивати 

здатність педагогів до розуміння емоцій учнів за допомогою вербальних та 

невербальних засобів; в) формувати уміння управляти емоціями, здійснювати 

емоційний самоконтроль; г) розвивати емпатійне ставлення до школярів; д) 

удосконалювати комунікативні уміння, здатність до суб’єкт-суб’єктної 

педагогічної взаємодії з учнями.  

Для вирішення окреслених завдань ми використовували різні вправи, 

творчі завдання, групові дискусії, рольові ігри, які були розроблені як нами, так 

і іншими психологами-практиками [147; 217; 229; 280].  

З метою підвищення емоційної обізнаності вчителів з питань розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів у процесі навчання нами розроблено 

психологічні рекомендації для вчителів початкових класів (додаток К), з якими 

ми ознайомлювали їх під час проведення психологічних лекторіїв. 

Отже, від рівня емоційної компетентності вчителя буде залежати як його 

емоційне самопочуття, так і розвиток емоційного інтелекту молодших школярів 

та ефективність керівництва навчально-пізнавальною діяльністю учнів загалом. 

Разом з тим, формування емоційної компетентності у вчителів потребує 

цілеспрямованої і систематичної роботи, спрямованої на оволодіння ними 

необхідними знаннями, уміннями і навичками.  
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Зазначимо, що розвиток емоційного інтелекту молодших школярів може 

здійснюватись не лише вчителями початкових класів на уроках, а й 

безпосередньо у контексті діяльності психологічної служби в закладах освіти. 

Як відомо, головним суб’єктом, який забезпечує діяльність шкільної 

психологічної служби, є практичний психолог. 

Відтак, ми ставили собі за мету, по-перше, забезпечити формування 

емоційної компетентності майбутніх психологів у процесі їх професійної 

підготовки у вищих навчальних закладах; по-друге, актуалізувати знання, 

уміння і навички шкільних психологів, які вже працюють у закладах освіти, з 

питань розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. 

Формування уявлень у студентів-майбутніх психологів про феномен 

емоційного інтелекту здійснювалось нами у процесі викладання професійно 

зорієнтованих та фахових навчальних дисциплін, зокрема: «Педагогічна 

психологія», «Психологічна служба в закладах освіти», «Психологія сімейного 

виховання», «Психологія творчості та обдарованості» для студентів 

бакалаврату, які навчаються за спеціальністю «Психологія» та «Практична 

психологія»,  а також навчальних дисциплін «Психодидактика», «Психологічна 

служба вищої школи» для студентів магістратури, які навчаються за 

спеціальністю «Психологія».  Навчальна програма цих курсів включала окремі 

змістові модулі та теми, які були спрямовані на формування психологічного 

уявлення студентів про емоційний інтелект особистості, специфіку його 

розвитку та функціонування на різних етапах онтогенезу, аналіз, порівняння та 

узагальнення вікових та індивідуально-психологічних особливостей його 

розвитку в дітей різних вікових категорій.  

Ми ставили собі за мету не лише ознайомити студентів зі станом 

дослідження проблеми емоційного інтелекту у вітчизняній і зарубіжній 

психологічній науці, різними науковими підходами до його концептуалізації, 

озброїти їх знаннями про структурно-функціональні особливості та 

психологічні механізми його розвитку, але й сформувати у них уявлення про 

провідну роль емоційного інтелекту у забезпеченні успішності міжособистісної 
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взаємодії та спілкування з іншими людьми. Для цього під час практичних та 

лабораторних занять ми формували у студентів уміння вимірювати рівень 

емоційного інтелекту за допомогою різних психодіагностичних тестів та 

опитувальників, здійснювати порівняльний аналіз отриманих результатів, 

розробляти психологічні поради та рекомендації педагогам і батькам щодо 

розвитку емоційного інтелекту дітей у процесі навчальної діяльності та 

сімейного виховання. 

Також з метою цілеспрямованого, систематичного і планомірного 

формування теоретичних знань у майбутніх психологів про емоційний інтелект 

особистості нами розроблено теоретичний спецкурс «Психологія емоційного 

інтелекту» для магістрів, які навчаються за спеціальністю «Психологія». 

Навчальна програма та зміст спецкурсу подано у додатку Л. Цей спецкурс може 

бути введений у навчальний план як у цикл дисциплін професійної і практичної 

підготовки магістрів-майбутніх психологів, так і цикл вибіркових навчальних 

дисциплін. Метою його викладання є теоретична і практична підготовка 

студентів-майбутніх психологів до розвитку емоційного інтелекту особистості, 

застосування набутих емоційних компетенцій у їхній професійній діяльності в 

закладах освіти та соціальної сфери. 

Таким чином, ми виходили із визнання принципової важливості 

засвоєння майбутніми психологами знань про феноменологію емоційного 

інтелекту особистості вже на етапі професійної підготовки у вищій школі. 

Розумілось, що це слугуватиме методологічним орієнтиром студентства у 

питаннях їх компетентного застосування під час професійної діяльності, 

зокрема у початковій ланці школи. Водночас відповідатиме європейським 

тенденціям професійної підготовки психологів, які окреслені вітчизняними 

науковцями, зокрема І. В. Данилюком [125]. 

Окрім оволодіння студентами теоретичними знаннями про основні 

наукові концепції та моделі розвитку емоційного інтелекту, формування у 

мабутніх психологів практичних умінь та навичок розвитку емоційного 

інтелекту молодших школярів здійснювалось у процесі практичної діяльності, а 
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саме: під час проходження студентами переддипломної практики в закладах 

освіти. З цією метою нами розроблено програму та зміст переддипломної 

практики [521], що містить завдання, спрямовані на психодіагностичну та 

корекційно-розвивальну роботу психолога з учнями у контексті проблеми 

дослідження. 

Слід зазначити, що переддипломна практика є завершальним етапом 

професійної підготовки студентів у вузі. На відміну від попередніх видів 

практик, вона характеризується вищим ступенем самостійності та 

відповідальності, розширенням обсягу і складності змісту роботи. Відтак вона 

спрямована на закріплення теоретичних знань студентів про емоційний 

інтелект, а також на формування у них практичних умінь і навичок. Так, 

зокрема, у процесі переддипломної практики студенти проводили діагностичну, 

корекційно-розвивальну, консультативну, просвітницьку роботу з учнями, 

вчителями та батьками в контексті означеної проблеми. Вони визначали рівень 

сформованості емоційного інтелекту в молодших школярів, здійснювали 

обробку та аналіз отриманих результатів, підбирали вправи та творчі завдання, 

розробляли програму тренінгових занять, спрямованих на розвиток емоційного 

інтелекту, та безпосередньо проводили їх з учнями. Все це в сукупності 

забезпечувало формування емоційної компетентності майбутніх психологів. 

Отже, підготовка майбутніх психологів до розвитку емоційного інтелекту 

особистості, зокрема учнів молодшого шкільного віку, є тривалим і 

багатоплановим педагогічним процесом, який повинен здійснюватися в 

теоретичному і практичному напрямах, поетапно, у певній логічній 

послідовності в процесі професійної підготовки студентів у вищих навчальних 

закладах. 

Поглиблення, розширення та систематизація знань про емоційний 

інтелект здійснювались нами у процесі безпосередньої професійної діяльності 

психологів, зокрема у контексті діяльності психологічної служби в закладах 

освіти. З цією метою нами проводились інформаційні повідомлення та виступи 

на методичних семінарах для шкільних психологів з питань емоційного 
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розвитку дитини молодшого шкільного віку, групові дискусії, семінар-

практикум «Сучасні психологічні техніки розвитку емоційного інтелекту 

особистості», індивідуальні та групові консультації. 

Урахування вікових особливостей молодших школярів, зокрема значного 

впливу батьків на емоційний розвиток дитини, формування у неї культури 

почуттів, створення у сім’ї сприятливого психологічного клімату, зумовило 

необхідність проведення певних просвітницьких заходів з батьками учнів.  

Ми ставили собі за мету, перш за все, привернути увагу батьків до 

проблеми розвитку емоційного інтелекту дітей та сприяти їхній емоційній 

грамотності, обізнаності у питаннях емоційного виховання. З цією метою ми 

проводили: просвітницькі бесіди, виступи на батьківських зборах, 

психологічний лекторій для батьків, індивідуальні та групові консультації. 

Загалом у цій роботі було задіяно 36 батьків (учнів експериментальної групи). 

Метою просвітницьких бесід та виступів на батьківських зборах є 

інформування батьків про вікові та індивідуальні особливості емоційного 

розвитку дітей молодшого шкільного віку, надання психологічних 

рекомендацій та порад щодо розвитку емоційного інтелекту дитини у процесі 

сімейного виховання. 

Метою психологічного лекторію є формування у батьків емоційної 

обізнаності, тобто оволодіння знаннями, уміннями та навичками, необхідними 

для розуміння емоційних станів дітей, формування у них адекватних способів 

емоційної поведінки у сімейному середовищі.  

Метою індивідуальних та групових консультацій є забезпечення за 

необхідності психологічної  підтримки  батьків,  які  мають  проблеми  

виховного характеру. Адже сімейну взаємодію з дітьми ускладнює відсутність 

у більшості батьків психолого-педагогічних знань та емоційних компетенцій, 

що призводить до частих педагогічних помилок у процесі сімейного виховання. 

Отже, у процесі бесід та виступів на батьківських зборох ми 

наголошували на тому, що створення сприятливого психологічного клімату в 

сім’ї потребує значних зусиль та емоційної грамотності батьків. Відтак, нами 
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був проведений психологічний лекторій з метою формування емоційної 

компетентності батьків (додаток М) та розроблені психологічні поради для 

батьків щодо розвитку емоційного інтелекту дітей в умовах сімейного 

виховання (додаток Н). 

Отже, психологічний супровід розвитку емоційного інтелекту молодших 

школярів передбачав цілеспрямований його розвиток не лише в учнів, а й 

підвищення емоційної компетентності вчителів початкових класів, практичних 

психологів закладів освіти та батьків дітей. Такий комплексний підхід до 

зазначеної проблеми дослідження забезпечив психолого-педагогічний вплив на 

емоційний інтелект молодших школярів, і сприяв підвищенню у них рівня 

розвитку як його структурних складових, так і загального показника в цілому. 

 

 

5.4. Аналіз результатів апробації програми психологічного супроводу 

розвитку емоційного інтелекту учнів початкових класів 

 

З метою перевірки ефективності розробленої програми психологічного 

супроводу розвитку емоційного інтелекту молодших шклярів після 

формувального експерименту нами було проведено контрольний зріз та 

здійснено кількісний і якісний аналіз отриманих результатів дослідження із 

застосуванням методів математичної статистики. На основі порівняльного 

аналізу показників учнів експериментальної та контрольної груп обґрунтовано 

результати апробації програми психологічного супроводу розвитку емоційного 

інтелекту молодших школярів. 

Діагностика розвитку емоційного інтелекту молодших школярів 

здійснювалась за визначеними нами критеріями та показниками. З цією метою 

ми використали опитувальник «ЕмІн» Д. В. Люсіна [257]. За допомогою нього 

ми з’ясували як загальний рівень емоційного інтелекту в учнів, так і рівні 

розвитку його структурних компонентів та показників. Застосування методів 
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математично-статистичної обробки даних дало змогу визначити значущі 

відмінності у розвитку досліджуваного феномена.  

Контрольний зріз до проведення формувального експерименту та 

порівняльний аналіз отриманих даних дозволили зробити висновок про те, що 

показники емоційного інтелекту досліджуваних експериментальної та 

контрольної груп не відрізняються до експерименту, що підтверджено за 

допомогою t-критерію Стьюдента (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Порівняльний аналіз показників розвитку емоційного інтелекту в 

експериментальній та контрольній групах до початку експерименту  

Показники ЕІ 

ЕГ КГ 

До експ. Критерій До експ. 

𝑥  
t-критерій 

Стьюдента 
𝑥  

Розуміння своїх емоцій 16,36 20,98 1,98 16,36 13,67 

Управління своїми емоціями 12,89 5,87 0,78 12,64 6,92 

Розуміння чужих емоцій 18,22 34,29 1,24 20,17 24,89 

Управління чужими емоціями 17,06 8,85 0,92 16,5 11,46 

Контроль експресії 10,14 6,01 1,83 10,08 4,02 

Розуміння емоцій 34,42 96,99 1,11 35,56 79,34 

Управління емоціями 40,61 34,64 1,99 39,19 51,65 

Внутрішньоособистісний 

інтелект 

39,36 57,44 0,73 39,08 50,99 

Міжособистісний інтелект 35,25 62,48 0,99 36,94 49,77 

Загальний рівень ЕІ 74,61 211,73 1,35 76,03 173,68 

 

Примітки: ЕГ – експериментальна група, КГ – контрольна група, ЕІ – 

емоційний інтелект, 𝑥  – середнє значення,  – стандартне відхилення,                  

t – критерій Стьюдента 

 

Натомість контрольний зріз після проведення формувального 

експерименту та порівняльний аналіз отриманих даних показали, що 

контрольна та експериментальна групи за виокремленими показниками 

розвитку емоційного інтелекту суттєво відрізняються і ці відмінності є 

статистично значущими (табл. 5.4). 
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Таблиця 5.4 

Порівняльний аналіз показників розвитку емоційного інтелекту в 

експериментальній та контрольній групах після експерименту  

Показники ЕІ 

ЕГ КГ 

Після експ. Критерій Після експ. 

𝑥  
t-критерій 

Стьюдента 
𝑥  

Розуміння своїх емоцій 21,89 34,96 4,46** 17,11 11,42 

Управління своїми емоціями 17,31 13,88 2,78* 13,50 6,43 

Розуміння чужих емоцій 24,61 6,42 4,27** 20,00 21,26 

Управління чужими емоціями 20,33 21,37 2,46* 17,03 10,83 

Контроль експресії 13,47 11,11 4,50** 11,17 3,11 

Розуміння емоцій 44,97 20,48 5,74** 37,44 58,60 

Управління емоціями 44,11 67,53 2,41* 40,47 44,54 

Внутрішньоособистісний 

інтелект 

46,39 21,27 3,13** 39,81 45,70 

Міжособистісний інтелект 43,19 23,30 2,83* 37,64 46,41 

Загальний рівень ЕІ 89,58 71,45 4,14** 77,44 153,51 

 

Примітки: ЕГ – експериментальна група, КГ – контрольна група, ЕІ – 

емоційний інтелект, 𝑥  – середнє значення,  – стандартне відхилення,                  

t – критерій Стьюдента, * – p≤0,05, ** – p≤0,01, *** – p≤0,001 

 

Порівняльний аналіз результатів І та ІІ зрізів формувального 

експерименту та узагальнені результати дослідження динаміки показників та 

рівнів розвитку емоційного інтелекту молодших школярів, які увійшли до 

складу експериментальної та контрольної груп, подано в таблиці 5.5.  

Аналіз отриманих результатів  дозволив констатувати суттєве підвищення 

у досліджуваних експериментальної групи як структурних складових емоційного 

інтелекту, так і його загального рівня розвитку (табл. 5.5).  

В учнів контрольної групи значущих змін до і після експерименту не 

виявлено. 
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Таблиця 5.5 

Динаміка показників та рівнів розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів до початку та після експерименту (в %)  

Показники ЕІ 

Етапи 

експери- 

менту 

ЕГ КГ 

Рівень Рівень 

вис. сер. низ. вис. сер. низ. 

Розуміння своїх емоцій до експ. 16,7 38,9 44,4 13,9 44,4 41,7 

після експ. 33,3 50 16,7 13,9 41,7 44,4 

Управління своїми 

емоціями 

до експ. 19,5 44,4 36,1 16,6 41,7 41,7 

після експ. 36,1 52,8 11,1 13,9 47,2 38,9 

Розуміння чужих емоцій до експ. 5,6 30,5 63,9 8,3 33,4 58,3 

після експ. 22,2 55,6 22,2 11,1 30,6 58,3 

Управління чужими 

емоціями 

до експ. 11,1 27,8 61,1 11,1 30,6 58,3 

після експ. 16,7 47,2 36,1 11,1 33,4 55,5 

Контроль експресії 
до експ. 22,2 44,4 33,4 16,7 47,2 36,1 

після експ. 30,6 58,3 11,1 13,9 52,8 33,3 

Розуміння емоцій 
до експ. 8,3 27,8 63,9 11,1 27,8 61,1 

після експ. 27,8 52,8 19,4 13,9 25 61,1 

Управління емоціями до експ. 11,1 52,8 36,1 11,1 47,2 41,7 

після експ. 22,2 55,6 22,2 8,3 55,6 36,1 

Внутрішньоособистісний 

інтелект 

до експ. 16,7 44,4 38,9 13,9 41,7 44,4 

після експ. 33,3 52,8 13,9 11,1 41,7 47,2 

Міжособистісний 

інтелект 

до експ. 5,6 33,3 61,1 5,6 36,1 58,3 

після експ. 19,4 55,6 25 8,3 30,6 61,1 

Загальний рівень ЕІ 
до експ. 0 44,4 55,6 0 47,2 52,8 

після експ. 27,8 52,8 19,4 2,8 41,7 55,5 

 

Примітки: І зріз – до експерименту, ІІ зріз – після експерименту, ЕГ – 

експериментальна група, КГ – контрольна група, ЕІ – емоційний інтелект. 

 

При цьому зауважимо, що до експериментальної та контрольної груп 

увійшли учні, які за результатами психодіагностичного дослідження, мали до 

початку формувального експерименту низький та середній рівень розвитку 

емоційного інтелекту (рис. 5.3). 
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Примітки: ЕІ – емоційний інтелект, ЕГ – експериментальна група, КГ – 

контрольна група 

Рис. 5.3. Загальний рівень розвитку емоційного інтелекту в молодших 

школярів до і після експерименту 

 

Як видно з табл. 5.5 та рис. 5.3, в експериментальній групі чисельність 

учнів з високим рівнем розвитку емоційного інтелекту збільшилася на 27,8%. 

Після формувальних впливів вони більшою мірою демонстрували здатність 

правильно ідентифікувати емоції за експресивними ознаками, вербалізувати їх, 

раціонально аналізували емоціогенну ситуацію та продукували конструктивні 

способи її вирішення. У результаті активного соціально-психологічного 

навчання у них значно підвищилась здатність розуміти емоції, як власні, так й 

інших людей, та управляти ними. 

У 36,2% досліджуваних експериментальної групи рівень розвитку 

емоційного інтелекту із низького перейшов на середній. У них констатовано 

підвищення емоційного самопізнання, сформованість умінь емоційної 

саморегуляції, навичок емоційного самоконтролю, покращення розуміння 

емоцій інших людей та керування ними. 
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Водночас 19,4% учнів після реалізації програми психологічного 

супроводу не продемонстрували підвищення рівня розвитку емоційного 

інтелекту. В умовах кризових ситуацій їх характеризували намагання 

занурюватися у світ власних негативних переживань, нестабільність настрою, 

прагнення дистанціюватися від оточуючих людей та своїх емоційних проблем. 

Ці учні потребують, на нашу думку, більш довготривалої корекційно-

розвивальної роботи та індивідуального підходу до них. 

Загалом після реалізації програми психологічного супроводу розвитку 

емоційного інтелекту в досліджуваних експериментальної групи 

спостерігаються позитивні зміни у структурних складових ЕІ та їх показниках 

(табл. 5.6). 

Таблиця 5.6 

Відмінності у показниках розвитку емоційного інтелекту учнів 

експериментальної групи до і після експерименту  

Показники ЕІ 

ЕГ 

До експ. Критерій Після експ. 

𝑥  
t-критерій 

Стьюдента 
𝑥  

Розуміння своїх емоцій 16,36 20,98 2,47* 21,89 34,96 

Управління своїми емоціями 12,89 5,87 4,23** 17,31 13,88 

Розуміння чужих емоцій 18,22 34,29 8,00*** 24,61 6,42 

Управління чужими емоціями 17,06 8,85 3,60** 20,33 21,37 

Контроль експресії 10,14 6,01 2,82* 13,47 11,11 

Розуміння емоцій 34,42 96,99 11,19*** 44,97 20,48 

Управління емоціями 40,61 34,64 5,28** 44,11 67,53 

Внутрішньоособистісний 

інтелект 

39,36 57,44 5,24** 46,39 21,27 

Міжособистісний інтелект 35,25 62,48 4,50** 43,19 23,30 

Загальний рівень ЕІ 74,61 211,73 6,58*** 89,58 71,45 

 

Примітки: ЕГ – експериментальна група, ЕІ – емоційний інтелект,            

𝑥  – середнє значення,  – стандартне відхилення, t – критерій Стьюдента,           

* – p≤0,05, ** – p≤0,01, *** – p≤0,001 
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Як видно з табл. 5.6, спостерігається позитивна динаміка розвитку 

емоційного інтелекту в молодших школярів, які були залучені до 

формувального експерименту. Так, аналіз отриманих результатів дозволив 

констатувати суттєве підвищення як загального рівня емоційного інтелекту 

(t=6,58 при p≤0,001), так і його показників у досліджуваних експериментальної 

групи. Найбільш суттєві зрушення відбулися у показниках розуміння емоцій 

(t=11,19 при p≤0,001) та управління емоціями (t=5,28 при p≤0,01). 

Аналіз отриманих результатів дозволив виявити також і якісні зрушення в 

учнів експериментальної групи щодо психологічного благополуччя: фіксується 

підвищення позитивного самопочуття, настрою в молодших школярів, 

зменшення рівня прояву тривожності, формування позитивного ставлення до 

себе та інших людей.   

Результати, отримані за допомогою методики «Диференціальних емоцій» 

К. Ізарда, відображають зміни в емоційному самопочутті учнів 

експериментальної групи (рис. 5.4). 

 

 

  

Рис. 5.4. Динаміка прояву фундаментальних емоцій у молодших школярів 

за методикою К. Ізарда 
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Аналізуючи модальність і знак домінуючих емоцій, а також динаміку їх 

прояву в молодших школярів до і після експерименту, констатуємо збільшення 

частоти вияву позитивних емоцій, натомість зменшення негативних емоцій. У 

процесі індивідуальних бесід з учнями вони відзначали, що після участі в 

соціально-психологічному тренінгу стали: «більше посміхатися», «частіше 

радіти», «менше сумувати». Наші спостереження за дітьми на уроках і перервах 

показали, що в них домінує загалом гарний настрій і добре самопочуття. 

Водночас аналіз результатів рівня тривожності учнів експериментальної 

групи до і після експерименту, отриманих за допомогою методики 

«Тривожність» Р. Темпл, В. Амен, М. Доркі, показав суттєве її зниження. 

Зауважимо, що за результатами кореляційного аналізу нами було виявлено 

обернені взаємозв’язки між емоційним інтелектом і тривожністю (r=-0,82 при 

p≤0,05). Тому підвищення загального рівня емоційного інтелекту в учнів 

сприяло зниженню у них рівня тривожності (рис. 5.5). 

 

 
 

Рис. 5.5. Рівень тривожності учнів експериментальної групи до і після 

експерименту 

 

Порівняльний аналіз отриманих даних показує, що на 16,6% зменшилася 

кількість учнів з високим рівнем тривожності, натомість на 27,8% збільшилася 

кількість учнів з низьким рівнем тривожності.  Таким чином, розвиток в учнів 
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емоційного самоконтролю, уміння регулювати прояв емоцій адекватно до умов 

ситуації та соціокультурних норм поведінки, сприяли формуванню в учнів 

уміння управляти своїм емоційним станом. Вчителі початкових класів 

зазначали, що діти «стали більш врівноважені», «спокійні», «менше 

хвилюються у ситуаціях перевірки знань, відповіді біля дошки», «емоційно 

адекватно поводяться під час навчальних занять». Отже, можемо констатувати, 

що активне соціально-психологічне навчання сприяло зниженню тривожності в 

учнів, розвитку емоційної стійкості, формуванню у них здатності володіти 

своїм емоційним станом. 

З метою дослідження динаміки емоційного ставлення учнів 

експериментальної групи до себе, інших людей та навчальної діяльності 

загалом ми застосували методику «Визначення емоційного ставлення»             

Н. П. Щербо (табл. 5.7). 

Таблиця 5.7 

Динаміка емоційного ставлення молодших школярів до себе, інших 

людей та навчальної діяльності до та після експерименту  

Емоційне 

ставлення 

Етапи 

експери 

менту 

ЕГ 

Кількість учнів (у %) 
сім’я вчитель мій клас самостав 

лення 

школа навчання 

Позитивне 
до експ. 55,5 41,7 38,9 22,2 33,4 27,8 

після експ. 80,6 72,2 61 61 55,5 47,2 

Невизначене 
до експ. 11,1 8,3 8,2 5,6 5,6 2,8 

після експ. 2,8 2,8 5,6 2,8 2,8 2,8 

Амбівалентне 
до експ. 16,7 13,9 16,7 22,2 11,1 11,1 

після експ. 8,2 11,1 13,9 19,5 19,5 16,7 

Індиферентне 
до експ. 5,6 8,3 5,6 11,1 8,2 11,1 

після експ. 2,8 2,8 5,6 2,8 5,6 8,3 

Негативне 
до експ. 11,1 27,8 30,6 38,9 41,7 47,2 

після експ. 5,6 11,1 13,9 13,9 16,6 25 
 

 Одержані дані свідчать про формування позитивного ставлення 

молодших школярів до себе, інших людей та навчання загалом. Так, на 38,8% 

збільшилася кількість учнів з позитивним самоставленням, що обумовлено, на 
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нашу думку, розвитком рефлексії, емоційним самоусвідомленням, 

формуванням адекватної самооцінки. У процесі індивідуальних бесід з учнями 

встановлено, що після участі в соціально-психологічному тренінгу вони стали 

адекватно оцінювати себе, краще розуміти причини, що викликали в них ту чи 

іншу емоцію, та наслідки, до яких вона може призвести. Так, наприклад, діти 

зазначали, що: «я визначив власні позитивні якості», «дізнався про свої сильні і 

слабкі сторони», «став подобатися собі таким, яким я є». Разом з тим, на 

третину зросла кількість учнів з позитивним ставленням до вчителя. Отримані 

дані є вагомими для нас, з огляду на те, що емоційний стан молодшого школяра 

суттєво залежить від емоційного ставлення до нього вчителя, педагогічного 

оцінювання. Водночас майже на 17% зменшилася кількість учнів з негативним 

ставленням до своїх однокласників. Діти зазначали, що стали менше 

конфліктувати зі своїми однолітками, краще розуміти їхні емоції. Очевидно, що 

розвиток здатності до співчуття і співпереживання у процесі соціальної 

взаємодії сприяв прояву емпатійного ставлення молодших школярів до інших 

людей.   

Отже, у процесі проведення спостережень за учнями на уроках і на 

перервах, а також у процесі бесід з ними та їхніми учителями, батьками, було 

констатовано позитивні зрушення і в емоційній складовій емоційного інтелекту 

молодших школярів, які входили до експериментальної групи. Водночас 

впровадження методів соціально-психологічного навчання позитивно 

позначилося також на розвитку конструктивної емоційної поведінки учнів. 

Таким чином, розроблена нами програма психологічного супроводу 

розвитку емоційного інтелекту молодших школярів, яка включала тренінгову 

роботу з учнями, а також просвітницьку та консультативну роботу з учителями 

початкових класів, практичними психологами, батьками дітей, і була спрямована 

на створення психолого-педагогічних умов для розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів, зумовила позитивні зміни у розвитку емоційного інтелекту  

учнів експериментальної  групи.  
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Натомість значущих кількісних та якісних змін у розвитку емоційного 

інтелекту досліджуваних контрольної групи не виявлено (t=1,68 при p≤0,05). 

Показники емоційного інтелекту досліджуваних контрольної групи не 

відрізняються на початку і в кінці формувального експерименту, що 

підтверджено за допомогою t-критерію Стьюдента (табл. 5.8). 

Таблиця 5.8 

Відмінності у показниках розвитку емоційного інтелекту учнів 

контрольної групи до і після експерименту  

Показники ЕІ 

КГ 

До експ. Критерій Після експ. 

𝑥  
t-критерій 

Стьюдента 
𝑥  

Розуміння своїх емоцій 16,36 13,67 1,73 17,11 11,42 

Управління своїми емоціями 12,64 6,92 0,49 13,50 6,43 

Розуміння чужих емоцій 20,17 24,89 1,46 20,00 21,26 

Управління чужими емоціями 16,5 11,46 0,47 17,03 10,83 

Контроль експресії 10,08 4,02 0,99 11,17 3,11 

Розуміння емоцій 35,56 79,34 1,89 37,44 58,60 

Управління емоціями 39,19 51,65 2,13 40,47 44,54 

Внутрішньоособистісний 

інтелект 

39,08 50,99 1,19 39,81 45,70 

Міжособистісний інтелект 36,94 49,77 0,74 37,64 46,41 

Загальний рівень ЕІ 76,03 173,68 1,68 77,44 153,51 

 

Примітки: КГ – контрольна група, ЕІ – емоційний інтелект, 𝑥 – середнє 

значення,  – стандартне відхилення, t – критерій Стьюдента 

 

У представників цієї групи виявлено дуже незначну частку осіб, у яких 

констатовано підвищення загального рівня емоційного інтелекту із середнього 

до високого. Так, кількість таких осіб збільшилась лише на 2,8%. 

Таким чином, контрольний зріз після проведення формувального 

експерименту та порівняльний аналіз отриманих даних дозволили зробити 

висновок про те, що контрольна та експериментальна групи за виокремленими 

структурними компонентами, показниками та рівнями розвитку емоційного 
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інтелекту суттєво відрізняються, що підтверджено за допомогою t-критерію 

Стьюдента і свідчить про те, що відмінності є статистично значущими (t=4,14 

при p≤0,01). 

Встановлено, що серед типів емоційного інтелекту молодших школярів 

після проведення експерименту найбільших змін зазнав афективний тип – 

кількість осіб зменшилась на 52,8%. Водночас в експериментальній групі після 

психологічного впливу на 19,5% зросла кількість осіб з раціональним, на 11,1% 

осіб – з соціально-адаптивним та на 13,9% осіб – з соціально-комунікативним  

типом. Крім цього, проведення соціально-психологічного тренінгу сприяло 

появі групи учнів (8,3%) з гармонійним типом. У контрольній групі суттєвих 

змін щодо зазначених типів емоційного інтелекту учнів не встановлено. З 

метою перевірки достовірності виявлених відмінностей нами було застосовано          

φ*-критерій кутового перетворення Фішера (табл. 5.9). 

Таблиця 5.9 

Динаміка розвитку типів емоційного інтелекту в учнів  

експериментальної групи до і після формувального експерименту 

Типи 

емоційного інтелекту 

К-сть учнів  Критерій Фішера 

до експ. 

( у %) 
після експ. 

( у %) 
φ* p 

Раціональний 8,3 27,8 2,23 0,05 

Афективний 75 22,2 4,72 0,01 

Соціально-адаптивний 11,1 22,2 1,29 0,1 

Соціально-комунікативний 5,6 19,5 1,86 0,05 

Гармонійний 0 8,3 2,48 0,01 

 

Як видно з табл. 5.9, обрахування φ*-критерію кутового перетворення 

Фішера показали, що після формувального експерименту в учнів 

експериментальної групи відбулися значущі зміни по всіх типах емоційного 

інтелекту. 

Крім того, було виявлено й деякі статеві відмінності у розвитку 

емоційного інтелекту, що підтверджено за допомогою t-критерію Стьюдента.  

Зокрема, після формувального експерименту в дівчат експериментальної групи 
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(табл. 5.10) спостерігається суттєве підвищення загального рівня емоційного 

інтелекту (t=4,97 при p≤0,001), а також покращення за такими показниками, як: 

«розуміння чужих емоцій» (t=4,82 при p≤0,001), «внутрішньоособистісний 

інтелект» (t=4,09 при p≤0,01). 

 Таблиця 5.10 

Статеві особливості розвитку емоційного інтелекту  

в дівчат експериментальної групи до і після експерименту 

Показники ЕІ 

Дівчата ЕГ 

До експ. Критерій Після експ. 

𝑥  
t-критерій 

Стьюдента 
𝑥  

Розуміння своїх емоцій 18,06 14,17 2,23 23,50 29,79 

Управління своїми емоціями 12,11 6,10 2,35 16,72 12,09 

Розуміння чужих емоцій 20,67 19,18 4,82*** 25,61 4,25 

Управління чужими емоціями 17,22 13,95 1,21 21,00 20,71 

Контроль експресії 9,00 6,24 0,13 12,28 5,98 

Розуміння емоцій 38,56 51,91 7,69*** 46,61 16,25 

Управління емоціями 40,06 40,17 3,80** 44,06 76,64 

Внутрішньоособистісний 

інтелект 

39,33 56,00 4,09** 45,78 15,48 

Міжособистісний інтелект 37,83 53,44 2,46* 44,28 25,74 

Загальний рівень ЕІ 77,17 202,26 4,97*** 90,06 61,11 

 

Примітки: ЕГ – експериментальна група, ЕІ – емоційний інтелект,            

𝑥  – середнє значення,  – стандартне відхилення, t – критерій Стьюдента,           

* – p≤0,05, ** – p≤0,01, *** – p≤0,001 

 

У хлопців експериментальної групи після формувального експерименту 

(табл. 5.11) відбулося статистично значуще підвищення за такими показниками, 

а саме: «розуміння чужих емоцій» (t=5,13 при p≤0,001),  «контроль експресії» 

(t=4,87 при p≤0,001), «управління чужими емоціями» (t=4,78 при p≤0,001), 

«управління своїми емоціями» (t=4,23 при p≤0,01). 
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Таблиця 5.11 

Статеві особливості розвитку емоційного інтелекту  

в хлопців експериментальної групи до і після експерименту 

Показники ЕІ 

Хлопці ЕГ 

До експ. Критерій Після експ. 

𝑥  
t-критерій 

Стьюдента 
𝑥  

Розуміння своїх емоцій 14,67 24,85 1,60 20,28 36,68 

Управління своїми емоціями 13,67 4,71 4,23** 17,89 15,75 

Розуміння чужих емоцій 15,78 38,77 5,13*** 23,61 6,84 

Управління чужими емоціями 16,89 4,22 4,78*** 19,67 22,35 

Контроль експресії 11,28 3,39 4,87*** 14,67 13,88 

Розуміння емоцій 30,28 111,51 7,21*** 43,33 20,24 

Управління емоціями 41,17 30,50 3,72** 44,50 67,56 

Внутрішньоособистісний 

інтелект 

39,39 62,25 3,74** 47,00 27,53 

Міжособистісний інтелект 32,67 61,06 3,21* 42,11 19,75 

Загальний рівень ЕІ 72,06 219,82 4,10** 89,11 85,52 

 

Примітки: ЕГ – експериментальна група, ЕІ – емоційний інтелект,            

𝑥  – середнє значення,  – стандартне відхилення, t – критерій Стьюдента,           

* – p≤0,05, ** – p≤0,01, *** –p≤0,001 

 

Отже, після реалізації програми психологічного супроводу розвитку 

емоційного інтелекту в досліджуваних експериментальної групи відбулося не 

лише підвищення його загального рівня розвитку, а й спостерігаються 

позитивні зміни у його структурних складових та їхніх показниках. Динаміка 

розвитку емоційного інтелекту молодших школярів після формувального 

експерименту свідчить, з одного боку, про зростання внутрішньої 

збалансованості його структурних компонентів, з іншого – підтверджує наше 

припущення про можливість його розвитку загалом. 

Стійкість отриманих результатів після проведення повторного 

контрольного зрізу через три місяці після завершення програми психологічного 

супроводу свідчить про стабільність конструктивних змін у структурі 
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емоційного інтелекту учнів експериментальної групи. Встановлено, що між 

показниками, отриманими відразу після проведення корекційно-розвивальної 

роботи та через три місяці після її закінчення статистично значущих 

відмінностей немає. Отже, розроблена тренінгова програма розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів є ефективною. 

Узагальнення результатів проведеного формувального експерименту 

дозволило зробити такі висновки. 

 

Висновки до п’ятого розділу 

1. Програма психологічного супроводу розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів ґрунтується на гуманістичній парадигмі та реалізується з 

урахуванням системного, суб’єктно-діяльнісного, особистісно-орієнтованого та 

компетентнісного підходів. 

2. Психологічний супровід є системою професійної діяльності психолога, 

яка спрямована на створення психолого-педагогічних умов для розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів з метою їх успішної соціальної 

взаємодії та спілкування з однолітками і дорослими, забезпечення 

психологічного благополуччя учнів в освітньому середовищі загалом.  

Психологічний супровід розвитку емоційного інтелекту молодших 

школярів реалізується у навчально-виховному процесі початкової школи та 

забезпечується насамперед діяльністю шкільної психологічної служби. 

Програма психологічного супроводу містить комплекс взаємопов’язаних 

заходів з молодшими школярами, вчителями початкових класів, батьками і 

шкільними психологами,  а також психолого-педагогічних засобів, методів та 

прийомів роботи, що спрямовані на розвиток емоційного інтелекту учнів. 

3. Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів здійснюється 

шляхом прямого та опосередкованого впливу. Прямий вплив передбачає 

цілеспрямований розвиток емоційного інтелекту учнів у процесі активного 

соціально-психологічного навчання через виконання учнями системи завдань і 

вправ, спрямованих на розвиток його структурних компонентів – когнітивного, 
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емоційного, конативного та соціально-психологічного. Основним методом 

роботи з учнями є соціально-психологічний тренінг. Його мета полягає у 

розвитку внутрішньоособистісного та міжособистісного емоційного інтелекту 

молодших школярів. 

Опосередкований вплив полягає у створенні психолого-педагогічних 

умов для розвитку емоційного інтелекту молодших школярів у процесі 

навчальної діяльності з метою оволодіння ними необхідними знаннями, 

уміннями і навичками, і забезпечується через спільну взаємодію учнів, їхніх 

учителів, батьків та шкільних психологів. 

4. Результати формувального експерименту доводять ефективність 

цілеспрямованого розвитку емоційного інтелекту молодших школярів засобами 

соціально-психологічного тренінгу. В учнів експериментальної групи 

констатовано підвищення як загального рівня емоційного інтелекту, так і його 

структурних складових. Виявлені зміни є статистично значущими. В учнів 

контрольної групи достовірних змін не виявлено. 

5. Ефективність програми психологічного супроводу розвитку 

емоційного інтелекту молодших школярів підтверджується стійкістю 

отриманих результатів. Проведення повторного контрольного зрізу через три 

місяці після її завершення засвідчило стабільність конструктивних змін у 

структурі емоційного інтелекту учнів експериментальної групи. 

6. Результати, отримані в процесі апробації програми психологічного 

супроводу розвитку емоційного інтелекту молодших школярів, доводять її 

ефективність. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретико-методологічне обґрунтування та 

емпіричне дослідження розвитку емоційного інтелекту в молодшому 

шкільному віці, що дає підстави зробити такі висновки: 

1. Емоційний інтелект є інтегральною властивістю особистості, яка 

відображає пізнавальну здатність людини до розуміння емоцій та управління 

ними шляхом когнітивної обробки емоційної інформації і забезпечує 

психологічне благополуччя особистості та успішність соціальної взаємодії. 

Феномен емоційного інтелекту особистості розкривається здебільшого у 

контексті трьох основних моделей, а саме: 1) моделі здібностей – як сукупність 

когнітивних здібностей до ідентифікації, розуміння та управління емоціями;         

2) моделі змішаного типу – як складне своєрідне поєднання когнітивних 

здібностей та особистісних характеристик, які забезпечують здатність до 

розуміння власних і чужих емоцій та управління ними, що зумовлює 

успішність життєдіяльності людини; 3) інтегративної моделі – як сукупність 

інтелектуальних здібностей до розуміння емоцій та управління ними, а також 

знань, умінь і навичок, операцій та стратегій інтелектуальної діяльності, 

пов’язаних з обробкою і перетворенням емоційної інформації. 

2. Теоретико-методологічно обґрунтовано концептуальні основи розвитку 

емоційного інтелекту в онтогенезі та психологічні особливості його розвитку в 

молодшому шкільному віці на засадах інтеграції системного, суб’єктно-

діяльнісного, особистісно зорієнтованого та компетентнісного підходів.  

Емоційний інтелект людини є багатовимірним, ієрархічно 

структурованим системним утворенням, що проявляється у різних формах 

(емоційний інтелект як властивість: індивіда, суб’єкта діяльності, особистості, 

суб’єкта життєтворчості, суб’єкта життєдіяльності) та має різні рівні розвитку в 

онтогенезі (психофізіологічний, когнітивний, соціопсихологічний, креативно-

суб’єктний, екзистенційно-духовний) відповідно до рівнів психічного 

відображення. Розвиток емоційного інтелекту забезпечується системою 
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детермінант: психофізіологічних, індивідуально-психологічних, типологічних 

та соціокультурних. 

Системотвірним чинником емоційного інтелекту особистості є 

переживання, які відображають його змістові та процесуальні характеристики. 

3. Розроблено концептуальну структурно-функціональну модель розвитку 

емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці. Визначено, що емоційний 

інтелект молодших школярів ґрунтується на динамічній єдності афекту та 

інтелекту і забезпечується взаємодією когнітивних, емоційних, адаптивних та 

соціальних здібностей особистості, що зумовлює виокремлення у його 

структурі взаємопов’язаних компонентів: когнітивного (сприймання, 

розпізнавання та розуміння власних і чужих емоцій); емоційного (особливості 

емоційного реагування людини відповідно до індивідуально-психологічних 

(внутрішніх) та соціальних (зовнішніх) чинників та умов емоціогенної 

ситуації); конативного (уміння здійснювати емоційну саморегуляцію та 

управляти емоційним станом інших людей); соціально-комунікативного 

(використання емоцій у спілкуванні та соціальній взаємодії, прояв емпатії). 

Макроструктурними компонентами емоційного інтелекту є 

внутрішньоособистісний та міжособистісний. Внутрішньоособистісний 

емоційний інтелект відображає сприймання, розуміння власних емоцій та 

управління ними і відповідно має когнітивні, емоційні та поведінкові 

властивості, а міжособистісний – сприймання, розуміння чужих емоцій та 

управління емоціями інших людей і, окрім вищезазначених, має ще й соціальні 

властивості. 

Провідними функціями емоційного інтелекту є регулятивна (забезпечує 

емоційно-когнітивну регуляцію діяльності і поведінки людини), оцінна 

(полягає в когнітивній обробці емоційної інформації, що передбачає її 

сприймання, аналіз та оцінку), стресозахисна (допомагає запобіганню та 

подоланню стресових станів, збереженню психічного здоров’я особистості) та 

адаптивна (сприяє успішному пристосуванню людини до соціального 

середовища). 
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Розвиток емоційного інтелекту забезпечують такі психологічні 

механізми: ідентифікація, наслідування, емоційне зараження, емоційна 

децентрація, рефлексія, емпатія, антиципація, емоційна саморегуляція; 

основним психологічним механізмом внутрішньоособистісного емоційного 

інтелекту є рефлексія, а міжособистісного – емпатія. 

4. Відповідно до виокремлених структурних компонентів емоційного 

інтелекту визначено критерії та показники його розвитку в молодших школярів, 

а саме: критерієм розвитку когнітивного компонента є розуміння власних 

емоцій та емоцій інших людей, а показниками його розвитку: здатність 

встановити (усвідомити) факт емоційного переживання у себе чи іншої 

людини; розпізнати емоцію за експресивними ознаками, тобто ідентифікувати 

те, яку саме емоцію переживає людина; вербалізувати емоцію; розуміти 

причини, що викликали цю емоцію, та наслідки, до яких вона приведе; 

критерієм розвитку емоційного компонента є особливості емоційного 

реагування в емоціогенних ситуаціях, а показниками його розвитку: емоційне 

самопочуття; емоційність; емоційна стійкість; експресивність вираження 

емоцій; емоційне ставлення до себе, до інших людей, до навколишнього світу; 

критерієм розвитку конативного компонента є уміння управляти емоціями, як 

власними, так й інших людей, а показниками його розвитку: емоційний 

самоконтроль (контроль інтенсивності емоцій; контроль експресії (зовнішнього 

вираження емоції); емоційна саморегуляція (довільність емоційної регуляції, 

тобто здатність стримувати чи викликати різні емоційні переживання, 

адекватно до ситуацій та умов, що змінюються, соціокультурних норм 

поведінки, мотивації діяльності); регуляція емоцій інших людей (здатність 

впливати на емоційний стан інших людей); емоційна креативність; критерієм 

розвитку соціально-комунікативного компонента є здатність застосовувати 

емоційні компетенції у спілкуванні та соціальній взаємодії, а показниками його 

розвитку: розвинута емпатія; відсутність емоційних бар’єрів у спілкуванні; 

успішність соціальної взаємодії (здатність легко і швидко встановлювати 
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емоційний контакт з іншими людьми; емоційна гнучкість у взаєминах; 

відсутність конфліктів у міжособистісних стосунках). 

У розвитку емоційного інтелекту молодших школярів встановлено: 

− психологічні закономірності: у цьому віці емоційний інтелект має 

нерівномірний, гетерохронний розвиток. Виявлено етапи його зростання і 

спадання: міжособистісний емоційний інтелект краще розвинений в учнів 2 і 4 

класів, тоді як внутрішньоособистісний – в учнів 3–4 класів;  

− вікові особливості: найменш розвиненим у молодших школярів є 

когнітивний компонент емоційного інтелекту – здатність до розуміння емоцій 

як власних, так і чужих, що зумовлено недостатнім рівнем сформованості 

особистісної рефлексії та емоційної децентрації. Найбільш розвиненим є 

соціально-комунікативний компонент емоційного інтелекту – здатність до 

використання емоцій з метою забезпечення успішності спілкування та 

соціальної взаємодії. Це пов’язано з тим, що молодші школярі в процесі 

міжособистісної взаємодії здатні відчувати емоційний стан іншої людини, 

ставити себе на місце інших, однак схильні більше до співпереживання та 

співчуття, ніж до реального сприяння; 

− статеві особливості: в цілому рівень розвитку емоційного інтелекту в 

дівчат вищий, ніж у хлопців. Дівчата краще розуміють власні емоції та 

вербалізують емоційні переживання. Також у дівчаток міжособистісний 

емоційний інтелект розвинутий більше, ніж у хлопців, вони краще розпізнають 

та розуміють емоції інших людей, частіше проявляють емпатійність у процесі 

спілкування та соціальної взаємодії. У хлопців вищий рівень здатності до 

управління власними емоціями та контролю експресії.  

Відповідно до структурних компонентів та показників їх розвитку 

виокремлено п’ять типів емоційного інтелекту в молодших школярів: 

раціональний, афективний, соціально-адаптивний, соціально-комунікативний, 

гармонійний. У кожного з типів один зі структурних компонентів емоційного 

інтелекту є провідним. Так, раціональний тип зумовлений домінуванням 

когнітивної складової (здатність правильно розпізнавати та розуміти власні 
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емоції та емоції інших людей); афективний – емоційної (особливості 

емоційного реагування дитини в емоціогенних ситуаціях, зокрема: надмірна 

емоційність, підвищена тривожність і чутливість); соціально-адаптивний – 

конативної  (здатність володіти собою, здійснювати емоційний самоконтроль та 

емоційну саморегуляцію, що забезпечує успішне пристосування дитини до 

умов соціального середовища); соціально-комунікативний – соціально-

комунікативної (уміння дитини застосовувати емоційні компетенції у сфері 

спілкування та міжособистісної взаємодії). Гармонійний тип характеризується 

внутрішньою збалансованістю та високим рівнем розвитку всіх структурних 

компонентів емоційного інтелекту. 

5. Основними чинниками розвитку емоційного інтелекту дитини у 

молодшому шкільному віці є: соціальні (сім’я як первинне соціальне 

середовище становлення емоційного інтелекту дитини, розвиток якого в 

подальшому залежить від набутого у ній емоційного досвіду; освітнє 

середовище, в контексті якого відбувається оптимізація розвитку емоційного 

інтелекту учня в процесі навчальної діяльності як провідної у молодшому 

шкільному віці), особистісні (формування емоційно-ціннісного ставлення до 

себе, самооцінка емоційних переживань, емоційна саморегуляція), соціально-

психологічні (емпатія, яка забезпечує здатність розуміти емоційний стан інших 

людей, співпереживати і співчувати). 

Молодший шкільний вік є сензитивним періодом розвитку емоційного 

інтелекту в дітей, зважаючи на те, що емоційність є віковою особливістю 

молодших школярів, а інтелектуальна рефлексія, довільність психічних 

процесів і поведінки, внутрішній план дій – психологічними новоутвореннями, 

що забезпечують інтелектуалізацію афекту. Тому єдність афекту та інтелекту 

набуває у них симбіотичного поєднання і сприяє розвитку здатності дитини 

розуміти емоції та управляти ними. 

6. Програма психологічного супроводу розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів містить комплекс взаємопов’язаних заходів з учнями, 

вчителями початкових класів, батьками і шкільними психологами, а також 
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методів та видів роботи (просвітницької, розвивальної та консультативної), 

спрямованих на їх психологічну обізнаність та формування емоційної 

компетентності, що забезпечує цілісний вплив на розвиток емоційного 

інтелекту в молодших школярів та активізацію їхніх емоційно-когнітивних 

ресурсів.  

Основним методом роботи з учнями є соціально-психологічний тренінг, 

спрямований на розвиток внутрішньоособистісного та міжособистісного 

емоційного інтелекту молодших школярів, його структурних компонентів 

(когнітивного, емоційного, конативного, соціально-комунікативного) та 

психологічних механізмів розвитку (рефлексії, емоційної децентрації, емпатії, 

емоційної саморегуляції тощо).  

Психолого-педагогічними умовами розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів є: формування в учнів позитивної мотивації до розвитку 

внутрішньоособистісного та міжособистісного емоційного інтелекту;               

розвиток емоційного інтелекту молодших школярів у процесі активного 

соціально-психологічного навчання; забезпечення суб’єкт-суб’єктної 

педагогічної взаємодії з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних 

особливостей учнів; використання психодидактичних засобів розвитку 

емоційного інтелекту учнів у процесі навчальної діяльності (емоціогенності 

змісту навчального матеріалу, методів забезпечення емоційності навчання 

тощо). 

Перспективами подальших досліджень є з’ясування специфіки 

розвитку емоційного інтелекту в онтогенезі в контексті системно-генетичного 

підходу, визначення його місця в структурі Я-концепції особистості, виявлення 

кроскультурних, етнічних, професійних особливостей його розвитку, 

порівняльний аналіз психологічних особливостей його розвитку в нормі й 

патології. Крім того, потребують подальшої розробки та апробації 

психодіагностичні методики для дослідження емоційного інтелекту в дітей; 

створення навчальних програм з розвитку емоційного інтелекту в молодших 

школярів у контексті змісту початкової освіти з метою їх успішної інтеграції в 
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соціальне середовище; формування професійної компетентності майбутніх 

учителів і психологів стосовно розвитку емоційного інтелекту в учнів. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Методичне забезпечення дослідження емоційного інтелекту 

молодших школярів 

Таблиця 1 

Методичний інструментарій дослідження емоційного інтелекту 

молодших школярів 

Структурні 

компоненти 

емоційного 

інтелекту 

Критерії  

розвитку 

емоційного 

інтелекту 

Показники розвитку 

емоційного інтелекту 
Психодіагностичні 

методики 

Когнітивний 

компонент 

Розуміння 

власних 

емоцій та 

емоцій інших 

людей 

− Здатність встановити 

(усвідомити) факт 

емоційного 

переживання у себе 

чи іншої людини; 

− розпізнати емоцію за 

експресивними 

ознаками, тобто 

ідентифікувати те, 

яку саме емоцію 

переживає людина; 

− вербалізувати 

емоцію (її словесно 

виразити); 
− розуміти причини, 

що викликали цю 

емоцію, та наслідки, 

до яких вона 

приведе. 

− Методика 

«Емоційні 

обличчя»  

Н. Я. Семаго;  

− методика 

«Визначення 

емоцій за 

сюжетними 

малюнками»  

Г. А. Урунтаєвої та 

Ю. А. Афонькіної; 

− методика 

«Причини і 

наслідки емоцій»  

К. Ізарда. 

Емоційний  

компонент 

Особливості 

емоційного 

реагування в 

емоціогенних 

ситуаціях 

− Емоційне 

самопочуття; 

− емоційність; 

− емоційна стійкість; 

− експресивність 

вираження емоцій; 
− емоційне ставлення 

до себе, до інших 

людей, до навколиш- 
нього світу. 

− Методика 

«Диференціальних 

емоцій» К. Ізарда; 

− методика 

«Визначення 

емоційності»  

В. В. Суворової 

(в авторській 

адаптації); 
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Продовження  табл. 1 

   − тест «Тривожність»  

Р. Темпл, М. Доркі, 

В. Амен; 

− методика 

«Визначення 

емоційного 

ставлення»  

Н. П. Щербо;  

− методика «Який 

ти?» О. А. Біло- 

брикіної. 

Конативний  

компонент 

Управління 

емоціями, як 

власними, так 

і інших людей 

− Емоційний 

самоконтроль  

(контроль 

інтенсивності 

емоцій; контроль 

експресії); 

− емоційна 

саморегуляція 

(довільність 

емоційної регуляції); 
− регуляція емоцій 

інших людей; 

− емоційна 

креативність. 

− Методика 

«Графічний 

диктант» 

Д. Б. Ельконіна; 

− методика «Чотири 

картинки»  

Є. Є. Кравцової;  

− «Багатофакторний 

особистісний 

опитувальник»  

Р.Кеттела 

(дитячий варіант)  

(фактори С, D, Q3) 

Соціально-

комунікатив 

ний 

компонент 

Застосування 

емоційних 

компетенцій  

у спілкуванні 

та соціальній 

взаємодії 

− Емпатія; 

− відсутність 

емоційних бар’єрів у 

спілкуванні; 
− успішність 

соціальної взаємодії 

(здатність легко і 

швидко 

встановлювати 

емоційний контакт з 

іншими людьми; 

емоційна гнучкість у  

взаєминах). 

− Проективна 

методика  

«Три бажання»  

М. А. Нгуена; 

− методика «Що – 

чому – як»  

М. А. Нгуена; 

− «Багатофакторний 

особистісний 

опитувальник»  

Р. Кеттела 

(дитячий варіант) 

(фактори А, E, F, Н). 

Інтегральний показник рівня сформованості 

емоційного інтелекту особистості та його структурних 

складових 

− опитувальник 

«ЕмІн» Д. В. Люсіна 
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ДОДАТОК Б 

Статистичні відмінності розвитку структурних компонентів 

емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці  

(за φ*- критерієм Фішера) 

Таблиця Б.1 

Вікова динаміка розвитку когнітивного компонента емоційного інтелекту 

в учнів молодшого шкільного віку 

Вибірка 
Рівень розвитку (у %) 

Високий Середній Низький 

клас 
1 12,1 34,5 53,4 

2 16,1 36,4 47,5 

φ*-критерій Фішера 0,32991 0,18632 0,65033 

клас 
2 16,1 36,4 47,5 

3 21,3 37,7 41 

φ*-критерій Фішера 0,44361 0,1234 0,67046 

клас 
3 21,3 37,7 41 

4 23,8 39,7 36,5 

φ*-критерій Фішера 0,22312 0,19876 0,44987 

клас 
1 12,1 34,5 53,4 

3 21,3 37,7 41 

φ*-критерій Фішера 0,75443 0,3104 1,31705* 

клас 
2 16,1 36,4 47,5 

4 23,8 39,7 36,5 

φ*-критерій Фішера 0,66056 0,3211 1,11745 

клас 
1 12,1 34,5 53,4 

4 23,8 39,7 36,5 

φ*-критерій Фішера 0,95739 0,50777 1,75875** 

 

Примітки: * – p≤0,1, ** – p≤0,05, *** – p≤0,01  
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Таблиця Б.2 

Вікова динаміка розвитку емоційного компонента емоційного інтелекту 

в учнів молодшого шкільного віку 

Вибірка 
Рівень розвитку (у %) 

Високий Середній Низький 

клас 
1 31 57,8 11,2 

2 28,8 54,2 17 

φ*-критерій Фішера 0,20384 0,40595 0,46569 

клас 
2 28,8 54,2 17 

3 18,8 57,4 23,8 

φ*-критерій Фішера 0,87025 0,36563 0,58467 

клас 
3 18,8 57,4 23,8 

4 23,8 61,9 14,3 

φ*-критерій Фішера 0,43728 0,56076 0,81106 

клас 
1 31 57,8 11,2 

3 18,8 57,4 23,8 

φ*-критерій Фішера 1,0619 0,045172 1,006207 

клас 
2 28,8 54,2 17 

4 23,8 61,9 14,3 

φ*-критерій Фішера 0,4541 0,92232 0,226012 

клас 
1 31 57,8 11,2 

4 23,8 61,9 14,3 

φ*-критерій Фішера 0,65640 0,50791 0,25408 

 

Примітки: * – p≤0,1, ** – p≤0,05, *** – p≤0,01  
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Таблиця Б.3 

Вікова динаміка розвитку конативного компонента емоційного інтелекту 

в учнів молодшого шкільного віку 

Вибірка 
Рівень розвитку (у %) 

Високий Середній Низький 

клас 
1 7,8 54,3 37,9 

2 17,8 51,7 30,5 

φ*-критерій Фішера 0,76916 0,29176 0,69710 

клас 
2 17,8 51,7 30,5 

3 25,4 50 24,6 

φ*-критерій Фішера 0,65686 0,18725 0,53656 

клас 
3 25,4 50 24,6 

4 32,6 46,8 20,6 

φ*-критерій Фішера 0,66147 0,34795 0,35317 

клас 
1 7,8 54,3 37,9 

3 25,4 50 24,6 

φ*-критерій Фішера 1,2996* 0,480514 1,221866 

клас 
2 17,8 51,7 30,5 

4 32,6 46,8 20,6 

φ*-критерій Фішера 1,2785 0,533625 0,883061 

клас 
1 7,8 54,3 37,9 

4 32,6 46,8 20,6 

φ*-критерій Фішера 1,76449** 0,82712 1,55210* 

 

Примітки: * – p≤0,1, ** – p≤0,05, *** – p≤0,01  
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Таблиця Б.4 

Вікова динаміка розвитку соціально-комунікативного компонента 

емоційного інтелекту в учнів молодшого шкільного віку 

Вибірка 
Рівень розвитку (у %) 

Високий Середній Низький 

клас 
1 16,4 42,2 41,4 

2 33 38,1 28,8 

φ*-критерій Фішера 1,39981* 0,40573 1,17900 

клас 
2 33 38,1 28,8 

3 30,3 49,2 20,5 

φ*-критерій Фішера 0,25507 1,13172 0,73523 

клас 
3 30,3 49,2 20,5 

4 47,6 38,1 14,3 

φ*-критерій Фішера 1,70662** 1,15678 0,53164 

клас 
1 16,4 42,2 41,4 

3 30,3 49,2 20,5 

φ*-критерій Фішера 1,1802 0,724015 1,856854** 

клас 
2 33 38,1 28,8 

4 47,6 38,1 14,3 

φ*-критерій Фішера 1,4498* 0,004004 1,22832 

клас 
1 16,4 42,2 41,4 

4 47,6 38,1 14,3 

φ*-критерій Фішера 2,62047*** 0,41660 2,25165** 

 

Примітки: * – p≤0,1, ** – p≤0,05, *** – p≤0,01  
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ДОДАТОК В 

Кореляційний аналіз результатів дослідження емоційного інтелекту молодших школярів 

Таблиця 1 

Матриця значущих кореляційних взаємозв’язків між емоційним інтелектом та показниками його розвитку  

в молодших школярів  
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Розпізнавання і 

розуміння емоцій  

(за схемами і фото) 

1,00 0,81 0,83   0,66  0,68    0,85  0,81 0,68 0,59    0,70 0,60 0,69 

Розпізнавання і 

розуміння емоцій  

(за сюжетними 

малюнками) 

0,81 1,00 0,78   0,68  0,75    0,84  0,83 0,76 0,61 0,58   0,73 0,61 0,72 

Розуміння причин і 

наслідків емоцій 
0,83 0,78 1,00   0,63  0,71 0,65 0,67  0,79  0,75 0,64  0,59   0,75 0,59 0,72 

Емоційність     1,00 0,68    -0,57  0,70        0,51 0,63  0,63 

Тривожність    0,68 1,00 0,80 0,85  -0,74  0,82 0,86      -0,79 0,72 0,81  -0,82 

Емоційне 

ставлення до себе 

та інших людей 

0,66 0,68 0,63  0,80 1,00 0,77    0,70 0,81   0,80    0,70 0,84 0,75 0,85 
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Продовження  табл. 1 
Емоційна 

спрямованість 

самооцінки 

    0,85 0,77 1,00    0,75 0,77   0,82     0,74  0,74 

Довільність 0,68 0,75 0,71     1,00 0,78 0,82 -0,69 0,80   0,75  0,78 0,83  0,77  0,74 

Емоційна стійкість   0,65 -0,57 -0,74   0,78 1,00 0,80 -0,64      0,66   0,71  0,70 

Самоконтроль   0,67     0,82 0,80 1,00 -0,62      0,70 0,88  0,69  0,68 

Збудливість    0,70 0,82 0,70 0,75 -0,69 -0,64 -0,62 1,00    0,82 0,67    0,69  0,68 

Локус контролю 0,85 0,84 0,79  0,86 0,81 0,77 0,80    1,00 0,53 0,86      0,84  0,82 

Мотивація            0,53 1,00       0,44  0,44 

Емоційна 

децентрація 
0,81 0,83 0,75         0,86  1,00       0,61 0,70 

Емпатія 0,68 0,76 0,64   0,80 0,82 0,75   0,82    1,00 0,81 0,67  0,71 0,81 0,73 0,82 

Комунікабельність 0,59 0,61         0,67    0,81 1,00 0,59  0,78 0,64 0,54 0,63 

Домінування, 

лідерство 
 0,58 0,59     0,78 0,66 0,70     0,67 0,59 1,00 0,70   0,74 0,69 

Сміливість     -0,79   0,83  0,88       0,70 1,00  0,73  0,71 

Експресивність    0,51 0,72 0,70         0,71 0,78   1,00 0,69 0,58 0,67 

Внутрішньо- 

особистіний ЕІ 
0,70 0,73 0,75 0,63 0,81 0,84 0,74 0,77 0,71 0,69 0,69 0,84 0,44  0,81 0,64  0,73 0,69 1,00 0,78 0,95 

Міжособистісний 

ЕІ 
0,60 0,61 0,59   0,75        0,61 0,73 0,54 0,74  0,58 0,78 1,00 0,94 

Загальний рівень 

ЕІ 
0,69 0,72 0,72 0,63 -0,82 0,85 0,74 0,74 0,70 0,68 0,68 0,82 0,44 0,70 0,82 0,63 0,69 0,71 0,67 0,95 0,94 1,00 

Примітка: Якщо значення коефіцієнта кореляції за Пірсоном більше за 0,7, то вважається, що сильні зв’язки, від 0,5 до 0,69 – середня 

сила зв’язків, від 0,3 до 0,49 – помірна сила зв’язків, від 0,29  і менше – зв’язки проявляються слабо. 
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ДОДАТОК Г 

Факторний аналіз результатів емпіричного дослідження 

 

Таблиця Г.1 

Склад фактора, що відображає когнітивні характеристики  

емоційного інтелекту 

№ Компонент Показники 
Факторне 

навантаження 

1 когнітивний розпізнавання і розуміння 

емоцій (за схематичними 

зображеннями) 

0,946 

2 когнітивний розуміння причин і 

наслідків емоцій 

0,871 

3 когнітивний емоційна децентрація 0,825 

4 когнітивний локус контролю 0,814 

5 когнітивний розпізнавання і розуміння 

емоцій (за сюжетними 

малюнками) 

0,794 

 

Таблиця Г.2 

Склад фактора, що відображає емоційні характеристики  

емоційного інтелекту 

№ Компонент Показники 
Факторне 

навантаження 

1 емоційний збудливість 0,829 

2 емоційний емоційна спрямованість 

самооцінки 

0,700 

3 емоційний емоційність 0,642 

4 емоційний емпатія  0,576 

5 емоційний тривожність 0,495 

6 емоційний емоційне ставлення (до 

себе) 

0,355 
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Таблиця Г.3 

Склад фактора, що відображає конативні характеристики  

емоційного інтелекту 

№ Компонент Показники 
Факторне 

навантаження 

1 конативний самоконтроль 0,931 

2 конативний довільність 0,877 

3 конативний сміливість 0,871 

4 конативний емоційна стійкість 0,852 

5 конативний домінування, лідерство 0,760 

 

Таблиця Г.4 

Склад фактора, що відображає соціально-психологічні характеристики 

емоційного інтелекту 

№ Компонент Показники 
Факторне 

навантаження 

1 соціально-

комунікативний 

експресивність (мовлення) 0,945 

2 соціально-

комунікативний 

комунікабельність 0,894 

3 соціально-

комунікативний 

емпатія 0,686 

4 соціально-

комунікативний 

тривожність 0,606 

5 соціально-

комунікативний 

емоційне ставлення (до 

інших людей, 

навколишнього світу) 

0,580 

6 соціально-

комунікативний 

домінування, лідерство 0,481 

7 соціально-

комунікативний 

мотивація -0,809 
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ДОДАТОК Д 

Анкета для батьків 

Шановні батьки! 

У зв’язку з проведенням психологічного дослідження просимо Вас 

відповісти на запитання анкети. Щиро дякуємо за надану допомогу! 

 

1. Що Ви розумієте під поняттям «емоційний інтелект» дитини? 

2. Чи розповідає Вам дитина про свої емоції і почуття? 

- так 

- ні 

- інколи 

3. Чи ставитеся Ви з розумінням до емоційних переживань своєї дитини? 

- так 

- ні 

- інколи 

4. Якими методами і способами користуєтеся з метою емоційного виховання 

дитини? 

5. Чи впливає, на Вашу думку, вік дитини на особливості її емоційного 

виховання? 

6. Чи відіграє вирішальну роль у процесі емоційного виховання стать дитини? 

7. За якими експресивними ознаками Ви судите про емоційний стан дитини? 

8. Як Ви реагуєте на прояв емоцій і почуттів дитиною? 

- залишаю почуття дитини без уваги 

- емоційно підтримую дитину, проявляю емпатію до неї 

- караю дитину за прояв емоцій 

9. Які емоційні реакції дитини Вас: 

- дратують ___________________________________ 

- викликають гнів _____________________________ 

- турбують ___________________________________ 
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10. Які соціально-психологічні чинники найбільше впливають на емоційний 

стан Вашої дитини? 

- емоційне самопочуття батьків  

- психологічний клімат сім’ї  

- успішність навчання в школі 

- засоби масової інформації (телебачення, радіо, Інтернет) 

- комп’ютерні ігри 

- стосунки з однокласниками 

11. Який стиль сімейного виховання сприяє, на Вашу думку,  розвитку 

емоційного інтелекту дитини? 

- авторитарний 

- демократичний 

- ліберальний 

12. Чи важливо розвивати емоційну компетентність батьків? Чому? 
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ДОДАТОК Е 

Анкета для вчителя початкових класів 

Шановні вчителі! 

У зв’язку з проведенням психологічного дослідження просимо Вас дати 

відповідь на запитання анкети. Щиро дякуємо за надану допомогу! 

 

1. Що Ви розумієте під поняттям «емоційний інтелект» особистості? 

2. Чи звертаєте ви увагу на емоційний стан учнів на уроці? 

- так 

- ні 

- інколи 

3. Які емоції найчастіше Ви спостерігаєте в учнів на уроках? 

- позитивні  

- негативні 

- індиферентне ставлення дитини до навчання 

4. Якими методами і способами користуєтеся з метою розвитку емоційного 

інтелекту молодших школярів? 

5. Які психодидактичні чинники, на Ваш погляд, найчастіше викликають 

емоційні переживання учнів? 

- зміст навчального матеріалу 

- методи і прийоми навчання 

- стиль педагогічного спілкування 

- емоційний стан учителя 

- педагогічні судження та оцінки 

6. Чи достатньо, на Вашу думку, у навчальних підручниках для молодших 

школярів завдань і вправ на розвиток емоційного інтелекту учнів? 

7. Наведіть приклади завдань, види запитань, спрямованих на розвиток в 

учнів здатності розуміти емоції (власні, головних персонажів твору) та 

управляти ними? 

8. Які труднощі відчуваєте у процесі розвитку емоційного інтелекту учнів? 
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9. Чи важливо розвивати емоційну компетентність вчителів? Чому? 

10. Чи звертались Ви за допомогою до шкільного психолога стосовно 

емоційних порушень поведінки учнів? 
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ДОДАТОК Ж 

Програма соціально-психологічного тренінгу  

«Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів» 

Заняття № 1 

Тема: Знайомство. У світі емоцій і почуттів. 

Мета: Знайомство учасників заняття; створення позитивного 

психологічного клімату у групі. Формування уявлень про емоційну сферу 

людини. 

 

Привітання. Вступне слово психолога: «Діти, на наших тренінгових 

заняттях, на вас чекає багато цікавого і незвичайного. Ви навчитеся розуміти 

себе і оточуючих, уміти жити дружно, допомагати один одному. Сподіваюсь, 

що дізнаєтесь багато нового про себе, свої індивідуально-психологічні 

особливості, емоційні властивості, риси характеру і поведінки. А для того, щоб 

ми могли з вами спілкуватися і співпрацювати, давайте насамперед 

познайомимось». 

Вправа «Давайте познайомимось» 

Мета: знайомство учасників; створення позитивного психологічного 

клімату в групі. 

Хід проведення: Кожний учасник, на заздалегідь розданих психологом 

стікерах пише своє ім’я і вголос називає себе: «Мене звати… Я люблю коли 

мене називають – …». 

Психолог: «Діти, ось ми з вами і познайомилися. Від нині ви повинні 

називати один одного лише на ім’я і звертатися на «ти». Це буде наше перше 

правило роботи. Давайте я познайомлю вас ще з іншими правилами, яких ми 

повинні дотримуватись під час тренінгових занять». 

 Ознайомлення з правилами роботи у групі: 
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• бути толерантними (звертатися один до одного на «ти» й на ім’я), 

проявляти повагу та емоційну чуйність до оточуючих; не можна 

критикувати та ображати інших; 

• приходити вчасно (не запізнюватися, бути пунктуальними); 

• цінувати час (дотримуватися регламенту роботи і раціонально 

використовувати свій час); 

• бути активними «тут і тепер»; 

• правило «піднятої руки» (якщо, ми хочемо щось сказати, то 

підносимо руку, і тоді говоримо); 

• використовувати «Я-висловлювання» замість «Ти-висловлювань». 

Наприклад: «Я незадоволена (або мене радує), що ти … » (й далі 

назвати вчинок); 

• позитивно мислити (бути щирими і відвертими, висловлювати 

власні думки, почуття, емоційне ставлення, сприймати себе й інших 

такими, якими вони є); 

• дотримуватися конфіденційності (не розголошувати інформацію 

про себе чи інших членів групи поза межами тренінгу). 

Психолог: «Давайте повторимо ці правила усі хором. А для того, щоб 

вони ще краще запам’яталися, пропоную вам вправу, яка називається 

«Дружба». 

Вправа «Дружба» 

Мета:  створення емоційно позитивної атмосфери в групі.  

Хід проведення: Діти стають у коло, тримаючись за руки, і говорять за 

психологом такі слова:  

«Станем разом ми у коло. Скільки друзів – глянь навколо. 

Руку другу простягну, з другом сварки не почну. 

Будем всі ми дружно грати. Правил гри не забувати» 

Вправа «Мій портрет у променях сонця» 

Мета: формування позитивного ставлення до себе та інших людей. 
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Хід проведення: Психолог роздає дітям сонечка (вирізані заздалегідь з 

кольорового паперу), і пропонує на його промінчиках написати власні 

позитивні якості, якими, на думку дитини, вона володіє (наприклад, добрий, 

розумний, веселий тощо).  Далі учасники групи по черзі представляють свої 

сонечка. 

Інформаційне повідомлення на тему «Світ емоцій» 

Психолог:  Діти, чи знаєте ви що таке «емоції»?  

Емоції (від латин. – хвилювати) – це переживання людини, зумовлені 

впливом зовнішніх або внутрішніх подразників, тобто відчуття приємного або 

неприємного. Радість, сум, страх, обурення, гнів – усе це різні емоції. Деякі речі 

викликають у нас задоволення і радість, інші – біль, страх, відразу. 

Емоції допомагають людині регулювати свою поведінку. Вони 

сигналізують як про приємні речі, так і про те, що трапилась неприємність.  

Виділяють такі базові емоції, як: зацікавлення; хвилювання; радість; 

подив; страждання; гнів; відраза; презирство; страх; сором; провина. 

Отже, емоція – це короткочасне переживання, емоційний стан – 

довготривале. На основі емоцій у людей виникають почуття. Вони 

відображають ставлення людини до себе, до світу та інших людей, і завжди 

пов'язані з кимось або чимось конкретним, наприклад, почуття любові до 

людини, почуття ненависті до ворога тощо. На відміну від емоцій, почуття є 

стійкими, глибокими, саме вони роблять наше ставлення до життя постійним. 

Вправа «Квіти» 

Мета: формування у дітей уявлень про емоційні стани особистості. 

Хід проведення: Звучить музичний супровід (легка і приємна музика). 

Психолог звертається до дітей: «Уявіть себе якоюсь квіткою. Квітка росте на 

лісовій галявині, її зігріває сонечко. Вона красива, гарно пахне, її злегка хитає 

вітерець. Навколо неї літають бджілки і метелики. Як чудово квіточці тут 

рости!». 

Обмін дітей враженнями.  

− Чи сподобалось вам бути квіткою? 
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− Якою саме? Чому? 

− Що ви відчували? Опишіть свій емоційний стан. 

Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття. 

Вправа «Гарячий стілець» 

Мета: рефлексія заняття. 

Хід проведення: кожен учасник по черзі сідає на стілець у центрі кола і 

висловлює свою думку стосовно сьогоднішнього заняття. 

− Що нового про емоції ви дізнались сьогодні на занятті? 

− Що вам сподобалось? А що ні? Чому? 

− Який у вас настрій після тренінгового заняття? 

Домашнє завдання 

Психолог: «Я пропоную Вам вести «Щоденник емоційного 

самопізнання». Кожного разу після нашого заняття ви маєте вдома заповнити 

цей щоденник, описавши свій емоційний стан, який спостерігався у вас 

протягом заняття (навчального дня у школі) та причини, які, на вашу думку, 

його зумовили». 

 

Заняття № 2 

Тема: «Розпізнавання емоцій за експресивними ознаками» 

Мета: Розвиток здатності у молодших школярів сприймати, розпізнавати 

емоції за експресивними ознаками та правильно їх ідентифікувати. 

 

Привітання. Вправа «Привіт, друже!» 

Мета: налаштувати учасників тренінгу на  успішну роботу; викликати у 

них позитивні емоції. 

Хід проведення: діти вітаються усі разом такими словами: 

Зеленіє навіть пень, коли чує: «Добрий день!» 

Не бачив друга триста літ –  

Скоріш скажу йому: «Привіт!» 

Далі учасники вітаються один з одним. 
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Вправа «Назви емоцію» 

Мета: розвиток у дитини вміння розпізнавати різні емоційні стани. 

Хід проведення: Психолог показує дітям сюжетні картинки (або слайд-

шоу), а діти повинні визначити і назвати емоції, які переживають люди 

(дорослі, діти), зображені на них, наприклад: «Радість», «Сум» тощо. 

Після цього відбувається обговорення в групі. 

− На що ви найбільше орієнтувались, визначаючи емоції людей, 

зображених на малюнках? 

− Чи завжди вам вдається у різних життєвих ситуаціях правильно 

визначити емоційний стан інших людей?  

− Чому вам буває важко це зробити? 

Вправа «Вгадай і покажи емоцію» 

Мета: розвиток емоційності у молодших школярів. 

Хід проведення: Психолог називає та описує різні ситуації, знайомі дітям з 

життєвого досвіду (наприклад, «школа», «контрольна робота», «перерва», 

«канікули», «день народження» тощо), а діти обирають і показують ту 

піктограму, яка, на їхню думку, найбільше підходить до них, а потім 

відтворюють її ще й у дзеркалі (з цією метою психолог роздає кожній дитині 

маленьке дзеркальце). 

Гра «Чотири емоційних стихії» 

Мета: опорно-рухова розминка, релаксація. 

Хід проведення: Учні стоять у колі і рухаються довільно. Коли психолог 

промовляє слово «сум», всі опускають руки вниз; слово «гнів» – витягають 

руки вперед; слово «радість» – підносять руки догори; слово «страх» – плещуть 

у долоні.  

Той хто помиляється, вибуває з гри. 

Групова дискусія на тему «Очі – дзеркало душі людини» 

− Яким може бути погляд у людини?  

− Про який емоційний стан він може свідчити? 

− Чи вмієте ви «читати по обличчю людини»? 
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− Визначаючи емоції в інших людей, на яку лицьову зону ви найбільше 

звертаєте увагу на їхньому обличчі? Чому? 

Вправа «Емоційне дзеркало» 

Мета: розвиток уміння невербально виражати свій емоційний стан. 

Хід проведення: Психолог об’єднує дітей у пари (2 чол.) і пропонує одній 

дитині зобразити за допомогою міміки такий вираз обличчя, який відповідає її 

настрою на даний момент. Завдання іншого учня полягає у тому, щоб 

визначити, який емоційний стан у його напарника. Після цього діти міняються 

ролями. 

Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття. 

− Що у вас на сьогоднішньому занятті викликало позитивні емоції? 

− Що цікавого ви дізнались на занятті? 

− Чи допомагає нам міміка обличчя розуміти емоції інших людей? 

Домашнє завдання 

Намалюйте у «Щоденнику емоційного самопізнання» два малюнки: 

«Вираз обличчя радісної людини» і «Вираз обличчя сумної людини». 

 

 

Заняття № 3 

Тема: «Вербалізація емоційних переживань» 

Мета: Формування уміння словесно описувати свій емоційний стан, 

вербалізувати емоції і почуття;  розширення словника емоцій. 

Привітання. Вправа «Привіт» 

Мета: налаштувати учасників тренінгу на  успішну роботу;  формувати 

уміння адекватно виражати свої емоції за допомогою інтонаційності мовлення. 

Хід проведення: Психолог роздає учасникам картки з назвами емоційних 

станів. Кожен має сказати: «Привіт!» – таким емоційним тоном, який передає 

почуття, яке позначене у картці. 



477 
 

Вправа допомагає усвідомити, що емоційний стан людини передається не 

лише за допомогою міміки і жестів, а й за допомогою вербального вираження, 

інтонаційності мовлення. 

Гра «На що схожий настрій» 

Мета: формування уміння вербально охарактеризувати своє емоційне 

самопочуття. 

Хід проведення: Психолог пропонує усім учасникам по черзі розказати, на 

яку пору року, погоду, природне явище, схожий їхній настрій сьогодні. 

Наприклад: «Мій настрій сьогодні схожий на білу пухнасту хмаринку в 

голубому небі, а твій?», «Мій настрій схожий на яскравий, сонячний промінчик 

у ясному небі, а твій?» і т.ін. У кінці вправи психолог може зробити висновок, 

який настрій у всієї групи. 

Вправа «Повтори приказку» 

Мета: формування уміння адекватно вербально виражати свої емоції. 

Хід проведення: Учасники сидять у колі. Кожен по черзі промовляє 

приказку: «Моя хата скраю, нічого не знаю» з різною інтонацією (вибір за 

власним бажанням, а саме як: школяр, маленька дитина, хвора людина, лукава 

людина, лінива людина, закохана людина тощо). 

Вправа допомагає зрозуміти, як змінюється зміст повідомлення та 

сприймання його оточуючими залежно від емоційного забарвлення голосу. 

Вправа «Гарячий стілець» 

У центрі кімнати стоїть стілець. Всі по черзі сідають на нього. Коли хтось 

сидить на стільці, решта членів групи, підходячи до нього ззаду, звертаються з 

словами, які передають їх позитивне ставлення до нього: «Найбільше мені 

подобається у тобі те, що ти …» або «Ти найкращий, тому що …» тощо. 

Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття:  

– Що нового ви дізналися сьогодні на занятті?  

– Що вам сподобалося найбільше? Чому? 

– Чи допомагають слова передати емоційний стан людини?  

− Чи легко вам вербально описати свої емоції і почуття? Чому? 
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Заняття № 4 

Тема: «Емоційне самоусвідомлення» 

Мета: Сприяти емоційному самопізнанню, розвитку здатності учнів 

розуміти причини, що викликали емоцію, та наслідки, до яких вона може 

призвести. 

 

Привітання. Вправа «Емоційні події мого дитинства» 

Група сідає колом. Психолог просить кожного члена групи розповісти 

найрадіснішу та найсумнішу події свого дитинства. Після цього відбувається 

обговорення. При «випліскуванні» своїх дитячих переживань та груповій 

підтримці дитина звільняється від негативних емоцій та неприємних спогадів. 

Вправа «Художня виставка емоцій» 

Мета: розвивати емоційність, образність мислення, творчу уяву 

молодших школярів. 

Хід проведення: Діти малюють на кольоровому папері предмети, які 

асоціюються у них зі словами-емоціями: «радість», «гнів», «задоволення», 

«сум» тощо. Наприклад: сонечко – радість, хмаринка – сум, блискавка – гнів і 

т.ін. Після цього вирізають їх і наклеюють на ватмані паперу, який 

прикріплений на дошці. Таким чином, створюється художня виставка емоцій. 

Далі кожен з учасників обґрунтовує свою думку. 

Групова дискусія «Я і мої почуття» 

Психолог: «Давайте поговоримо про почуття, які ви відчуваєте щодня».  

Питання для дискусії: 

− Які емоції ви відчуваєте найчастіше?  

− Чи розумієти ви, чим викликане те чи інше почуття?  

− Чи пригнічуєте ви прояв негативних емоцій (гнів, заздрість, розчарування 

та ін.)? Чому?  

− Чи знаєте ви, як правильно (недеструктивним способом) висловлювати 

свої почуття? Як саме?  
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Малювання на тему «Мій жах» (Є. Рогов) 

Мета: корекція негативних емоційних переживань. 

Хід проведення: Психолог просить дітей подумати, чого вони найбільше 

бояться і намалювати свій жах. Це може бути абстрактний малюнок або 

зображення конкретного об’єкту жаху, тривоги дитини. Малюнок виконується 

на окремому аркуші паперу. Після цього психолог пропонує дітям розірвати 

аркуші з малюнком на дрібні шматочки і викинути у сміття (заздалегідь 

заготовлений мішечок), та повідомляє дітям, що кожен з них переміг свій жах, 

що жаху більше не існує, тому що розірвані шматки разом із сміттям вивезуть 

на звалище, спалять, і від жахів більше нічого не залишиться. 

Вправа «Передай усмішку» 

Мета: створити і підтримувати в учнів позитивне емоційне самопочуття.  

Хід проведення: усі учасники беруться за руки і дарують один одному 

усмішку: кожен учень повертається до свого сусіда і, бажає йому щось гарне, 

позитивне, при цьому усміхається. Той, своєю чергою, усміхається наступному 

сусідові. 

Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття. 

Домашнє завдання 

Психолог: «Я впевнена, що у житті кожного з вас було багато радісних 

подій. Тому я пропоную Вам описати у «Щоденнику емоційного самопізнання» 

ті ситуації, коли у вас був дуже гарний настрій, ви відчували позитивні емоції. 

Крім цього, зазначте, через що або через кого у вас найчастіше псується 

настрій?». 

 

Заняття № 5 

Тема: «Розуміння емоцій інших людей» 

Мета: Розвиток здатності розуміти емоції оточуючих за експресивними 

ознаками. 
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Привітання. Вправа «Ланцюжок почуттів» 

Мета: сприяти невербальному вираженню емоцій, розвитку уміння 

«читати» емоції за мімікою обличчя людини. 

Хід проведення: Учасники об’єднуються у дві підгрупи. Кожна підгрупа 

будує «ланцюжок», ставши в ряд одне за одним. Останньому учаснику на вухо 

психолог називає певну емоцію, яку він повинен передати учаснику перед 

собою за допомогою міміки. Той, хто зрозумів емоцію, передає її далі. І так, 

доки дійде до першого. 

Вправа «Наші емоції» 

Мета: розвиток уміння розпізнавати емоції інших людей. 

Хід проведення: для виконання вправи психологу знадобиться набір 

різних емоційних станів людини, наприклад: радість, злість, смуток, провина, 

спокій (схематичні зображення різних емоційних станів людини можна 

намалювати крейдою на дошці або вирізати малюнки з журналів). 

Для роботи з картками пропонується серія завдань: 

1) назвати емоційні стани, зображені на картках (малюнках); 

2) розділити аркуш «Щоденника емоційного самопізнання» на дві 

половинки і перемалювати схематичні малюнки («смайлики») так, щоб ліворуч 

були зображення емоційних станів, що дітям подобаються, а праворуч, які їм не 

подобаються. 

Після закінчення завдання діти по черзі називають емоційні стани, 

зображення яких виявились ліворуч, потім – праворуч, і пояснюють, чому їм 

подобаються або не подобаються певні емоційні стани. 

3) Визначити свій настрій, емоційний стан на даний момент, схематично 

зобразити його у своєму щоденнику і коротко пояснити причини, які його 

зумовили. 

Під час обговорення різних емоційних станів психолог звертає увагу 

дітей на особливості експресії обличчя: форма очей і брів, губ, тощо. У процесі 

виконання вправи психолог також звертає увагу на емоційний стан дітей, 

емоційну атмосферу, яка панує у групі загалом. 
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Гра «Чарівний мішечок» (С. Сергіїв) 

Мета: розвиток здатності виражати і розуміти емоції інших. 

Хід роботи: Перед грою потрібно обговорити з дитиною який у неї 

настрій, що вона відчуває, може ображена на когось. Далі дитині пропонують 

написати на листочку негативні емоції, які вона відчуває до інших (злість, 

образу, сум, заздрість) і скласти їх у чарівний мішечок (виготовлений з тканини 

чи з паперу). Цей мішочок з усім поганим, що в ньому є, викидається. Можна 

запропонувати дитині самій викинути мішечок. Добре, якщо психолог теж 

покладе в цей мішечок свої негативні емоції. 

Мозковий штурм «Емоційні метафори» 

Психолог пропонує дітям для обговорення такі метафори: «гострий 

розум», «холодна голова», «кам’яне серце», «людина-вовк». З’ясовує розуміння 

їх змісту кожною дитиною, записує найбільші вдалі пояснення та тлумачення 

цих понять на дошці. Після цього узагальнює їхнє значення у контексті 

морально-етичних норм, правил емоційної поведінки особистості в соціумі. 

Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття. 

− Що нового і корисного для себе ви сьогодні дізнались? 

− Що цікавого ви почули на занятті? 

− Що запам’яталося вам найбільше? 

 

 

Заняття № 6 

Тема: «Емоційне самопочуття» 

Мета: Формування позитивного емоційного самопочуття, зниження рівня 

прояву особистісної тривожності, розвиток емоційної стійкості учнів. 

Привітання. Вправа «Привіт! Я рада тебе бачити!» 

Учасники тренінгу звертаються по черзі одне до одного, закінчуючи 

вислів «Привіт! Я рада тебе бачити, бо…». Далі треба сказати щось гарне, 

приємне, але обов’язково щиро і доброзичливо. 
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Вправа «Квітка емоцій та почуттів» 

  Психолог роздає дітям пелюстки ромашки, на яких діти повинні 

написати продовження  речення: 

- я радію, коли… 

- я сумую, коли… 

- я гніваюся, коли… 

- я ображаюся, коли… 

- я відчуваю провину, коли… 

- я дивуюся, коли… 

   Далі діти зачитують свої речення та створюють «Квітку емоцій та 

почуттів», прикріплюючи пелюстки до квітки на дошці. 

Вправа «Екран емоційного самопочуття» 

Психолог просить дітей зобразити за допомогою міміки, жестів, поз, 

рухів тіла емоційне самопочуття, яке у них спостерігалося під час: 

− святкування дня народження; 

− хвороби; 

− фізичних навантажень; 

− прогулянок у парку; 

− контрольної роботи; 

− спеки; 

− холоду. 

Після цього відбувається обговорення, учасники тренінгу діляться своїми 

емоційними переживаннями. 

Вправа «Бурулька» 

 Мета: досягти оптимального емоційного стану. 

 Хід проведення: Станьте, заплющте очі, руки підніміть угору. Уявіть, що 

Ви — бурулька. Напружте усі м’язи Вашого тіла. Запам’ятайте це відчуття. 

Необхідно завмерти у цій позі на 1–2 хвилини. Потім уявіть, що під дією 

сонячного тепла Ви починаєте поволі танути, розслаблюючи поступово кисті 
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рук, потім — м’язи плечей, шиї, корпусу, ніг тощо. Запам’ятайте свої відчуття у 

стані розслаблення. Виконуйте вправу доти, доки не досягнете оптимального 

емоційного стану. 

Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття. 

− Що вам найбільше сподобалось на сьогоднішньому занятті? 

− Що нового ви почули? 

− Про що хотіли б ще дізнатися? 

Вправа «Мішечок гарного настрою» 

Мета: формування емоційно позитивного самопочуття у дітей. 

Хід проведення: Психолог пропонує дітям по черзі витягнути із мішечка, 

зробленого власноруч з м’якої тканини, який зав’язується червоною стрічкою і 

на якому приклеєний «веселий смайлик», листочки, на яких написані поради, як 

створити гарний настрій собі і своїм друзям. Наприклад: «Побільше 

усміхайтесь», «Частіше говоріть одне одному гарні слова» тощо. 

Домашнє завдання 

Спробуйте намалюйте у «Щоденнику емоційного самопізнання» два 

малюнки,  а саме: якими ви виглядаєте, на вашу думку, на початку уроків, коли 

ви тільки прийшли до школи, і як ви виглядаєте після уроків, коли ви 

повернулись додому. 

 

Заняття № 7 

Тема: «Експресивність вираження емоцій» 

Мета: Розвиток здатності виражати емоції за допомогою вербальних та 

невербальних засобів. Закріплення уміння молодших школярів розпізнавати та 

правильно ідентифікувати емоції.  

Привітання. Вправа «Привітання» 

Мета: налаштування учасників на роботу у групі. 

Хід проведення: усі разом діти вітаються такими словами: 

Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. 
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Доброго ранку, небесні пташки. Доброго ранку, маленькі дубки. 

Я вас вітаю, люблю, поважаю, бо живемо ми у рідному краї. 

Вправа «Це чудово!» 

Мета: формування позитивної атмосфери у групі та налаштування 

учасників  на роботу. 

Хід проведення: учасники стоять півколом, достатньо великим, щоб 

промовцям було зручно виступати. Тренер пропонує кожному по черзі вийти в 

центр півкола і розповісти про якусь свою особистісну якість, уміння чи талант 

(наприклад, "я люблю танцювати", "я вмію стрибати через калюжі" тощо). У 

відповідь на кожне таке висловлювання всі, хто стоїть у півколі, повинні хором 

відповісти: "Це чудово!" і одночасно плескати в долоні. 

Вправа «Закінчи речення» 

Мета: розвиток емоційної сфери молодших школярів, а саме вміння 

розпізнавати та відображати емоції. 

Хід проведення: роздаються дзеркала на кожну дитину, а далі учасники 

відтворюють різні емоційні стани у дзеркалі за командою тренера: 

- Якщо мені весело, то я - …(радію) 

- Якщо я хворію, то я - …(сумую) 

- Якщо в мене день народження, то я - …(радію) 

- Якщо я боюся, то я -…(сумний, наляканий) 

- Якщо мене образили, то я - …(сумний, ображений) 

- Якщо до мене завітав мій друг, то я - …(веселий, радію) 

Кожну емоцію діти показують у дзеркалі. 

Вправа «Австралійський дощ» 

Мета: активізація учасників заняття; розвиток здатності відображати 

емоційний стан за допомогою рухів тіла. 

Хід проведення: Учасники стають у коло. Ведучий запитує в учасників: 

«Чи знаєте ви, що таке австралійський дощ? Ні? Тоді давайте разом 

послухаємо, який він. Зараз по колу ланцюжком ви будете передавати мої рухи. 

Як тільки вони повернуться до мене, я передам наступні. Слідкуйте уважно». 
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- В Австралії піднявся вітер (тремо в долоні). 

- Починає накрапати дощ (клацання пальцями). 

- Дощ посилюється. Барабанить по листочках (почергове плескання 

долонями по грудях). 

- Починається справжня злива (плескання по стегнах). 

- А ось град – справжня буря (тупотіння ногами)! 

- Але що це? Буря стихає (плескання по стегнах). 

- Дощ стихає (по чергове плескання долонями по грудях). 

- Рідкі краплі дощу падають на землю (клацання пальцями). 

- Чути тихий шелест вітру (потирання долонь). 

- Сонечко (руки догори)! 

Гра «Малюємо емоції пальцями» 

Мета: відображення емоційного стану за допомогою арт-терапевтичних 

засобів. 

Хід проведення: Дітям пропонується намалювати свій емоційний стан 

пальцями. Для цього потрібно використовувати баночки з гуашевою фарбою. 

Після цього проводиться обговорення в групі, з якою емоцією асоціюється той 

чи інший колір? Чому? ( Фарби можна замінити кольоровими олівцями) 

Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття. 

− Що нового про емоції і почуття ви дізналися на сьогоднішньому 

занятті? 

− Що вас найбільше зацікавило? 

− Яким чином ми можемо повідомити оточуючих про те, що ми 

відчуваємо, які емоції переживаємо? 

Вправа «Тепло долонь» 

Мета: релаксація після завершення заняття; закріплення позитивних 

вражень від роботи в групі. 

Хід проведення: дякуємо собі і групі за проведене заняття оплесками, як 

можна гучнішими, і передаємо тепло наших долонь учасникам, як справа, так і 

зліва. 
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Заняття № 8 

Тема: «Шкільна тривожність, страхи та способи їх подолання» 

Мета: Розвиток емоційної стійкості, уміння долати шкільну тривожність і 

страхи, покращувати свій настрій. 

 

Привітання. Вправа «Улюблена іграшка» 

Мета: налаштувати учасників тренінгу на  успішну роботу;  формувати 

уміння долати свій страх і тривогу. 

Хід проведення: Психолог дає дітям таку інструкцію: «Напевно, у кожного 

з вас є улюблена іграшка, з якою ви найчастіше граєтесь, а можливо, не 

розлучаєтесь з нею навіть вночі. Сьогодні ви принесли її на заняття. Пропоную 

вам привітатися зі своїми друзями, представити їм свою іграшку (наприклад, 

«Привіт! Мене звуть Марічка. Це моя улюблена іграшка-ведмедик») і впевнено 

сказати: «Разом ми – сильні, ми – нічого не боїмося!» 

Вправа «Незакінчені речення» 

Мета: виявлення емоційного ставлення молодших школярів до школи, 

вчителя та навчання. 

Хід проведення: Учні виконують завдання у «Щоденнику емоційного 

самопізнання». Психолог пропонує дітям дописати речення, записані на дошці: 

1. Мені подобається школа за те, що … 

2. Найбільше я люблю, коли вчитель … 

3. Мені цікаво на уроках, коли … 

4. Я дуже хвилююсь, коли … 

5. Якби я був(-ла) вчителем, то … 

Після виконання завдання кілька дітей зачитують свої речення. 

Обґрунтовують свої відповіді. 

Робота з казкою «Про дівчинку і строгу вчительку»  

О. В. Хухлаєвої [474] 

Мета: сприяти створенню зв’язку між казковими подіями та реальним 

життям; формувати уміння розуміти та управляти своїми емоціями. 
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1. Слухання казки:  

Про дівчинку і строгу вчительку 

 В одному невеличкому містечку жила-була дівчинка. Так само, як інші 

діти, вона щоранку вмивалася, чистила зуби, снідала і йшла до школи. Вона 

мріяла бути відмінницею. Але виходило так, що вона часто отримувала 

задовільні оцінки. Хотіла бути хорошою, але на уроках не могла сидіти 

спокійно: то підскочить, то викрикне що-небудь, то крутиться на всі боки. 

– Знаєш мамо, – скаржилась дівчинка вдома, – так важко бути завжди 

слухняною! Цілих п’ять чи шість уроків терпіти! Звичайно, що тоді на перерві 

хочеться бігати, стрибати, зачіпати когось. Тоді веселіше стає. 

Якщо ви думаєте, що це була якась неслухняна, невихована дівчинка, то 

ви помиляєтесь. Дівчинка була звичайнісінька – весела, добра, от тільки важко 

їй було висидіти п’ять уроків підряд. А ще гарно писати в зошиті. А ще 

приклади розв’язувати без помилок… 

А яка у неї була вчителька? Теж сама звичайна. Строга, але справедлива. 

І, бувало, що вона сердилась на дівчинку і говорила їй:  

Чому ти така непосидюча? І що мені з тобою робити? 

А дівчинці, коли вона це чула, хотілося згоріти від сорому. Як же так – 

улюблена вчителька нею незадоволена! І вона намагалась не шуміти, не падати 

зі стільця, не робити стільки помилок… Але їй не завжди це вдавалося. І тоді в 

душі оселився страх. Вона страшенно боялася зауважень і поганих оцінок. А 

потім вона почала боятися і свою вчительку. І чим більше дівчинка її боялася, 

тим більше помилок робила, тим гірше поводилася на перервах і нічого не 

могла зробити з собою. Дійшло до того, що на уроках вона почувала себе 

маленькою мишкою, яку ось-ось збирається з’їсти кровожерливий Змій 

Горинович. 

А одного разу дівчинці приснився сон, в якому вона билася із Змієм 

Гориновичем, лупила його кулаками: 
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– Ось тобі за погану оцінку з математики! Ось тобі за зауваження в 

щоденнику! Ось тобі за те, що мамі подзвонив і сказав про мою поведінку! Ось 

тобі! Ось тобі! 

А потім зупинилася передихнути і раптом бачить: Змій Горинич плаче! 

Та ще й так жалісно! 

– Не плач, я хотіла провчити тебе, – шепотіла дівчинка, погладжуючи 

Змія по всіх трьох його головах. Їй стало шкода його і раптом вона відчула, що 

ніскілечки не боїться. І тут вона прокинулась: 

– Яка ж я була нерозумна! – сказала вона сама до себе. – І чого ж я так 

боялася своєї вчительки. Вона хоча й строга, але любить мене, хоче, як краще. 

Можливо, вона не завжди розуміє мене… Але я її вже зовсім не боюся і ніколи 

не боятимусь. 

Що ж було далі? Дівчинка підросла, навчилася спокійно сидіти на уроках, 

не викрикувала будь-що. Вчилася все краще і краще, адже вона була розумною 

дівчинкою. А коли стала зовсім дорослою і закінчила школу, то одного разу 

зайшла в гості до своєї вчительки, яка до того часу стала зовсім старенькою, і 

принесла їй букет квітів. Вони разом пили чай, розмовляли, згадували шкільне 

життя дівчинки, її однокласників, а коли прощалися, вчителька сказала: 

– Я завжди знала, що з такої дівчинки, якою ти була, виросте хороша 

людина! Залишайся такою і надалі. 

 

2.  Бесіда за змістом прослуханого: 

− Якою була дівчинка, її внутрішній світ? Як вона себе поводила у 

школі? Як виглядала її поведінка  ззовні?  

− Чому дівчинка боялася вчительки?  

− Що сталося з дівчинкою? Які почуття вона переживала? 

− Які емоції викликала у вас ця казка? Чому? 

Вправа «Малюємо страх» 

Учасникам пропонується намалювати на аркушах паперу свій шкільний  



489 
 

страх, як вони його уявляють, а потім посадити його у клітку, або домалювати і 

зробити його смішним. 

Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття:  

– Що цікавого ви дізналися сьогодні на занятті?  

– Які почуття виникли у вас?  

– Як ви себе зараз почуваєте?  

Домашнє завдання  

– Напишіть вдома у «Щоденнику емоційного самопізнання» невеличкий 

твір про свої шкільні страхи у фантастичній манері або у гумористичній формі.  

 

 

Заняття № 9 

Тема: «Емоційне ставлення до себе та інших людей» 

Мета: Формування позитивного ставлення до себе та інших людей; 

визначення власних позитивних якостей. 

 

Привітання. Вправа «Я люблю себе за…» 

Мета: створення позитивної психологічної атмосфери у групі. 

Формування позитивного ставлення до себе. 

Хід проведення: кожен учасник по черзі називає своє ім`я та продовжує 

фразу: «Я люблю себе за …». 

Вправа «Зустріч» 

Мета: усвідомлення учнями емоційного ставлення до співрозмовника. 

Хід проведення: Психолог розповідає учням про те, що наші дії, міміка, 

жести завжди відображають емоційне ставлення до співрозмовника. У свою 

чергу для того, щоб бути зрозумілим для інших, треба вміти адекватно 

виражати власні емоції та вміти управляти ними. 

Учні стають у два кола: зовнішнє і внутрішнє, обличчям один до одного і, 

використовуючи невербальні засоби спілкування, по черзі вітаються з кожним 
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учасником протилежного кола так, начебто вони зустріли друга (приятеля, учня 

зі свого класу, учня із паралельного класу, сусіда, ворога, хлопчика або 

дівчинку, який (яка) подобається, вчителя, незнайомця, батьків,  маленьку  

дитину тощо). Психолог періодично змінює завдання. 

Після завершення вправи проводиться обговорення на тему: 

- Які відчуття, емоції були в тебе, коли доводилося вітатися з однолітком, 

старшою за тебе людиною, молодшим, незнайомцем? Як змінювалися твої 

жести, рухи, емоційний стан? Які, можливо, були труднощі? Як це пов'язано із 

твоєю поведінкою в житті? 

Під час обговорення дається можливість висловлюватись кожному 

бажаючому. Психолог звертає увагу дітей на те, що у різних життєвих 

ситуаціях, у спілкуванні з різними людьми ми діємо по-різному. 

Також необхідно акцентувати увагу учнів на усвідомленні своїх 

актуальних відчуттів за принципом «тут і тепер». Психолог слідкує за 

дотриманням правил надання  зворотного зв'язку. 

Проективний малюнок 

Кожна дитина малює на аркуші паперу відбиток своєї лівої руки. 

Посередині долоні пише своє ім’я і передає листок по колу. Наступні 5 дітей, 

які його отримали, пишуть на кожному пальці руки позитивні якості цієї 

дитини. Повертають листок його власнику. Дитина вголос зачитує написане 

про неї. Після цього відбувається обговорення:  

− Як ви почувалися, коли зачитували, що про вас написали інші? Чому? 

− Чи погоджуєтесь ви з написаним? 

− Якими ще позитивними особистісними якостями, на вашу думку, ви 

володієте?  

Проект «Заповіді емоційно позитивного ставлення до друга» 

Психолог пропонує дітям створити кодекс дружби, емоційної підтримки і 

позитивного ставлення до свого друга. Вислови і пропозиції дітей записуються 

на листку ватмана, який прикріплений на дошці. 

Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття. 
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− Що нового про емоції і почуття ви дізналися на сьогоднішньому 

занятті? 

− Що вас найбільше зацікавило? 

− Яким чином ми можемо повідомити оточуючих про те, що ми 

відчуваємо, які емоції переживаємо? 

Ритуал прощання «Кожне слово…» 

− Мета: закріплення позитивних вражень від заняття. 

− Хід проведення: усі разом учасники групи повторюють слова: «Кожне 

слово для людей має значення. На прощання говори: «До побачення!» 

 

 

Заняття №10 

Тема: «Психологічне благополуччя школяра та чинники, які на 

нього впливають» 

Мета: Формування в учнів адекватної самооцінки, відчуття емоційного 

комфорту, оптимізму, задоволення собою та своїм життям. 

 

Привітання. Вправа «Побажання» 

Мета: налаштувати учасників тренінгу на  успішну роботу;  формувати 

позитивну мотивацію діяльності і поведінки. 

Хід проведення: Усі гравці сідають у коло. 

Один учасник встає, підходить до кого-небудь, вітається з ним і 

висловлює йому гарне побажання на день. Той, до кого підійшов перший 

учасник, у свою чергу підходить до наступного і так далі доти, доки кожний не 

отримає побажання на день. 

Групова дискусія «Психологічне благополуччя» 

Психолог: «Давайте поговоримо про психологічне благополуччя 

людини».  

Питання для дискусії: 
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− Що ви розумієте,  коли говорять «психологічне благополуччя»?  

− Як виглядає, на вашу думку, людина, яка відчуває психологічне 

благополуччя? Визначте її особистісні якості.  

− Як ви думаєте, які з них є важливими? Чому? 

− Від чого, на вашу думку, залежить психологічне благополуччя школяра?  

− Які чинники на нього впливають? 

Вправа «Я пишаюся собою» 

Мета:  формувати позитивне ставлення дитини до себе, допомогти учням 

відчути впевненість у собі, задоволення собою. 

Хід проведення: «Зараз ми разом з вами закриємо очі і уявимо аркуш 

паперу, на якому великими літерами написано: «Я пишаюся собою, тому що я 

...». Після цього психолог пропонує учням подумки «дописати» речення, а 

потім розказати групі, що саме вони дописали. При цьому група аплодує 

кожному учаснику за його досягнення. 

Вправа «Хочу бути» 

Мета: допомогти учням осмислити, якими саме якостями, 

властивостями, рисами характеру вони хотіли б володіти. 

Хід проведення: Дітям пропонують різноманітні властивості, 

характеристики, якості, наприклад: добрий, сильний, красивий, веселий, 

спокійний, крикливий, щасливий та ін. Із цих якостей дитина обирає будь-яку, 

що їй сподобалася, й пояснює, чому б вона хотіла її мати. 

Вправа «За що ми любимо» 

Мета:  формувати позитивне ставлення дитини до інших людей, 

допомогти учням відчути задоволення від соціальної взаємодії з іншими. 

Хід проведення: Вправа виконується письмово. Усім дітям роздаються 

аркуші паперу. Кожен обирає у групі людину, яка йому подобається. Потрібно 

написати про цю людину декілька позитивних характеристик, не вказуючи її 

ім’я. Усі по черзі зачитають, а решта має визначити про кого саме йдеться. 

Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття:  

– Що нового ви дізналися сьогодні на занятті?  
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– Що видалось вам найбільш приємним?  

− Що потрібно робити для того, щоб відчувати психологічне 

благополуччя?  

 

Заняття № 11 

Тема: «Розвиток емоційного самоконтролю» 

Мета: Розвиток здатності контролювати інтенсивність власних емоцій та 

експресивність їх вираження. Формування уміння управляти своїм емоційним 

станом. 

 

Привітання. Гра «Царівна Несміяна» 

Мета:  формування уміння володіти своїм емоційним станом. 

Хід проведення: Один з гравців сідає в центрі кола, а інші діти 

намагаються його розсмішити. Цей гравець може умовно називатися «царівною 

Несміяною». Виграє той, хто найдовше зміг протриматись і не засміятись. 

Вправа «Тренуємо емоції» 

Мета: сприяти розвитку здатності контролювати прояв своїх емоцій. 

Хід проведення: Психолог каже: «Я описуватиму вам певні предмети, чи 

явища природи, чи головних героїв, які опинилися в різних ситуаціях,  а ви 

повинні відтворити їхній емоційний стан». 

1. Насуптеся, як: 

    • осіння хмаринка; • розлючена людина; • зла чарівниця. 

2. Усміхніться, як: 

    • кошеня на сонечку; • саме сонечко; • Буратіно; • хитра лисиця; • 

радісна дитина; • неначе ви щойно побачили диво. 

3. Позліться, як: 

    • дитина, в якої забрали іграшку; • два барани, котрі зустрілися на 

мосту;  

    • людина, яку штовхнули в транспорті чи на вулиці. 
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4. Налякайтеся, як: 

   • дитина, котра загубилася в лісі чи на незнайомій вулиці; • заєць, який 

побачив вовка; • кошеня, на якого гарчить собака. 

5. Втоміться, як: 

  • тато, коли приходить з роботи; • людина, яка підняла важке; • мурашка, що 

тягнула гілочку. 

6. Відпочиньте, як: 

    • мама після роботи; • дитина, котра багато працювала, але допомогла мамі; 

• конячка, що привезла тяжкий вантаж. 

Обговорення: Як бачимо, одна і та ж емоція проявляється по-різному в 

різних ситуаціях. 

–  Чи важко було вам управляти власними емоціями? Чому? 

Вправа «Дерево» 

Мета: формування навичок емоційної саморегуляції. 

Хід проведення: Діти стають в коло на деякій відстані один від одного. 

Кожен учень сильно натискає п’ятками на підлогу, руки стискує в кулачки, 

міцно стискує зуби.  

Ведучий говорить, звертаючись до кожного: «Ти – могутнє, міцне дерево, 

у тебе сильне коріння, і ніякі вітри тобі не страшні. В складних життєвих 

ситуаціях, коли хочеться плакати або битися, - стань сильним і могутнім 

«деревом», скажи собі, що ти сильний, у тебе все здійсниться, і все буде добре. 

Ти – впевнена людина». Потім діти беруться за руки, підіймають їх догори, 

продовжуючи надавлювати п’ятками на підлогу. «Ми разом велика сила. 

Самотньому дереву важко, разом ми цілий ліс. Разом нам не страшні ніякі 

негоди». Після цього психолог пропонує дітям розслабитися, перестати тиснути 

п’ятками на підлогу, помахати  руками, розслабити м’язи обличчя, виконуючи 

ритуал прощання. 

Гра «Заборонене слово» 

Мета: активізація учасників заняття та закріплення навичок 

самоконтролю. 
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Хід проведення: Ведучий ставить запитання, а гравець відповідає. При 

цьому не можна вимовляти одне заборонене слово, наприклад, “ні”. Після цього 

можна ставити запитання: “Ти спиш у ванні?”, “Сніг білий?”, “Ти вмієш 

літати?” та інші. Дитина повинна знайти таку форму відповіді, щоб 

дотриматись правил гри. 

Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття. 

− Що нового про емоції ви дізналися сьогодні на занятті? 

− Чого корисного для себе ви навчилися? 

− Як ви будете справлятися зі своїми негативними емоціями? 

Вправа «В гостях у Зайчика» 

Мета: підведення підсумків заняття; закріплення позитивних вражень від 

заняття. 

Хід проведення: учасники передають одне одному м’яку іграшку - зайчика 

і разом з ним дають відповідь на запитання:  «Що я сьогодні дізнався нового і 

цікавого для себе?» 

 

Заняття № 12 

Тема: «Розвиток емоційної саморегуляції» 

Мета: Формування уміння регулювати прояв своїх емоцій, адекватно до 

умов ситуації та соціокультурних норм поведінки. 

 

Привітання. Вправа «Ніхто не знає, що я…» 

Мета: вітання учасників у групі. 

Хід проведення: учасники вітаються, попередньо називають своє ім`я та 

продовжують фразу: «Ніхто не знає, що я…». 

Вправа «Погода» 

Мета: розвиток емоційної чутливості в учнів. 

Хід проведення: Діти сидять у колі, очі закриті. 

Хороша погода: 
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Психолог: «Уявіть собі теплий, сонячний день, зелену галявину з 

яскравими квітами, над якими весело літають метелики». 

–  Який зараз у вас настрій ? 

Погана погода: 

Психолог: «Уявіть похмуре небо, дощ, холодний вітер, горобці, які 

заховалися під стріхами». 

Погода змінилась: 

Психолог: «Уявіть, раптом закінчився дощ, і виринуло сонечко, на небі 

з’явилася веселка. Це відбулося так швидко, що навіть горобчики здивувались». 

Криголам «В гору по веселці» 

Мета: зняти психоемоційне напруження.  

Хід проведення: Психолог звертається до дітей: «Станьте у коло, 

заплющіть очі. Глибоко вдихніть, уявляючи, як ви піднімаєтеся вгору по 

веселці. Видихнувши, з’їдьте з неї, як з гірки». 

Гра «Скульптура» 

         Мета:  розвивати  уміння  володіти  м'язами  обличчя,  рук,  ніг, зниження  

м'язової напруги.  

         Хід проведення: Діти  розбиваються  на  пари.  Один  з  них  скульптор,  

інші – скульптури. За завданням психолога скульптор ліпить з «глини» 

скульптуру:  

− дитини,  що нічого не боїться;  

− дитини,  що усім задоволена;  

− дитини,  яка  виконала  складне  навчальне завдання  і  т.ін.  

         Теми  для  скульптур  може  пропонувати  психолог,  а  можуть  вибирати 

самі  діти.  Потім  діти  можуть  помінятися  ролями.  Можливий  варіант  

групової скульптури. Після  проведення  гри доцільно обговорити з дітьми,  що  

вони  відчували в ролі скульптора, скульптури, яку фігуру приємно було 

зображувати, а яку – ні.  
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Вправа «Подорож на хмаринці» 

Мета: розвиток саморегуляції учасників заняття. 

Хід проведення: «Сідайте зручно і заплющте очі. Двічі або тричі глибоко 

вдихніть і видихніть... Я хочу запросити вас у подорож на хмаринці. Стрибніть 

на білу пухнасту хмаринку, схожу на м'яку гору з пухнастих подушок. 

Відчуйте, як ваші ноги, спина, сідниці зручно влаштувались на цій великій і 

м'якій подушці-хмаринці. Зараз почнеться подорож. Ваші хмаринки повільно 

піднімаються у синє небо. Ви відчуваєте легкий вітерець. Тут, високо в небі, 

все спокійно та тихо. Нехай хмаринки перенесуть кожного із вас у таке місце, 

де ви почуватиметеся щасливими. Спробуйте подумки «побачити» це місце 

якомога точніше. Тут ви відчуваєте себе спокійними і щасливими, тут може 

статися будь-яке диво...» Психолог робить паузу на 30 секунд після чого 

продовжує: «Тепер ви знов на своїх хмаринках, які везуть  вас назад, на ваші 

місця в класі. Злізайте з хмаринок, подякуйте їм за те, що вони вас покатали. 

Спостерігайте за тим, як повільно вони тануть у повітрі... Потягніться, 

випростайтесь і знову будьте бадьорими, свіжими й уважними». 

Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття. 

− Що нового про емоції і почуття ви дізналися на сьогоднішньому 

занятті? 

− Як ви себе почуваєте, коли радієте і посміхаєтесь? А коли хвилюєтесь і 

надмірно тривожитесь? 

− Якими способами ми можемо керувати прояв негативних емоцій? 

Домашнє завдання 

Психолог: «Розпитайте у своїх батьків, які ефективні способи вони 

використовують, щоб зняти емоційне напруження, розслабитись після важкого 

робочого дня. Запишіть їх у «Щоденнику емоційного самопізнання». Також 

зазначте, які дієві способи покращення свого настрою використовуєте саме 

Ви». 
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Заняття № 13 

Тема: «Як покращити свій настрій?» 

Мета: Удосконалення уміння регулювати свій емоційний стан, 

формування навичок покращення свого настрою у школі та вдома. 

 

Привітання. Гра «Зобрази свій настрій» 

Мета:  формування уміння правильно виражати свій емоційний стан. 

Хід проведення: Психолог роздає учасникам групи картки, на яких 

написані назви різних емоційних відтінків настрою (веселий, сумний, 

схвильований, радісний тощо), після чого кожен по черзі повинен вийти в 

центр кола і виразити свій настрій за допомогою міміки і жестів. Решта 

учасників відгадує. 

Мозковий штурм «Як покращити свій настрій?» 

Психолог каже до дітей: «На наш настрій впливають різні зовнішні і 

внутрішні чинники, все те, що відбувається з нами і навколо нас. Є події, 

життєві ситуації, які ми можемо змінити, проте є й такі обставини, яких ми 

змінити не в змозі. Як поводитися в такому разі? Чи можна поліпшити свій 

настрій?» 

Далі учні під керівництвом психолога обговорюють різні ситуації. 

Способи, які пропонують учні з метою покращення свого настрою, психолог 

записує на дошці. Учні визначають, які з них є найбільш дієві. 

Вправа «Малюємо злість» 

Мета:  формування уміння управляти своїм емоційним станом. 

Хід проведення: Учасникам пропонується намалювати на аркушах паперу 

свою злість так, як вони її уявляють, а потім знищити малюнок. З цією метою 

всі одночасно розривають малюнки і викидають їх у кошик для сміття. 

Психогімнастика «Репетиція оркестру» 

Мета: кожна дитина має отримати можливість для виходу своїх емоцій 

назовні під час «керування оркестром». 
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Матеріали: аудіокасета з жвавою веселою музикою, яка подобається 

дітям (наприклад, марш запорізьких козаків). 

Хід проведення: «Чи були ви коли-небудь у драмтеатрі чи оперному 

театрі? Чи доводилось вам бачити диригента? Ви спостерігали за тим, як він 

рухається за диригентським пультом? 

Коли залунає музика, ви всі можете встати і диригувати уявним 

оркестром. «Диригуйте» долонями, руками, головою та всім своїм тілом, щоб 

показати музикантам, з якою експресією вони повинні грати. 

Вправа «Поплавок на воді» 

Мета: досягти швидкого розслаблення і відчуття легкості в тілі дітей за 

допомогою релаксації.  

Хід проведення: Психолог каже: «Станьте зручно, розслабтесь, заплющіть 

очі. Зосередьте свою увагу на диханні: вдих – видих, вдих – видих. Уявіть собі, 

що ви  – поплавок на воді. Підчас вдиху хвилі піднімають поплавок угору, під 

час видиху – опускають вниз. Вдих – вгору, видих вниз … 

Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття:  

– Що нового ви дізналися сьогодні на занятті?  

– Що вам сподобалося найбільше, а що не сподобалося?  

– Як ви себе зараз почуваєте?  

− Що потрібно робити для того, щоб підтримувати гарний настрій?  

Домашнє завдання  

– Спробуйте вдома у «Щоденнику емоційного самопізнання» передати за 

допомогою кольорових олівців настрій, з яким ви ідете до школи і повертаєтеся 

після уроків додому.  

 

Заняття № 14 

Тема: «Управління емоціями інших людей» 

Мета: Розвиток здатності управляти емоційним станом інших людей. 
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Привітання. Вправа «Привітання мовчки» 

Мета: налаштування на роботу учнів в групі. 

Хід проведення: По колу кожен учасник вітається до свого сусіда зліва 

невербально, тобто без слів, а лише жестами. Та слід враховувати одну умову: 

кожне вітання має відрізнятися від попереднього. 

Вправа «Сумна дівчинка» 

Мета: закріплення навичок відображати різні емоційні стани; 

встановлення позитивного психологічного клімату в групі. 

Хід проведення: У центрі кола сидить сумна дівчинка. Діти повинні її 

розвеселити, використовуючи слова, міміку, жести. Далі діти міняються 

ролями. 

Вправа «Лаємося овочами» (Є. Ільїн) 

Мета: зняття емоційної напруженості. 

Хід проведення: психолог пропонує дітям посваритися, але не поганими 

словами, а … овочами. Наприклад: «Ти – огірок», «А ти – помідор», «Ти – 

морквина», «А ти – гарбуз» тощо. 

Діти, начебто, і лаються, але їм при цьому весело! Про яке негативне 

ставлення до «моркви» чи «буряка» може йти мова? 

Вправа «Здоба» 

Мета: набуття емоційної рівноваги. 

Хід проведення: Учні поділяються на пари. Один вдає пекаря, інший – 

здобне тісто. Завдання для «тіста» – повністю розслабитись і довіритись рукам 

майстра. Завдання для «пекаря» – добре «вимісити» своє тісто, передати йому 

своє тепло, вкласти душу в свій кулінарний витвір і "спекти". Учасники можуть 

презентувати свої «вироби», поділитись відчуттями, емоціями. 

Вправа «Нападник і той, хто захищається» 

Мета: розвиток уміння управляти власним емоційним станом та емоціями 

інших людей. 

Хід вправи: спілкування відбувається в парах. Учасники ведуть діалог. 

«Нападник» говорить своєму партнерові, як той має поводитися, сварить і 
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критикує його. «Той, хто захищається», виправдовується. При цьому обоє 

мають дотримуватись своєї ролі. Через 3 хвилин учасники міняються ролями. 

Обговорення:  

-     Як ви почувалися в обох ролях? 

-    Чи відчували ви гнів або приниження, коли були в ролі «того, хто 

захищається»?  

-     Ви звинувачували чи карали в ролі «нападника»?  

-     Як часто в реальному житті буваєте в тій чи іншій ролі? 

Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття. 

− Що нового про емоції і почуття ви дізналися на сьогоднішньому 

занятті? 

− Як ви себе зараз почуваєте?  

− Що ви відчуваєте, коли вам посміхаються інші люди? А коли вони 

кричать на вас? 

− Чи можете ви управляти їхніми емоціями? 

Вправа «Хай щастить» 

Мета: закріплення позитивних вражень від заняття. 

Хід проведення: стати боком в тісне коло. Покласти праві руки одна на 

одну в центрі та разом гучно сказати: «Хай сьогодні нам щастить, хай нам 

завтра пощастить, хай завжди усім щастить!». 

 

Заняття № 15 

Тема: «Розвиток емоційної креативності» 

Мета: Розвиток здатності до самотворення емоційного простору 

особистістю; творчого емоційного самовираження. 

Привітання. Вправа «Емоційна скульптура» 

Мета: розвиток уміння творчого емоційного самовираження. 

Хід проведення: «Зараз кожен з вас спробує побувати у ролі скульптора, 

але не звичайного, а чарівного. Ви повинні за допомогою міміки обличчя, 
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різних жестів, позів свого тіла, зобразити статую якої-небудь емоції.  При 

цьому статуя може просто стояти, а може і рухатися». Після цього відбувається 

обговорення авторських робіт. 

Вправа «Уяви собі» 

Мета: розвиток творчої уяви дитини; формування уміння управляти 

своїм емоційним станом. 

Хід проведення: Психолог запитує дитину: «На чому ти сидиш?». Дитина  

відповідає. Потім  їй  пропонується  уявити  і  зобразити, як  би  вона  

злякалась, якби  сиділа  на даху (на  верхівці  дерева). Дитину  запитують: «Що  

ти побачила?». Потім пропонують  уявити  собі  і  показати, як  би  вона  

здивувалась, якби  побачила  веселу  лисичку (великого птаха, ведмедя); як  би  

вона  злякалась, якби  побачила  дракона (чудовисько, Бабу  Ягу). 

Питання: «Кого  зустрів?» Дитина  показує, як  би вона  зраділа, якби  

приїхала  бабуся (брат, друг) 

Питання: «Кого  проводжав?» Дитина  зображує  смуток  від  того, що  

від`їхала  мама (загубилось цуценя, кошеня, занедужав друг, зламалась  

улюблена  іграшка) 

Питання: «На  кого  розсердився?» Дитина  уявляє  і  зображує, як  би  

вона  розсердилась, якби у  неї  відняли  новий  велосипед (цукерку, іграшку). 

Творче завдання-проект «Казка про емоції» 

Мета: розвиток емоційної креативності у дітей, формування уміння 

вербалізувати емоції. 

Хід проведення: Психолог розпочинає розповідати казку словами: 

«Колись давно жили собі три сестри – Радість, Злість та Образа…», а решта 

учасників по колу продовжують розповідь, додаючи по одному реченню. При 

цьому слід дотримуватись такої умови: речення повинні бути змістовно 

пов’язані між собою, у казці повинні бути задіяні усі згадані емоції. 

Вправа «Сон на березі моря» 

Мета: зняти втому в дітей за допомогою релаксації.  
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Хід проведення: Діти слухають шум моря (аудіозапис). Психолог каже, що 

їм усім сниться один сон. Ви знаходитеся на березі моря. Діти мають побачити 

уві сні те, що вони робили. Психолог повідомляє, за яким сигналом діти 

прокинуться. Пауза. Лунає сигнал. Діти спокійно «прокидаються» та по черзі 

розповідають, що вони бачили уві сні.  

Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття. 

− Які емоції  супроводжували вас під час виконання вправ на занятті? 

− Як ви намагаєтесь творчо самовиразитись у колі друзів?  

− Що заважає або допомагає вам творити навколо себе позитивний 

емоційний простір?  

Вправа «Посмішка по колу» –  на прощання. 

 

Заняття № 16 

Тема: «Емпатія – запорука успішності міжособистісної взаємодії» 

Мета: Розвиток здатності до співчуття і співпереживання у процесі 

соціальної взаємодії; формування навичок емпатійного ставлення до інших 

людей. 

Привітання. Вправа «Я не хочу вихвалятися, але я…» 

Мета: встановлення довірливих стосунків у групі. 

Хід роботи: Кожен учасник вітається і продовжує фразу: «Я не хочу 

вихвалятися, але я…» 

Гра «Мій хороший папуга» 

Мета: сприяє розвитку почуття емпатії, уміння працювати в групі. 

Хід проведення: Діти стоять у колі. Психолог говорить: «Діти! До нас у 

гості прилетів папуга. Він хоче з вами познайомитись і погратися. Як ви 

думаєте, що ми можемо зробити, щоб він захотів прилетіти до нас знову? Діти 

пропонують: «Говорити з ним ласкаво», «Навчити його гратися»… Психолог 

дбайливо передає комусь з них іграшкового папугу (плюшевого ведмедика, 

зайчика тощо).  
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Дитина одержавши іграшку, повинна пригорнути її до себе, погладити, 

сказати щось приємне, назвати ласкавим ім`ям і передати папугу іншій дитині.  

Гра «Допоможи другу» 

Мета: розвиток емоційності у дітей, уміння співпереживати і співчувати. 

Хід проведення: Двоє дітей сідають на стільці в центрі кімнати і роблять 

злі вирази обличчя. Інші діти підходять до них по черзі, гладять по голівці, 

говорять добрі слова до тих пір, поки вони не стануть добрими і почнуть 

посміхатись. 

Вправа «Долоньки» 

Мета: формування емпатійного ставлення до інших. 

Хід проведення: Кожен учасник малює свою долоньку на аркуші А4, 

підписує її і передає долоньку по колу іншим учасникам, які повинні написати 

на пальчиках руки позитивні характеристики її власника (по 1 якості на 

учасника). Долоньки передаються по колу доти, поки не повернуться до свого 

власника. 

Вправа «Свічка» 

Мета: релаксація по завершенню заняття; закріплення позитивних 

вражень від роботи групи. 

Хід проведення: учасники у колі передають одне одному свічку і при 

цьому висловлюють свої побажання учаснику з права продовжуючи фразу: «Я 

бажаю тобі…».  

Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття. 

− Що нового і цікавого ви дізнались сьогодні на занятті? 

− Чому важливо уміти визначати і розуміти емоційний стан іншої 

людини?  

− Як ви намагаєтесь підтримати своїх друзів, проявляючи до них 

співчуття? 
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Домашнє завдання 

Психолог: «Опишіть у «Щоденнику емоційного самопізнання» ситуації, 

які траплялися у школі під час уроків, коли вам доводилося співпереживати 

разом з усім класом».  

 

Заняття № 17 

Тема: «Уміння чути і розуміти інших» 

Мета: Сприяти прояву емпатії, здатності розуміти емоції інших людей, 

готовності допомогти іншому. 

Привітання. Вправа «Паровозик» 

Мета: налаштування учнів на роботу в групі. 

Хід проведення: Ведучий є «паровозиком», який має скласти потяг із 

дітей. Діти виконують роль «вагончиків». Паровозик по черзі під’їжджає до 

кожного з «вагончиків» і знайомиться з ним. Під час знайомства діти можуть 

сказати про себе як про казкового героя, наприклад,: 

− Я веселий паровозик Оленка, а ти хто? 

− А я красивий вагончик Сашко. 

− Поїхали далі разом. – Поїхали! 

Діти «йдуть» за наступним «вагончиком», і так доти, поки не збереться 

цілий веселий потяг. 

Вправа «Нова лялька» 

Мета: розвиток емпатійного ставлення до інших, уміння розуміти емоції 

інших та управляти ними. 

Матеріали: аудіокасета з музикою П. І. Чайковського «Нова лялька»; 

лялька-іграшка. 

Хід проведення: Психолог каже до дітей: «Уявіть собі, що дівчинці 

подарували нову ляльку. Вона дуже рада, весело стрибає, кружляє, грається з 

нею. Передайте за допомогою міміки, жестів, рухів емоційний стан дівчинки». 

Звучить музика П. І. Чайковського «Нова лялька». 
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Вправа «Хвороба ляльки» 

Мета: розвиток емпатійного ставлення до інших, уміння розуміти емоції 

інших та управляти ними. 

Матеріали: аудіокасета з музикою П. І. Чайковського «Хвороба ляльки»; 

лялька-іграшка. 

Хід проведення: «А тепер уявіть собі, що в дівчинки захворіла лялька. 

Вона дуже сумна, лікує її, переживає. Передайте за допомогою міміки, жестів, 

рухів емоційний стан дівчинки». 

Звучить музика П. І. Чайковського «Хвороба ляльки». 

Робота з казкою «Дівчинка з малюнка» М. Моліцької [287] 

Мета: сприяти створенню зв’язку між казковими подіями та реальним 

життям; розвивати уміння розуміти емоційний стан інших людей. 

1. Слухання уривку казки:  

Дівчинка з малюнка 

Яна поверталася зi школи додому. Сонце було високо на небi й своїм 

теплом зiгрiвало землю. Кущi й дерева вкрилися серпанком маленьких 

листочкiв. Було просто чудово. А це ще й тому, що в повiтрi пахло свiжiстю. 

Цей запах немовби сповiщав усім, що прийшла весна.  

Однак дiвчинка не помiтила ніжної зеленi й навiть не вiдчула весняних 

пахощiв. Вона йшла дуже сумна й була занурена у власнi думки. Дiвчинка ледь 

стримувала сльози. Ох, та нова школа, нові знайомi! Усе таке чуже й 

неприємне. У попереднiй школi було затишно й приємно. Там залишилася 

Каролiна, найкраща подружка. А тут що? Будинок, у якому мiстилася школа, 

настiльки великий, що потрiбно мати спецiального путiвника, щоб знайти 

потрiбне примiщення. Яна в цiй школi ось уже три днi й постiйно шукає свiй 

клас. Дiти верещать, штовхаються, перекривляють одне одного. Усюди шум i 

гамір, i якось зовсім незатишно.  

Сиджу сама за останньою партою. Прозивають мене селючкою, бо ми 

переїхали з маленького містечка, майже зi села. А я в тисячу разiв бiльше 

хотіла б жити в тому селi, з якого всі так насмiхаються, нiж у великому місті. 
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Вчителька теж iнша, якась зовсім чужа. Виглядає нормально, висока, худа, з 

гарним кучерявим волоссям. Однак вона якась дивна, бо зовсiм не всміхається 

й завжди кудись поспішає. Сьогоднi на першому уроцi викликала мене 

вiдповiдати. Запитання вилiтали, як з кулемета: «Яке місто є столицею 

України? А ким був Володимир Великий? А скiльки мicяцiв у роцi? А який 

мiсяць має додатковий день у високосному роцi?» І ще багато iнших запитань, 

якi я навiть не запам'ятала. Поки я вiдповiдала, вчителька спочатку перевiряла 

щоденника, а потiм стукала олiвцем по столi, так, нiби хотiла, щоб я швидше 

говорила. Вiд цього обстрiлу запитаннями мені в головi все переплуталося, i я 

вже зовсiм не знала, що мені говорити. Я стояла, як стовп, i дуже нервувала. 

Врештi-решт учителька сказала мені сiсти на мicце. Я зробила це з великим 

полегшенням, бо мені було соромно, що я так погано вiдповiдала. Мені також 

було прикро, що вчителька навiть не запитала мене, як я тут почуваюся, чи в 

мене вже є нові подружки.  

Раптом один з хлопцiв, який сидiв передi мною, такий з короткою 

стрижкою, вигукнув, показуючи на мене пальцем: «Клаповуха! Клаповуха!» Я 

почервонiла вiд сорому, а мої вуха зробилися аж бордовi й, здавалося, почали 

пекти. Це прiзвисько зачепило мене за живе.  

Навiть тепер, коли про це думала, вiдчувала болiсний спазм у шлунку. Це 

правда, у неї справдi одне вухо трохи вiдставало, але навiщо вiдразу отак 

прозивати? Це було так принизливо. Iншi дiти показували на неї пальцями й 

повторювали: «Клаповуха! Клаповуха!» А дiвчинка дивилася у вікно й вдавала, 

що це її не стосується. Вона тут уже нiколи не знайде друзiв, нікому вона не 

сподобається.  

Ось такі сумні думки роїлися в головi Яни. Вона була настiльки задумана, 

що навiть не помiтила, коли опинилася бiля свого нового дому. Тепер вона 

жила в такому будинку, бiчнi стiни якого дотикалися до стіни iнших 

будиночкiв. Перед будинком i позаду нього pic невеликий сад. Дiвчинка 

пiдiйшла до хвiртки, штовхнула її,, i тепер вiд помешкання її вiддiляло лише 

кiлька кроків. Вона пошукала в кишенi ключа вiд вхiдних дверей. О, він 
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знайшовся, – i вже за мить вона стояла в коридорi. Кинула сумку бiля вiшака з 

одягом, зняла куртку й швидко побiгла до своєї кiмнати.  

Тут усе було так само, як i в попереднiй квартирi. Такі самі меблi, якi 

навіть так само стояли. Кімната була невелика. Бiля вікна стояло дерев'яне 

лiжко, на якому лежали ляльки й ведмедики – всі, якi лише в неї були. Якби 

вона переклала їx на полицю, вони почувалися б дуже самотньо. Hi, вона не 

могла з ними так учинити. Штора мала червоний колiр, а до неї було пришито 

голубий будиночок, кольоровi квіточки й жовте сонце. Бiля лiжечка стояв  

старий буфет i шафа, а з iншого боку – стiл i два стiльцi. На пiдлозi лежав 

жовтий килим.  

У кімнаті не було ні письмового столу, ні полицi на iграшки.  

– Ми купимо стiл i стелаж, – казала мама. – Поки що можеш робити 

уроки за великим столом, а iграшки й книжки ховай у буфет.  

Так, це була мудра порада. Дiвчинцi не подобалося, як облаштовано її 

кімнату. Однак їй дуже подобався малюнок, який висiв над столом. Вона часто 

дивилася на нього. На малюнковi було зображено дiвчинку приблизно її віку, з 

довгим, прямим волоссям, яке спадало їй на плечi. Вона стояла бiля фортепіано. 

Поруч на стiльчику сидiв старий чоловік, можливо, її дiдусь, а може, вчитель 

музики, i жестом заохочував дiвчинку зiграти на інструменті. Яна 

захоплювалася дiвчинкою з малюнка. Вона була така гарна.  

Сьогоднi Яна вiдчувала, що мусить з кимось порозмовляти. Вона 

обов'язково мусить про все розповiсти. Але кому? Вона була зовсiм сама у 

квартиpi. Батьки повернуться лише через кiлька годин, але вони все одно 

будуть зайняті. І, напевно, не знайдуть часу на розмову. Переважно, вони 

слухають не надто уважно, бо весь час займаються своїми справами, наприклад, 

переставляють меблi або забивають якiсь цвяхи в стiни. І ще вони постiйно її 

перебивають: «Принеси вiника» або «Перепрошую, повтори ще раз». Hi, з ними 

порозмовляти не вдається. Мама не слухає, бо в неї багато важливих справ, а 

тато дає поради на кшталт: «Ти повинна сама знайти вихiд. Ти краще знаєш, що 

потрiбно зробити». Вони цiкавляться лише тим, чи я зробила уроки, чи я з'їла 
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обiд i чи, бува, не захворiла. «Залишається поговорити зi собою», – вирішила 

Яна.  

– А може, я тобi чимось допоможу? – запитав хтось пошепки.  

Яна оглянулася довкола. Вона трохи злякалася.  

– Тут хтось є? – запитала дiвчинка тремтячим голосом.  

– Так, дiвчинка з малюнка, – почула у вiдповiдь.  

– Дiвчинка з малюнка? Що за нiсенiтниця, – сказала Яна. – Розмовляти 

можуть лише люди й деякi комп'ютери, якi спецiально запрограмованi. Мені 

тато казав, – похвалилася вона. – А ти не можеш розмовляти, – додала Яна 

дуже голосно, бо ця ситуацiя трохи здивувала й налякала її.  

Було тихо. «Образилася», – подумала Яна. А взагалі-то, вiдколи це 

дiвчатка з малюнкiв почали розмовляти й ображатися? Може, це тато 

пожартував зi мною. Треба пошукати, можливо, десь тут сховано магнiтофон.  

2. Бесіда за змістом прослуханого: 

− Які почуття виникли у вас, коли ви слухали цей уривок з казки?  

− Що викликало у вас смуток?  

− Які слова в тексті допомагають передати внутрішній стан дівчинки? 

− Чим була здивована дівчинка? Що видалось їй несподіваним? 

Наступного разу ми дізнаємось з вами чим закінчилась ця казка. 

Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття. 

− Що сподобалось вам на сьогоднішньому занятті? 

− Подумайте, як ми повинні ставитися до оточуючих? 

− Як ви гадаєте, чому важливо уміти чути і розуміти емоційний стан 

іншої людини? 

− Чи сподобалась вам казка? А чим саме? 

Домашнє завдання 

– Спробуйте вдома переробити казку так, щоб закінчувалась вона 

радісно.  
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Заняття № 18 

Тема: «Подолання емоційних бар’єрів у спілкуванні» 

Мета: Розвиток здатності легко і швидко встановлювати емоційний 

контакт з іншими людьми; удосконалення комунікативних здібностей. 

 

Привітання. Вправа: «Гра голосом» 

Мета: простеження впливу емоцій на взаємодію з іншими людьми, 

формування позитивного емоційного забарвлення під час спілкування. 

Хід вправи: промовте кількома способами фрази: 

• Я врівноважена людина; 

• Я завжди допоможу іншим; 

• Я йду в світ із любов’ю. 

Інтонації: гнівно, виклично, здивовано, схвильовано, ніжно, мрійливо. 

Обговорення: 

-         Як інтонація впливає на зміст слів? 

-         Якою інтонацією було легше говорити? 

-         Яку інтонацію приємніше сприймати? 

Вправа «Очі в очі» 

Мета: формування уміння встановлювати емоційний контакт зі 

співрозмовником за допомогою міміки. 

Хід проведення: Витягуємо із мішечка аркуш паперу, де зазначена певна 

емоція. Далі об`єднаємось у пари і дивлячись очі в очі невербально, по черзі, 

спробуємо передати вказану емоцію партнеру, який повинен відгадати її.  

Пантоміма «Історія, що розповіли руки» 

Мета: формування уміння встановлювати невербальний контакт зі 

співрозмовником за допомогою жестів та рухів. 

Хід проведення: Слово тренера: «Знайдіть собі пару. Один буде розповідати, 

а інший – слухати. Але, ось проблема, один з вас – «глухонімий», а другий – 

«сліпий». Та із будь-якої ситуації завжди можна знайти вихід. Пропонуємо 
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"глухонімому" передати свою історію руками на спині «сліпого». Потім 

помінятися». 

Малювання. Одразу по закінченні вправи та без обговорення учні 

починають малювати те, що вони зрозуміли з історії, що розповіли руки 

партнера. 

Зворотній зв'язок. Після малювання учні діляться своїми враженнями, 

відчуттями та аналізують малюнки, обговорюючи, наскільки партнерам по 

спілкуванню вдалося порозумітися і що цьому сприяло. 

Вправа «Інтонація» 

Мета: формування уявлень в молодших школярів про значення емоцій під 

час спілкування. 

Хід вправи: робота у групах по троє осіб. Потрібно вимовити з різною 

інтонацією одну й ту саму фразу: «Я люблю вас». 

Інтонації: - з інтересом; - з радістю; - здивовано; - з відразою; - зі страхом; - 

сумно. 

Обговорення: 

− З якою інтонацією найлегше було вимовити фразу? 

− Що ви відчували, коли вам наказували? 

− Що ви відчували, коли до вас зверталися у формі прохання або 

побажання? 

Висновок: інтонація голосу має велике значення під час спілкування, вона 

забарвлює зміст висловлювання. Позитивні емоції сприяють ефективному 

спілкуванню, прохання і побажання спонукають до доброзичливості, на 

відмінну від наказу та вимог. 

Проект «Правила успішного спілкування» 

Психолог пропонує дітям створити кодекс правил успішного спілкування 

з оточуючими. Вислови і пропозиції дітей записуються на листку ватмана, який 

прикріплений на дошці. 

Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття. 

− Що корисного ви дізнались для себе сьогодні на занятті? 
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− Як це допоможе вам у процесі спілкування з учителем, батьками, 

друзями?  

− Які висновки для себе ви зробили?  

Домашнє завдання 

Психолог: «Розпитайте у своїх батьків, які ефективні способи поведінки 

використовують ваші батьки, щоб конструктивно розв’язати конфліктні 

ситуації, які виникають у них на роботі?. Запишіть їх у «Щоденнику 

емоційного самопізнання». Також зазначте, які дієві способи використовуєте 

саме Ви, щоб легко і швидко встановити емоційний контакт зі своїми друзями 

чи з новим учнем класу». 

 

Заняття № 19 

Тема: «Способи конструктивного розв’язання міжособистісних 

конфліктів» 

Мета: Формування уміння конструктивно вирішувати конфлікти, які 

виникають у процесі взаємодії з друзями, батьками та учителями.  

 

Привітання. Вправа «Компліменти» 

Усі гравці стають у коло. Один із гравців повертається до свого сусіда й 

говорить йому що-небудь хороше. Той у відповідь повинен сказати «Спасибі» й 

повернутися до наступного. І так доти, доки кожний з учасників не отримає 

компліменту. 

Робота з казкою «Дівчинка з малюнка» М. Моліцької [287] 

Мета: сприяти створенню зв’язку між казковими подіями та реальним 

життям. 

Психолог: «Сьогодні ми продовжимо слухати казку і ви дізнаєтесь, який 

у неї кінець. Що ж сталося далі з головними героями?» 

1. Слухання уривку казки:  

До класу зайшла вчителька. Діти сіли на свої місця. 
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– Починаємо урок, – учителька плеснула в долоні, щоб втихомирити 

учнів. 

– Олено Михайлівно! Олено Михайлівно! – з усіх боків почали 

вигукувати учні. – Ярка немає. 

А його наплічник є? – поцікавилася вчителька. 

– Так, – хором вiдповiли дiти.  

– От як він прийде, ми й довідаємося, чому він запiзнився.  

І таким чином учителька припинила всі розмови про Ярка й  почала урок. 

Однак Ярко не прийшов ані на цей урок, ані на наступнi. Дiти почали думати, 

що ж iз ним могло трапитися.  

Пiсля уроків yci пiшли додому. Черговий по школi забрав речi Ярка. До 

Яни пiдiйшла Галя.  

– У мене завтра – уродини. Я тебе запрошую на 17 годину. Також 

прийдуть подружки з нашого класу.  

– Дякую. Мені дуже приємно. Я обов'язково прийду, – вiдповiла Яна.  

Однак у неї не було часу, щоб думати про запрошення на уродини. Вона 

хотiла якнайшвидше залишитися сама й порозмовляти зi Стеллою. Їй було  

шкода Ярка. «Уci в класi його недолюблюють. А може, він просто не вміє бути 

ввiчливим, не знає, як належить поводитися, щоб завоювати прихильність, i 

тому став таким злим розбишакою?» – думала Яна.  

Врештi вона залишилася в класi сама й вийняла з кишенi Стеллу.  

– І що ми тепер робитимемо з Ярком?  

– Ходiмо додому. Там i вирiшимо, – порадила дiвчинка з малюнка.  

Яна знову поклала її в кишеню. Одягнула куртку й узяла сумку. Їй 

хотілося бiгти, щоб якнайшвидше опинитися вдома, та вона побоювалася, що 

Стелла може випасти з кишенi, й тому йшла досить повiльно.  

Яна зiтхнула з полегшенням, коли опинилася у своїй кімнаті. Вийняла зi 

сумки малюнок. Їй здалося, що Ярко був дуже сумний.  

– Подивися, – звернулася вона до Стелли, – який у нього вираз обличчя.  
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– Він повинен ще залишитися на малюнковi. Йому треба багато часу, щоб 

усе добре обдумати, – сказала Стелла.  

– Ой, який він подряпаний! А крім того, він чув усе, що про нього 

говорили iншi дiти: що вони його  недолюблюють, що краще, коли його немає в 

класi. Це ж неприємно – почути таке про себе, – сказала Яна.  

Стелла задумалася, що ж учинити з Ярком. Урештi вона промовила:  

– Гаразд, може, він i справдi вже все зрозумiв.  Вона наблизила долонi до 

тiєї частини малюнка, де була голова Ярка, й обережно почала виймати її з 

малюнка. Через якусь мить він уже міг крутити головою. Потiм Стелла вийняла 

його руки й тулуб, пiсля чого вони вже лежали на малюнку, а не були  

всерединi нього. Далi Стелла почала розтягати його голову, плечi, тулуб. Ярко 

повiльно збiльшувався й врештi став таким, яким був до цiєї пригоди. Він 

схопився на рівні ноги, покрутив головою, поворушив руками й ногами, нiби 

хотів перевiрити, чи все гаразд. Нарештi заспокоївся й звернувся до дiвчат:  

– Але ж хитро ви мене обдурили.  

– Чи це матиме якiсь наслiдки? Сподіваємося, ти змiнишся й бiльше не 

докучатимеш iншим? – запитала Стелла.  

– Я ... я не знав, що вони всі так не люблять мене. Я думав, вони хочуть, 

щоб я трохи подуркував, – сумно промовив хлопець.  

– Якщо намагатимешся змiнитися, то, можливо,  вони тебе й  полюблять. 

А якщо ні, то назавжди залишишся найгiршим з ycix. Вони будуть бавитися  

з тобою лише тому, що боятимуться, щоб ти їх не побив або не насміхався з 

них, – пояснила Стелла. 

Хлопець задумався. А потім сказав: 

– Я йду додому, бо мама, напевно, переживає, де я подівся. До 

побачення, – ввічливо сказав він і вийшов з кімнати. Яна провела його до 

дверей. Він вийшов, але раптом повернувся й прошепотів: 

– Ти вже не ображаєшся на мене? Я постараюся бути добрим приятелем. 

– Уже не ображаюся, – відповіла Яна. – Але про Стеллу – нікому ні 

слова, добре? 
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– Звичайно, погодився Ярко. До завтра! – вигукнув він і побіг. 

Яна повернулася до Стелли й розповіла їй, як повівся Ярко. 

–  Він, напевно, зміниться, та це буде нелегко. Допоможеш йому? 

– Так. Думаю, я не проти бути його приятелькою, – повільно промовила 

Яна, ніби обдумуючи кожне слово. 

– А я щось утомилася. Повертаюся в малюнок. До того ж, я тепер не 

дуже потрібна тобі. У новій школі в тебе вже є подруги, а може, навіть і 

приятель. Та пам’ятай, що завжди можеш розраховувати на мою допомогу. 

І вона почала входити в малюнок. Через якусь мить Стелла вже була 

лише намальованою дівчинкою. 

– Повісь малюнок на стіну, – попросила дівчинка. 

Яна слухняно виконала її прохання. До кімнати зайшла мама. 

– О, бачу, що малюнок висить на своєму місці. Я могла б заприсягтися, 

що ще вчора цієї дівчинки на ньому не було. От що втома робить з моєю 

головою, – сказала вона. – А як минув день у школі? У тебе вже з’явилися 

подружки? 

– Так, мамо. Я б хотіла завтра піти на уродини до Галі. 

– Дуже добре! А тепер ходімо зі мною до кухні. Я маю для тебе щось 

смачненьке. 

І мама взяла Яну за руку й повела до дверей. Коли вони виходили з 

кімнати, дівчинка подивилася на Стеллу, яка всміхалася. «Як добре мати таку 

приятельку», – подумала Яна, обережно зачиняючи двері. 

2. Бесіда за змістом прослуханого: 

− Хто із головних героїв казки вам сподобався? Чому? 

− Що найбільше вас вразило у поведінці хлопчика?  

− Як би ви вчинили на його місці? 

− Чому дівчинка хвилювалась за хлопчика? Які слова передають її 

переживання? 

− Як ви гадаєте, чи зрозумів хлопчик, чому так важливо позитивно 

ставитись до інших людей, бути доброзичливим і толерантним? 
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Мозковий штурм «Як поводитися у конфліктній ситуації?» 

Психолог пояснює учням, що конфлікти – це ситуації, коли двоє або 

кілька дітей незадоволені вчинками одне одного, коли їхні думки не збігаються 

і кожен відстоює свою правоту. Однак ситуація, коли люди не дійшли згоди в 

якомусь питанні, не є чимось надзвичайним. Важливо адекватно ставитися до 

такої ситуації та поводитися коректно, якщо думки і наміри учасників 

конфлікту протилежні.  

Психолог наголошує на тому, що досить почути, як людина сперечається, 

щоб визначити, чи вміє вона керувати своїми емоціями, знаходити переконливі 

слова, ставитися до опонента з повагою. 

Психолог стимулює учнів до висловлювань.  

Вправа «Правила поведінки в конфліктній ситуації» 

Далі під керівництвом психолога діти формулюють правила поведінки в 

конфліктній ситуації  і записують їх у «Щоденнику емоційного самопізнання». 

Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття:  

− Що корисного ви дізналися сьогодні на занятті?  

− Як це допоможе вам у житті? 

− Як ви намагатиметесь поводитися, щоб успішно спілкуватися з 

дорослими?  

− Яких правил будете дотримуватись, щоб конструктивно вирішувати 

конфлікти з однолітками? 

Домашнє завдання 

– Намалюйте вдома малюнок до казки, передаючи свої почуття в 

кольорах.  

 

Заняття № 20 

Тема: «Розвиток емоційної гнучкості у взаєминах з іншими» 

Мета: Закріплення навичок успішного налагодження контактів з іншими 

людьми, конструктивного поводження у різноманітних емоціогенних 

ситуаціях.  
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Привітання. Вправа «Коло любові» 

Мета: створити позитивну атмосферу в групі, сприяти зняттю емоційної 

напруги,  підвищити контактність учасників. 

Хід проведення: Діти кладуть руку (праву) на ліве плече сусіда та кажуть: 

«Привіт (ім`я) – ти мені подобаєшся». 

Вправа «Пантоміма» 

Мета: закріплення навичок розпізнавання та відображення різних 

емоційних станів. 

Хід вправи: всім учасникам роздається по одній фразі, написаній на листку, 

вони по черзі виходять на середину і мімікою показують, що написано у них на 

папері, інші відгадують: 

- О горе мені, горе... Бідна я, нещасна! 

 - Ой, який щасливий день!  

- Ура! Я їду на море!  

- О, скільки років, скільки зим!  

- Караул! Караул! 

- Не хочу, не буду...  

- Ой, боюсь, боюсь, боюсь... 

Вправа «Малюємо у двох» 

Мета: закріплення навичок невербальної взаємодії з іншими людьми. 

Хід проведення: Учасники об`єднаються у пари і кожна пара має 

намалювати спільний малюнок на певну тематику, яку учасники попередньо 

обирають. Важливо, щоб малюючи обоє однією рукою, пари невербально 

домовлялися між собою аби зберігся сюжет. (Для кращого ефекту, руки у парах 

зв`язуємо). 

Тілесно орієнтована вправа «Погода» 

 Мета: зняття емоційної напруги; забезпечення емоційної взаємодії з 

оточуючими. 

Хід проведення: Учасники розбиваються на пари. Один відвертається до 

партнера спиною, він – папір, другий – художник. Ведучий пропонує 
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«художникам» намалювати на «папері» (спині) спочатку теплий ласкавий вітер, 

потім вітер, що посилюється, потім дощ, сильна злива, що переходить в град, 

знову вітер, який переходить в теплий подих вітру, а в кінці ласкаве тепле 

сонечко зігріває всю землю. Після закінчення вправи, учасники міняються 

місцями. Кожен учасник висловлює свою думку і розповідає про ті відчуття, які 

з'явилися в процесі гри. 

Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття та тренінгу  в 

цілому. 

− Що нового і цікавого ви дізнались для себе? 

− Чому важливо уміти розуміти свої емоції та управляти ними?  

− Чому необхідно проявляти емпатійне ставлення, співпереживання, 

співчуття до інших людей? 

− Чого навчились ви на тренінгових заняттях? 

−  Як це вам допоможе у процесі спілкування та міжособистісної 

взаємодії? 

Вправа «Мої очікування і сподівання» 

Мета: визначення очікувань учасників від тренінгу. 

Хід проведення: психолог пропонує дітям продовжити фразу: «На цьому 

тренінгу я…», записавши її на аркуші паперу. Після цього діти зачитують 

написане. 

Вправа «Побажання» 

Мета: завершення заняття на позитивній ноті, закріплення гарного 

настрою в учасників тренінгу. 

Хід проведення: діти стають у коло, взявшись за руки. Кожен учасник по 

черзі своєму товаришу, який стоїть зліва, висловлює подяку за співпрацю під 

час тренінгових занять та говорить добрі слова, гарні побажання, даруючи, 

водночас, партнеру тепло своїх долонь. 

 Психолог: «Усім усім учасникам тренінгу хочеться побажати побільше 

позитивних емоцій і приємних спогадів. Щиро дякую за співпрацю!» 
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ДОДАТОК З 

Опорний лекційний матеріал для психологічної просвіти 

вчителів з проблеми «Розвиток емоційного інтелекту особистості» 

 

Лекція 1 

Тема: «Емоційна компетентність як чинник ефективності 

професійної діяльності вчителя». 

Мета: розкрити поняття про емоційну компетентність та її роль у 

забезпеченні успішності професійної діяльності вчителя; охарактеризувати 

основні наукові підходи до феномена емоційної компетентності педагога. 

Ключові поняття теми: емоції, почуття, емоційна компетентність, 

емоційна грамотність, гуманізація освіти, вчитель початкових класів. 

Основні положення теми 

Необхідність формування емоційної компетентності вчителя 

зумовлюється значенням емоцій у житті людини. Загальновизнаним є той факт, 

що емоції регулюють діяльність і поведінку людини, супроводжують будь-які 

прояви її активності, відображають ставлення до себе, до інших людей, до 

навколишнього світу. Дуже важливо, щоб учитель був емоційно грамотним, 

умів володіти своїм емоційним станом, підпорядковувати прояв емоцій, 

насамперед негативних, розуму і волі. Цього можна досягнути завдяки 

формуванню емоційної компетентності вчителя. 

Емоційна компетентність дає змогу усвідомлювати власні емоції та 

переживання інших людей, здійснювати емоційну саморегуляцію, забезпечує 

адекватну поведінку та сприяє успішному включенню суб’єкта до соціального 

середовища. У більшості випадків високого рівня загального інтелекту, 

ерудованості та спеціальної фахової обізнаності виявляється недостатньо для 

подолання зовнішніх та внутрішніх перешкод на шляху до бажаної мети та 

ефективної професійної діяльності. Великої значущості набувають особистісні 

якості фахівця, що відповідають за вміння людини керувати своїми емоціями та 
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почуттями, будувати гармонійні взаємини із собою та іншими людьми. Тому 

серед пріоритетних завдань професійної освіти важливе місце посідає проблема 

формування емоційної компетентності вчителя, бо саме від неї залежить 

ефективна педагогічна взаємодія з учнями, батьками і колегами по роботі, 

успішність педагогічної діяльності загалом. 

Проблема емоційної компетентності вчителя привертала увагу багатьох 

психологів, педагогів та методистів (Ш. О. Амонашвілі, В. О. Сухомлинський, 

О. Я. Савченко, О. Я. Чебикін, Н. В. Чепелєва та ін.). 

Однак, слід зазначити, що вказане поняття зустрічається на сторінках 

психолого-педагогічної літератури все ж рідше у порівнянні з такими 

поняттями, як «педагогічна культура вчителя», «професійна культура 

педагога», «психологічна компетентність вчителя», «психологічна культура 

вчителя», «емоційна культура  вчителя».  

Поряд з поняттям «емоційна компетентність» у психології 

використовується також поняття «емоційна грамотність». На нашу думку, ці 

поняття  є взаємопов’язаними, але не тотожними.  

Емоційна грамотність означає оволодіння системою психологічних знань 

про емоції і почуття (фактами, уявленнями, поняттями, правилами і 

нормативами) та особливості їх прояву в сфері спілкування, поведінки, 

психічної діяльності. Як обов’язковий мінімум психологічних знань, вона може 

проявлятись у світогляді, обізнаності, поінформованості стосовно 

різноманітних емоційних явищ, психічної діяльності як з точки зору наукового 

знання, так і з точки зору життєвого досвіду. 

 Емоційна компетентність учителя початкової школи є особливим типом 

організації предметно-специфічних психологічних знань, який дозволяє 

приймати ефективні рішення у педагогічний діяльності. Основна відмінність 

емоційної грамотності від компетентності полягає у тому, емоційно грамотний 

педагог знає і розуміє, а емоційно компетентний реально і ефективно 

використовує психологічні знання, уміння і навички у вирішенні тих чи інших 

проблем навчання і виховання молодших школярів. 
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При цьому емоційна компетентність залежить не тільки від 

індивідуально-психологічних особливостей, а й від соціального оточення, 

специфіки навчально-виховного процесу та методичного забезпечення її 

формування. 

 

Лекція 2 

Тема: «Особливості формування емоційної компетентності вчителів  

початкових класів». 

Мета: поглибити знання педагогів про емоційну компетентність, її 

функції у навчальному процесі; охарактеризувати основні показники її 

формування. 

Ключові поняття теми: емоції, почуття, емоційна компетентність, 

емоційна культура, вчитель початкових класів. 

Основні положення теми 

До показників емоційної компетентності вчителя учені відносять: 

емоційну стійкість, емоційну чуйність, емоційну виразність. 

Охарактеризуємо їх роль і значення у педагогічній діяльності. 

Емоційна стійкість – це здатність протистояти емоціогенним впливам. З 

одного боку, рівень емоційної стійкості залежить від властивостей нервової 

системи людини, а з іншого – від уміння здійснювати емоційну саморегуляцію. 

Стосовно педагогічної діяльності високий рівень емоційної стійкості вчителя 

має першочергове значення, оскільки дозволяє запобігти виникненню синдрому 

«емоційного вигорання» вчителя. 

Як відомо, стан емоційного вигорання характеризується емоційним і 

фізичним виснаженням. Спостерігається домінування негативних переживань, 

постійне відчуття провини, гніву, образи. Наслідком емоційного вигорання 

можуть стати, з одного боку душевна черствість, байдужість до учнів і колег по 

роботі, а з іншого – депресивні стани. 

Тому важливо, щоб учителі вміли знімати надмірну емоційну напругу. 

Адже вчитель – жива людина, яка може дратуватися, обурюватися, проявляти 
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незадоволення поведінкою учнів. Постійне придушення негативних емоційних 

реакцій, стримування їх, часто веде до неврозів, різних психосоматичних 

захворювань. Засоби емоційної розрядки варто шукати у методах діяльності та 

формах організації дозвілля вчителя: тут і раціональна організація педагогічної 

діяльності, і відведення часу для спілкування з друзями та близькими, 

прогулянки і фізична праця, заняття спортом, і нарешті, усілякі культурні 

захоплення (книги, музика, вишивання тощо).  

Учителеві дуже важливо вміти контролювати свої емоції і управляти 

ними. Це пов’язано з тим, що кожна людина певною мірою «копіює», 

налаштовується на емоції і почуття тих, з ким спілкується, причому найчастіше 

підсвідомо. Тому емоційний стан вчителя, незалежно від його волі, впливає на 

самопочуття учнів, передається їм, викликає відповідні переживання. 

Відбувається так зване явище «емоційного зараження». Якщо педагог 

спокійний, врівноважений, стриманий – груповий портрет класу, як правило, 

такий самий. І, навпаки, клас нагадуватиме галасливу юрбу, якщо вчитель 

виявляє неврівноваженість, непослідовність, метушливість. Це пояснюється 

тим, що вчитель для школярів, особливо молодшого шкільного віку, дуже 

авторитетна людина, тому вони легко піддаються його емоційному впливові.  

Поряд із емоційною стійкістю важливим показником емоційної 

компетентності вчителя є його емоційна чуйність. Дослідники зазначають, що 

емоційна чуйність – це здатність людини до співчуття і співпереживання, 

здатність розуміти і враховувати почуття іншої людини. В. О. Сухомлинський 

писав, що вчити відчувати – це найскладніше, що є у вихованні. Тому любов до 

дітей, вміння відчувати серцем іншу людину – є важливими для вчителя [440]. 

Адже від педагога, від його ставлення до предмета, до учнів, від його 

емоційного стану залежать емоційні переживання учнів у процесі навчання. 

Емоційна чуйність вчителя виражається у ставленні до дітей, у вмінні 

встановити з ними емоційний контакт. На думку Б. Г. Друзь, О. Я. Митник, 

встановити емоційний контакт з класом – означає досягти з дітьми спільності 

емоційних позицій та емоційних переживань щодо змісту навчального 
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матеріалу, мети, засобів конкретного уроку і стосовно одне одного. Це, своєю 

чергою, передбачає розуміння педагогом емоційного стану учнів, уміння 

приймати дитину такою, якою вона є. Адже шкільна практика показує, що учні 

початкових класів орієнтуються насамперед на загальне емоційне ставлення до 

них класовода, а не на ступінь «розвиненості» його педагогічних здібностей. 

Емоційний компонент спілкування має для молодших школярів не менш 

важливе значення, ніж змістовий. 

Основоположник гуманістичної психології К. Роджерс [385] зазначав, що  

для особистісного зростання та професійного становлення вчителів важливо 

розвивати у них такі риси:  

• високий рівень емпатії, тобто здатність вчителя розуміти внутрішній світ 

учня, його емоційний стан, вміння співпереживати з ним усі прояви 

шкільного життя;  

• безумовне позитивне ставлення до дитини, яке передбачає її прийняття і 

розуміння. Вчитель повинен приймати учня таким, яким він є, тобто з 

усіма його позитивами та недоліками;  

• конгруентність – вчитель повинен бути відкритим, щирим, таким, яким 

він є насправді. 

Ще одним показником емоційної компетентності вчителя є емоційна 

експресивність – зовнішній або внутрішній вияв емоційних переживань. 

Зовнішнє вираження емоцій і почуттів відбувається за допомогою міміки, 

пантоміміки, жестів, інтонаційності мовлення, загальних особливостей 

поведінки. Вчитель повинен, перш за все,  емоційно ставитись до навчального 

матеріалу. Емоційність викладу матеріалу передбачає, насамперед, емоційне 

забарвлення голосу, виразність жестів і міміки, вдале оперування логічним 

наголосом і смисловою паузою, підкреслення особистісного ставлення до того, 

що вивчається на уроці.  

Учителю необхідно оволодіти вмінням надавати своїм переживанням 

педагогічної спрямованості, посилювати або послаблювати емоційні 

переживання відповідно до навчальних ситуацій (співпереживати з учнями, 
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захоплюватись разом з ними тим, що вони пізнають, щиро дивуватись, коли 

вони відкривають для себе щось нове і раніше їм невідоме, виявляти радість від 

спільної творчої праці, а вразі потреби – висловлювати незадоволення). Таким 

чином, діти розширюють світ почуттів через учителя, учитель – через учнів. 

Проте емоційна компетентність вчителя передбачає не тільки його 

емоційну експересивність, а й вміння визначити і зрозуміти емоції, які 

переживає учень. Необхідно знати, що кожна емоція має свою «мову», власні 

виражальні засоби.  Тому вчителю, як стверджував А. С. Макаренко, «потрібно 

вміти читати на людському обличчі, обличчі дитини, й це читання може бути 

навіть описане у спеціальному курсі. Нічого хитрого, нічого містичного немає в 

тому, щоб з обличчя дізнаватися про деякі ознаки душевних порухів» [261, с. 

268]. Саме формування уміння зрозуміти внутрішній світ дитини, її емоційні 

переживання, враховувати їх при виборі засобів педагогічного впливу на учня, 

вироблення здатності психологічно грамотно будувати процес спілкування з 

школярами повинні бути в центрі педагогічної діяльності вчителя початкових 

класів. 

 

Лекція 3 

Тема: «Вплив педагогічного спілкування на емоційний стан учнів». 

Мета: розкрити поняття про педагогічне спілкування, його види та 

функції у навчальному процесі; охарактеризувати вплив різних стилів 

педагогічного спілкування на емоційний стан учнів. 

Ключові поняття теми: емоції, почуття, педагогічне спілкування, 

суб’єкт-суб’єктна педагогічна взаємодія, емпатія, вчитель початкових класів, 

молодші школярі. 

Основні положення теми 

Емоційна компетентність вчителя реалізується, насамперед, у його 

взаєминах з учнями. Практика показує, що діти, які виховуються в умовах 

гуманістичного, або демократичного стилю взаємодії, що ґрунтується на 

глибокій повазі до особистості кожного, відчувають емоційне задоволення, 
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радість. І навпаки, стан напруження, пригнічення, тривожності спостерігається 

у школярів тоді, коли вчитель дотримується авторитарного стилю спілкування. 

Така позиція педагога не дає змоги наблизитися до нього, між ним і дітьми 

майже не виникають довірливі, доброзичливі стосунки. Тому характер 

міжособистісних стосунків, які формуються у системі «учень – вчитель», 

потрібно розглядати, як один із критеріїв оцінки емоційної компетентності 

вчителя, рівня усвідомленості, адекватності і дієвості його психологічних 

знань. 

Як відомо, емоційний інтелект має практичну спрямованість, 

реалізовується у процесі спілкування та міжособистісної взаємодії з іншими. 

Тому одним із найактуальніших питань у системі початкової освіти є, на нашу 

думку, проблема педагогічного спілкування. Професійно-педагогічне 

спілкування є засобом реалізації змісту, методів і прийомів навчально-

виховних впливів на учнів, спрямованих на створення сприятливого 

психологічного клімату на уроці, підтримку позитивних емоцій, розвиток 

інтелектуальних почуттів молодших школярів, формування у них вміння та 

бажання вчитися.  

Педагогічне спілкування повинно базуватися на позитивному 

емоційному ставленні вчителя до учнів, який бере на себе функції їх 

максимального емоційного захисту, підтримки, допомоги і гармонійно 

поєднує вимогливість та емпатійне ставлення. Саме таке спілкування є 

активною профілактикою стресових психічних станів дітей у процесі 

навчання.  

Успішність педагогічного спілкування залежить від емоційної 

компетентності вчителя, рівня його педагогічної майстерності і 

комунікативної культури. Для встановлення позитивних взаємин з учнями, він 

повинен виявляти щирість і повагу до кожного з них, співпереживати, радіти 

їхнім успіхам та співчувати щодо невдач. 

Саме емоційний компонент, на нашу думку, є найбільш важливою 

складовою комунікативної компетентності вчителя. Як показують результати 
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досліджень В. А. Кан-Калика, В. С. Мухіної, О. В. Проскури, П. М. Якобсона, 

емоційний компонент спілкування має для молодших школярів не менш 

важливе значення, ніж змістовий. 

Емоційна компетентність передбачає формування культури почуттів 

вчителя. Потрібно розвивати здатність володіти собою, свідомо керувати 

своїми емоціями, підпорядковувати їх розуму і волі. Безперечно, прояв почуттів 

залежить від індивідуально-психологічних особливостей людини, її 

темпераменту, характеру, а також рівня вихованості, загальної культури 

поведінки. Емоційна культура як складова професійної культури вчителя 

забезпечує йому високий авторитет та досягнення успіхів у педагогічній 

взаємодії та спілкуванні з учнями. 

Відомий педагог В. О. Сухомлинський зазначав, що прояв залежить від 

його особистісних якостей, які здатні забезпечити досягнення високих 

результатів у педагогічній діяльності, стосунках та спілкуванні з учнями. 

Такими позитивними морально-психологічними якостями вчителя, які у 

поєднанні з педагогічною майстерністю, і становлять складову педагогічної 

культури, є тактовність, чуйність, доброта, чесність, справедливість та ін.  

Таким чином, емоційна компетентність вчителя у поєднанні з 

гуманістичною спрямованістю є важливою умовою ефективності педагогічного 

спілкування. 

 

Лекція 4 

Тема: «Психодидактичні засоби розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів у процесі навчальної діяльності». 

Мета: розкрити шляхи і засоби розвитку емоційного інтелекту молодших 

школярів у процесі навчальної діяльності; охарактеризувати дидактико-

методичне забезпечення розвитку емоційного інтелекту учнів. 

Ключові поняття теми: емоції, почуття, емоційний інтелект, емоційність 

навчання, розвивальна освіта, розвивальне навчання, зміст освіти, підручник, 

методи і прийоми начання, вчитель початкових класів, молодші школярі. 
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Основні положення теми 

Насамперед зазначимо, що в психолого-педагогічній науці часто 

вживаються терміни «розвивальне навчання», «розвивальна освіта». Сутність 

цих понять трактується вченими неоднозначно. Розвивальне навчання, на 

думку І. С. Якиманської, «забезпечує повноцінне засвоєння знань, формує 

навчальну діяльність і тим самим безпосередньо впливає на розумовий 

розвиток» [556, с. 5]. «На відміну від розвивального навчання, для розвивальної 

освіти предметом розвитку є психічний розвиток учня в цілому, тобто 

розвивальна освіта включає в себе, крім інтелектуальної і/або особистісної сфер 

психіки, також і емоційну, і духовно-моральну, і навіть тілесну 

(психосоматичну) сфери психіки і, можна сказати, (у широкому розумінні) 

свідомість індивіда» [335, с. 66]. Таким чином, метою розвивальної освіти є не 

просто досягнення відповідного рівня знань, умінь і навичок, а розвиток 

особистості учня, його пізнавальних, емоційних, соціальних здібностей.  У 

зв’язку з цим розвивальна освіта посилює роль психологічного супроводу 

розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. 

Учителі початкових класів можуть здійснювати розвиток емоційного 

інтелекту учнів безпосередньо у процесі навчальної діяльності за такими 

напрямами: 

− посилення емоціогенності змісту навчальних підручників для 

молодших школярів; 

− методичне забезпечення емоційності навчання; 

− урахування індивідуально-психологічних та вікових особливостей 

емоційного розвитку молодших школярів. 

Емоціогенність змісту навчального матеріалу, відображеного у 

підручниках, забезпечується через використання цікавих фактів, яскравих 

прикладів, особистісно значущої інформації, що відповідає пізнавальним 

потребам та інтересам учнів відповідної вікової категорії. З цією метою можна 

використовувати емоційно насичені тексти різних літературних жанрів 

(оповідань, поезій, байок і казок), життєві ситуації та приклади, художні описи 
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природи, висловлювання видатних людей, варто збільшити кількість 

гуморесок, усмішок і жартів, малих фольклорних жанрів – загадок, прислів’їв, 

приказок, лічилок, скоромовок. Також допоможе забезпечити швидке та 

емоційне сприймання молодшими школярами нового матеріалу використання 

ілюстрацій, кольорових малюнків, зображень улюблених героїв мультфільмів 

та казок. 

Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів здійснюється також 

через методичне забезпечення емоційності навчання, зокрема за допомогою 

використання дидактичних методів і прийомів, які стимулюють допитливість і 

розвивають інтелектуальні почуття учнів. До них ми відносимо: дидактичні 

ігри; створення ситуацій запрограмованого успіху; слухання музики; завдання і 

вправи, що передбачають: вираження емоційного ставлення до прочитаного, до 

дій і вчинків героїв твору; формування уміння аналізувати власні емоції та 

емоції інших людей; прояв емпатії до інших людей; розвиток рефлексивних 

умінь в учнів. Також доцільно збільшити у навчальних підручниках для 

молодших школярів кількість творчих завдань, особливо спрямованих на 

розвиток емоційної креативності, вираження своїх емоцій, настрою засобами 

мистецтва. Наприклад: «Намалюйте ілюстрації до прочитаного твору, 

передаючи свої почуття в кольорах. Які барви ви використаєте, щоб передати 

радісний (сумний, тривожний) настрій. Чому?», «Уявіть, що ви композитор, та 

підберіть мелодію до вказаних рядків твору. За допомогою яких музичних 

засобів (інтонації, темпу, ритму) ви б передали почуття суму (задоволення, 

спокою та ін.)?». 

У процесі розвитку емоційного інтелекту важливо враховувати 

індивідуально-психологічні та вікові особливості емоційного розвитку 

молодших школярів. 

Таким чином, від педагога як особистості і фахівця, його емоційної 

компетентності, його ставлення до предмету, до учнів, від правильної 

дидактичної організації навчального процесу залежить розвиток емоційного 

інтелекту школярів. 
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ДОДАТОК К 

Психологічні рекомендації учителям щодо забезпечення 

емоційності навчання та розвитку емоційного інтелекту 

молодших школярів 

 

− Пам’ятайте, що все нове, незвичне, яскраве, цікаве стимулює навчальну 

діяльність молодших школярів і викликає позитивні емоції. 

− У процесі навчання розвивайте інтелектуальні емоції і почуття учнів 

(здивування, допитливість, впевненість, радість успіху), які забезпечують 

бажання вчитися, позитивне ставлення до процесу пізнання, формування 

стійких пізнавальних інтересів.  

− Намагайтеся завжди створити на уроці позитивну емоційну атмосферу, 

щоб дітям було легко і комфортно навчатися. Зазвичай діти схильні 

забувати те, що вивчали у школі, але не забувають тих емоцій, які 

виникали у процесі навчання. 

− Ставтеся до учнів як до партнерів на основі спільного творчого процесу 

навчання. Надихайте їх, мотивуйте на нові особистісні досягнення. При 

цьому не забувайте висловлювати віру і впевненість в те, що дитина 

зможе досягнути цих результатів..  

− Не примушуйте дитину придушувати свої емоції, а навчіть її правильно 

виявляти їх. 

− Учителю важливо навчитися правильно розпізнавати і розуміти емоції й 

почуття учнів, ставати емоційно ближчим до дітей, бути більш уважними 

одне до одного. 

− Учитель буде набагато ближчим до учнів лише тоді, коли він буде 

емпатійно ставитися до дітей, сам навчиться ділитися з ними власними 

емоціями і почуттями. Тоді між вами поступово сформується якісно 

новий рівень суб’єкт-суб’єктної взаємодії, у якій буде довіра та 

взаєморозуміння. 
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− Створюйте ситуації так званого запрограмованого успіху. Позитивні 

емоції (зацікавлення, впевненість, радість успіху від пізнання нового), які 

дитина відчула у результаті виконаної роботи, в процесі самостійного 

розв’язання навчальних завдань, будуть повторно стимулювати її до 

досягнення цих результатів. Пам’ятаючи про них, учень і надалі 

візьметься за подібну роботу. 

− У процесі забезпечення емоційності навчання молодших школярів 

враховуйте вікові та індивідуально-психологічні особливості емоційного 

розвитку учнів. 
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ДОДАТОК Л 

Програма 

навчальної дисципліни 

«ПСИХОЛОГІЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ» ̽

для підготовки магістрів 

напряму 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

спеціальності 053 «Психологія» 

 

 ̽ Розробник: Шпак М. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

практичної психології ТНПУ імені В. Гнатюка 

 

Вступ 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Психологія емоційного 

інтелекту» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів спеціальності 053 «Психологія» згідно вимог кредитно-трансферної 

системи навчання. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є основні положення теорії 

і практики розвитку емоційного інтелекту особистості; емоційний інтелект як 

чинник успішного особистісного зростання та професійного становлення 

майбутніх психологів. 

Міждисциплінарні зв’язки: з психологією особистості, віковою 

психологією, педагогічною психологією, соціальною психологією, 

психологічною діагностикою, психологічною корекцією. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Емоційний інтелект як предмет психологічних досліджень. 

2. Емоційний інтелект як інтегральна властивість особистості. 

3. Методика роботи психолога з виявлення і розвитку емоційного 

інтелекту особистості. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія емоційного 

інтелекту» є теоретична і практична підготовка студентів-майбутніх психологів 

до розвитку емоційного інтелекту особистості, застосування набутих емоційних 

компетенцій у їхній професійної діяльності в закладах освіти.   

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія 

емоційного інтелекту» є: 

✓ розкрити роль і значення емоційного інтелекту у навчально-

професійній діяльності та житті; 

✓ оволодіти знаннями про основні теоретичні концепції та моделі 

розвитку емоційного інтелекту, розроблені у вітчизняній і зарубіжній 

психології;  

✓ ознайомити студентів із методикою роботи психолога щодо розвитку 

емоційного інтелекту особистості; 

✓ формувати у студентів професійно значущі якості психолога; 

✓ розвивати психологічну культуру особистості. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

• види емоційного інтелекту; 

• структурні компоненти емоційного інтелекту; 

• функції емоційного інтелекту; 

• історію становлення і вивчення емоційного інтелекту в зарубіжній 

психології; 

• історію становлення і вивчення емоційного інтелекту у вітчизняній 

психології; 

• зміст і основні види діяльності психолога щодо дослідження та розвитку 

емоційного інтелекту особистості; 

вміти: 

• популярно викладати важливу психологічну інформацію про емоційний 

інтелект з урахуванням аудиторії, її рівня, віку, пізнавальних запитів; 
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• обґрунтувати  важливість і значущість емоційного інтелекту для 

ефективної міжособистісної взаємодії в групах і для кожної особистості 

зокрема; 

• практично застосувати психодіагностичні методики і тести для 

дослідження рівня розвитку емоційного інтелекту, здійснювати 

кількісний та якісний аналіз отриманих результатів; 

• розробляти на основі отриманих даних програми корекційно-

розвивальних занять  та  психологічні рекомендації і поради для учнів, 

студентів, педагогів, батьків щодо розвитку емоційного інтелекту. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ЄКTС. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ПРЕДМЕТ 

ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Тема 1.  Історія становлення і вивчення феномена емоційного інтелекту. 

1. Витоки емоційного інтелекту з філософсько-релігійних джерел. 

2. Зародження поняття про емоційний інтелект у зарубіжній психології. 

3. Передумови становлення поняття про емоційний інтелект на 

пострадянському просторі. 

4. Концептуалізація феномена емоційного інтелекту в сучасних вітчизняних 

дослідженнях. 

Тема 2. Теоретичні концепції і моделі емоційного інтелекту. 

1. Модель здібностей (модель емоційного інтелекту Дж. Мейєра та             

П. Селовея). 

2. Змішана модель емоційного інтелекту:  

а) модель емоційного інтелекту Р. Бар-Она; 

б) модель емоційного інтелекту Д. Гоулмана; 

в) модель емоційного інтелекту Д. В. Люсіна; 

3. Інтегральна модель емоційного інтелекту І. М. Андрєєвої. 

4. Теорія емоційної розумності Е. Л. Носенко. 
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Тема 3.  Структурно-функціональні особливості емоційного інтелекту. 

1. Види емоційного інтелекту (внутрішньоособистісний та 

міжособистісний). 

2. Структурні компоненти емоційного інтелекту: 

• когнітивний компонент; 

• емоційний компонент; 

• конативний компонент; 

• соціально-комунікативний компонент. 

3. Психологічні механізми розвитку емоційного інтелекту. 

4. Функції емоційного інтелекту. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА 

ВЛАСТИВІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 

Тема 4. Розвиток емоційного інтелекту в онтогенезі. 

1. Розвиток емоційного інтелекту в дошкільному дитинстві. 

2. Розвиток емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці. 

3. Розвиток емоційного інтелекту в підлітковому віці. 

4. Розвиток емоційного інтелекту в юнацькому віці. 

5. Розвиток емоційного інтелекту в акмеогенезі. 

 

Тема 5. Соціально-психологічні чинники розвитку емоційного інтелекту 

особистості. 

1. Сімейне середовище як чинник становлення емоційного інтелекту 

дитини. 

2. Освітнє середовище як чинник розвитку емоційного інтелекту 

особистості. 

3. Професійне середовище як чинник розвитку емоційного інтелекту 

особистості. 

4. Емоційний інтелект як фактор успішної життєдіяльності та самореалізації 

особистості. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. МЕТОДИКА РОБОТИ ПСИХОЛОГА З 

ВИЯВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

ОСОБИСТОСТІ 

Тема 6. Емоційний інтелект як чинник успішного особистісного зростання 

та професійного становлення студентів. 

1. Роль емоційного інтелекту у забезпеченні соціально-психологічної 

адаптації студентів до навчання у вузі. 

2. Емоційний інтелект і лідерські здібності особистості. 

3. Емоційний інтелект як чинник успішної міжособистісної взаємодії в 

студентській групі. 

4. Роль емоційного інтелекту у професійній діяльності майбутніх 

психологів. 

 

Тема 7. Емоційний інтелект як чинник успішності професійної діяльності 

педагога. 

1. Роль емоційного інтелекту у забезпеченні успішної педагогічної взаємодії 

з учнями. 

2. Взаємозв’язок емоційного інтелекту та емпатії у педагогічній діяльності. 

3. Емоційний інтелект і комунікативна взаємодія вчителя. 

4. Емоційна компетентність  –  запорука психічного здоров’я педагога. 

5. Психодидактичні засоби розвитку емоційного інтелекту учнів у процесі 

навчальної діяльності. 

 

Тема 8. Зміст і види роботи психолога з виявлення і розвитку емоційного 

інтелекту. 

1. Просвітницька робота психолога, спрямована на підвищення емоційної 

обізнаності, формування емоційної компетентності особистості. 

2. Психодіагностичні засоби дослідження емоційного інтелекту. 

3. Методи корекційно-розвивальної роботи психолога з проблеми 

емоційного інтелекту особистості. 
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4. Розвиток емоційного інтелекту у процесі соціально-психологічного 

тренінгу. 
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ДОДАТОК М 

Психологічний лекторій для батьків  

Тема: «Вплив стилю сімейного виховання на емоційний розвиток 

дитини молодшого шкільного віку». 

Мета: розкрити поняття про стилі сімейного виховання, їх позитиви та 

негативи; охарактеризувати їх роль в емоційному вихованні дитини. 

Ключові поняття теми: емоції, почуття, емоційний інтелект, емоційна 

компетентність, батьки, діти молодшого шкільного віку, сімейне виховання, 

емоційний розвиток. 

Основні положення теми 

Стиль сімейного виховання трактують як сукупність установок батьків, їх 

емоційного ставлення до дитини, сприйняття дитини батьками і відповідних 

способів поводження з нею.     

Для емоційного виховання та розвитку емоційного інтелекту особистості 

дитини особливо важливими є такі пари показників, які визначають емоційне 

ставлення та поведінку батьків: прийняття (тепло, любов) – неприйняття 

(ворожість) дитини, що впливають на емоційне забарвлення стосунків з нею, і 

розуміння (емоційна свобода) – стримування (контроль) емоцій дитини, що 

визначають домінуючий у сім'ї тип контролю і дисципліни. 

За  умови «прийняття» дитини основними засобами виховання є любов, 

увага і заохочення; батьки орієнтовані насамперед на емоційне благополуччя 

дитини, виокремлення її позитивних якостей, вони задоволені спілкуванням з 

нею, сприймають її такою, якою вона є. У випадку «неприйняття» батьки 

емоційно відштовхують свою дитину, не беруть до уваги її емоційні 

переживання, потреби та інтереси, вони виокремлюють у ній насамперед 

негативні риси, не отримують задоволення від спілкування з нею, при цьому 

часто виявляють вороже ставлення до неї. Відтак, основними засобами 

емоційного виховання є суворість і покарання дитини за прояв нею емоційних 

реакцій, особливо, якщо вони не відповідають етичним правилам поведінки. 
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Якщо батьки проявляють «розуміння» до  емоційних переживань дитини, 

то вони впливають на неї, намагаючись зрозуміти її почуття, пояснити їй 

можливі наслідки емоційних реакцій та дій, толерантно обґрунтовують свої 

вимоги щодо її емоційної поведінки. У другому випадку тактика стримування 

емоцій дитини припускає застосування батьківської влади через наказ, 

заборону, фізичне покарання, суворий батьківський контроль за емоційною 

поведінкою дитини. Таким чином, дитина постійно відчуває емоційний 

дискомфорт, що може призвести, у свою чергу, до виникнення емоційних 

розладів у неї. 

Слід зазначити, що традиційно у психолого-педагогічній науці 

виокремлюють три стилі сімейного виховання: авторитарний, демократичний 

і ліберальний. 

За авторитарного стилю виховання батьки висувають суворі вимоги щодо 

емоційної поведінки дитини, їхні судження безапеляційні, вони карають дитину 

за прояв емоцій, особливо негативних, виражають своє незадоволення у формі 

заборон та санкцій за прояв нею емоційних реакцій. Як наслідок, це спричинює  

черствість та холодність дитини, яка перешкоджає нормальному емоційному 

розвитку дитини та проявам емпатії до інших людей. 

За ліберального стилю батьки, виправдовуючи свою позицію гаслом 

«вільного виховання», залишають почуття своєї дитини без уваги, вони 

проявляють байдужість до її емоційного стану. Очевидно, що батьки вбачають 

своїм основним завданням задоволення фізіологічних потреб дитини, зокрема у 

їжі, одязі, при цьому емоційні переживання дитини ігноруються. Як наслідок, 

дитина не знаходить емоційної підримки і розуміння у сім’ї. 

Демократичний стиль виховання грунтується на глибокій зацікавленості 

батьків емоційним станом дитини, розумінні її переживань та емоційній 

підтримці загалом. Водночас батьки приділяють значну увагу формуванню у 

дитини уміння володіти собою, управляти своїми емоціями, підпорядковувати 

їх прояв розуму і волі. Важливого значення вони надають вихованню у неї 
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почуття відповідальності за особливості своєї емоційної поведінки в 

соціальному середовищі. 

Варто зауважити, що найбільшою мірою шкодить дитині непослідовний, 

змішаний стиль сімейного виховання, неузгодженість і суперечливість 

установок батьків на процес емоційного виховання, оскільки постійна 

непередбачуваність емоційних реакцій батьків позбавляє дитину відчуття 

емоційної стабільності, породжуючи в неї підвищену особистісну тривожність. 

Отже, авторитаризм емоції дітей придушує, лібералізм – ігнорує, а ось в 

родині, де панує демократичний стиль, розвиток емоційного інтелекту дитини є 

одним із важливих завдань батьків, а вимоги щодо її емоційної поведінки 

змінюються відповідно до вікових особливостей емоційного розвитку дитини. 
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ДОДАТОК Н 

Психологічні поради батькам щодо розвитку  

емоційного інтелекту дітей 

 

− Пам’ятайте, модель емоційної поведінки батьків сприймається дитиною 

як зразок для наслідування. 

− Сприймайте свою дитину, як рівну собі людину. Частіше давайте їй 

зрозуміти, що Ви її любите: обіймами, поцілунками, ніжними словами, 

спільним проведення відпочинку та сімейного дозвілля тощо. Менше 

сваріть – більше хваліть ! Менше карайте – більше любіть! 

− Коли ви спостерігаєте вияв негативних емоцій дитиною, потрібно 

усвідомити, які потреби стоять за цим. Поговоріть з дитиною. Часто 

дитині, яка погано себе почуває, потрібно лише, щоб її вислухали й 

зрозуміли. 

− Ніколи не придушуйте силою емоції дитини. Будьте дуже гнучкими у 

стратегіях поведінки з дитиною в різних емоціогенних ситуаціях. 

− Толерантно ставтеся до емоційних переживань дитини. Відмовтеся від 

влади карати дитину за негативні емоції, навпаки, вчіться вирішувати 

конфлікти без покарань. При цьому з’ясуйте причини, які призвели до 

появи цих емоцій (це може бути потреба у безпеці (фізичній чи 

емоційній), потреба в увазі, бажання бути почутим тощо). 

− Станьте для дітей прикладом того, як варто правильно емоційно 

поводитися в різних життєвих проблемно-критичних ситуаціях, під час 

конфліктів, сварки. Позитивний особистий приклад батьків – основа 

успішної соціальної взаємодії дитини з іншими людьми. 

− Піклуйтеся про емоційне благополуччя вашої дитини, адже позитивне 

самопочуття – запорука фізичного та психічного здоров’я дитини. 

− У процесі спілкування та емоційного виховання дитини використовуйте 

«Я-висловлювання!» замість «Ти-висловлювань». Перш за все, опишіть 
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свої почуття та емоції, які відчуваєте через вчинок дитини. Поясніть, як 

ви дивитися на цю ситуацію, як ставитеся до того, що сталося. 

Наприклад, «Мені прикро…», «Я незадоволено, що …», «Я дуже 

хвилювалась через те, що ти…». 

− Для того, щоб дитина навчилась розпізнавати власні емоції й емоції 

інших людей, правильно їх виражати, вербально називати, більше 

читайте вголос казок, оповідань, грайте в ляльковий театр, у якому 

провідним актором є дитина, малюйте чоловічків з різними емоційними 

виразами обличчя. Так дитина буде не лише «програвати» весь спектр 

емоцій, а й навчиться їх розуміти.  

− Частіше влаштовуйте спільні сімейні ігри, до яких залучайте усіх членів 

родини (старших братів і сестер, дідусів, бабусів). Якщо ігри проходять в 

доброзичливій атмосфері, то між гравцями встановлюється позитивний 

емоційний контакт. При цьому старші можуть показувати молодшим, як 

правильно взаємодіяти з іншими гравцями, як приймати перемогу й 

поразку. У такий спосіб діти набагато швидше й легше засвоюють 

навички соціальної взаємодії й ефективного спілкування. Відтак через 

розвиток емоційного інтелекту відбувається успішна інтеграція дитини в 

соціальне середовище. 

− Виховуйте у дитини розуміння того, що її настрій, як і Ваш, впливає на 

емоційний стан інших членів сім’ї. 
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ДОДАТОК П 

Проміжні результати формувального експерименту 

(за опитувальником «ЕмІн» Д. В. Люсіна) 

Таблиця П.1 

Кількісні результати дослідження рівня розвитку емоційного інтелекту  

учнів експериментальної групи до початку експерименту (n=36) 

Показники ЕІ 

Рівні EІ 

Високий Середній Низький 

абс. % абс. % абс. % 

Розуміння своїх емоцій 6 16,7 14 38,9 16 44,4 

Управління своїми емоціями 7 19,5 16 44,4 13 36,1 

Розуміння чужих емоцій 2 5,6 11 30,5 23 63,9 

Управління чужими емоціями 4 11,1 10 27,8 22 61,1 

Контроль експресії 8 22,2 16 44,4 12 33,4 

Розуміння емоцій 3 8,3 10 27,8 23 63,9 

Управління емоціями 4 11,1 19 52,8 13 36,1 

Внутрішньоособистісний 

інтелект 

6 16,7 16 44,4 14 38,9 

Міжособистісний інтелект 2 5,6 12 33,3 22 61,1 

Загальний рівень ЕІ 0 0 16 44,4 20 55,6 

 

Таблиця П.2 

Статеві особливості розвитку емоційного інтелекту в учнів 

експериментальної групи до початку експерименту (n=36) 

Показники ЕІ 

Рівні EІ 

Високий Середній Низький 

абс. Д Х абс. Д Х абс. Д Х 

Розуміння своїх емоцій 6 4 2 14 8 6 16 6 10 

Управління своїми емоціями 7 2 5 16 7 9 13 9 4 

Розуміння чужих емоцій 2 2 0 11 7 4 23 9 14 

Управління чужими емоціями 4 3 1 10 6 4 22 9 13 

Контроль експресії 8 2 6 16 7 9 12 9 3 

Розуміння емоцій 3 2 1 10 6 4 23 10 13 

Управління емоціями 4 1 3 19 9 10 13 8 5 

Внутрішньоособистісний 

інтелект 

6 3 3 16 8 8 14 7 7 

Міжособистісний інтелект 2 2 0 12 7 5 22 9 13 

Загальний рівень ЕІ 0 0 0 16 9 7 20 9 11 
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Таблиця П.3 

Кількісні результати дослідження рівня розвитку емоційного інтелекту  

учнів експериментальної групи після експерименту (n=36) 

Показники ЕІ 

Рівні EІ 

Високий Середній Низький 

абс. % абс. % абс. % 

Розуміння своїх емоцій 12 33,3 18 50 6 16,7 

Управління своїми емоціями 13 36,1 19 52,8 4 11,1 

Розуміння чужих емоцій 8 22,2 20 55,6 8 22,2 

Управління чужими емоціями 6 16,7 17 47,2 13 36,1 

Контроль експресії 11 30,6 21 58,3 4 11,1 

Розуміння емоцій 10 27,8 19 52,8 7 19,4 

Управління емоціями 8 22,2 20 55,6 8 22,2 

Внутрішньоособистісний 

інтелект 

12 33,3 19 52,8 5 13,9 

Міжособистісний інтелект 7 19,4 20 55,6 9 25 

Загальний рівень ЕІ 10 27,8 19 52,8 7 19,4 

 

Таблиця П.4 

Статеві особливості розвитку емоційного інтелекту в учнів 

експериментальної групи після експерименту (n=36) 

Показники ЕІ 

Рівні EІ 

Високий Середній Низький 

абс. Д Х абс. Д Х абс. Д Х 

Розуміння своїх емоцій 12 8 4 18 8 10 6 2 4 

Управління своїми емоціями 13 5 8 19 10 9 4 3 1 

Розуміння чужих емоцій 8 6 2 20 9 11 8 3 5 

Управління чужими емоціями 6 4 2 17 9 8 13 5 8 

Контроль експресії 11 4 7 21 12 9 4 2 2 

Розуміння емоцій 10 7 3 19 9 10 7 2 5 

Управління емоціями 8 3 5 20 10 10 8 5 3 

Внутрішньоособистісний 

інтелект 

12 6 6 19 10 9 5 2 3 

Міжособистісний інтелект 7 5 2 20 10 10 9 3 6 

Загальний рівень ЕІ 10 6 4 19 9 10 7 3 4 
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Таблиця П.5 

Кількісні результати дослідження рівня розвитку емоційного інтелекту  

учнів контрольної групи до початку експерименту (n=36) 

Показники ЕІ 

Рівні EІ 

Високий Середній Низький 

абс. % абс. % абс. % 

Розуміння своїх емоцій 5 13,9 16 44,4 15 41,7 

Управління своїми емоціями 6 16,6 15 41,7 15 41,7 

Розуміння чужих емоцій 3 8,3 12 33,4 21 58,3 

Управління чужими емоціями 4 11,1 11 30,6 21 58,3 

Контроль експресії 6 16,7 17 47,2 13 36,1 

Розуміння емоцій 4 11,1 10 27,8 22 61,1 

Управління емоціями 4 11,1 17 47,2 15 41,7 

Внутрішньоособистісний 

інтелект 

5 13,9 15 41,7 16 44,4 

Міжособистісний інтелект 2 5,6 13 36,1 21 58,3 

Загальний рівень ЕІ 0 0 17 47,2 19 52,8 

 

Таблиця П.6 

Статеві особливості розвитку емоційного інтелекту в учнів 

контрольної групи до початку експерименту (n=36) 

Показники ЕІ 

Рівні EІ 

Високий Середній Низький 

абс. Д Х абс. Д Х абс. Д Х 

Розуміння своїх емоцій 5 3 2 16 9 7 15 6 9 

Управління своїми емоціями 6 2 4 15 7 8 15 9 6 

Розуміння чужих емоцій 3 3 0 12 8 4 21 7 14 

Управління чужими емоціями 4 2 2 11 6 5 21 10 11 

Контроль експресії 6 2 4 17 8 9 13 8 5 

Розуміння емоцій 4 3 1 10 5 5 22 10 12 

Управління емоціями 4 1 3 17 7 10 15 10 5 

Внутрішньоособистісний 

інтелект 

5 3 2 15 8 7 16 7 9 

Міжособистісний інтелект 2 2 0 13 7 6 21 9 12 

Загальний рівень ЕІ 0 0 0 17 10 7 19 8 11 

 

 

 

 



548 
 

Таблиця П.7 

Кількісні результати дослідження рівня розвитку емоційного інтелекту  

учнів контрольної групи після експерименту (n=36) 

Показники ЕІ 

Рівні EІ 

Високий Середній Низький 

абс. % абс. % абс. % 

Розуміння своїх емоцій 5 13,9 15 41,7 16 44,4 

Управління своїми емоціями 5 13,9 17 47,2 14 38,9 

Розуміння чужих емоцій 4 11,1 11 30,6 21 58,3 

Управління чужими емоціями 4 11,1 12 33,4 20 55,5 

Контроль експресії 5 13,9 19 52,8 12 33,3 

Розуміння емоцій 5 13,9 9 25 22 61,1 

Управління емоціями 3 8,3 20 55,6 13 36,1 

Внутрішньоособистісний 

інтелект 

4 11,1 15 41,7 17 47,2 

Міжособистісний інтелект 3 8,3 11 30,6 22 61,1 

Загальний рівень ЕІ 1 2,8 15 41,7 20 55,5 

 

Таблиця П.8 

Статеві особливості розвитку емоційного інтелекту в учнів  

контрольної групи після експерименту (n=36) 

Показники ЕІ 

Рівні EІ 

Високий Середній Низький 

абс. Д Х абс. Д Х абс. Д Х 

Розуміння своїх емоцій 5 3 2 15 9 6 16 6 10 

Управління своїми емоціями 5 1 4 17 8 9 14 9 5 

Розуміння чужих емоцій 4 4 0 11 8 3 21 6 15 

Управління чужими 

емоціями 

4 2 2 12 8 4 20 8 12 

Контроль експресії 5 1 4 19 9 10 12 8 4 

Розуміння емоцій 5 4 1 9 6 3 22 8 14 

Управління емоціями 3 0 3 20 9 11 13 9 4 

Внутрішньоособистісний 

інтелект 

4 2 2 15 8 7 17 8 9 

Міжособистісний інтелект 3 3 0 11 7 4 22 8 14 

Загальний рівень ЕІ 1 1 0 15 9 6 20 8 12 
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суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей» (Тернопіль, 29–30 квітня        

2014 р.), форма участі – очна;  

− International scientific and professional conference «Pedagogy and 

Psychology in an era of increasing flow of information – 2015» (Будапешт, 3 березня 

2015 р.), форма участі – заочна;  

− Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогические 
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инновации в иклюзивном образовании» (Кишинев, 6–10 июля 2015 г.), форма 

участі – заочна;  

− Міжнародній науково-практичній конференції «Дунайські наукові 

читання: європейський вимір і регіональний контекст» (Ізмаїл, 15–17 жовтня   

2015 р.), форма участі – заочна;   

− International scientific and professional conference «Science without 

boundaries – development in 21st century» (Будапешт, 28 серпня 2016 р.), форма 

участі – заочна;  

− XI Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта України 

у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (Київ, 24–26 

листопада 2016 р.), форма участі – заочна; 

− Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-

педагогічні засади професійного становлення особистості практичного 

психолога і соціального педагога в умовах вищої школи» (Тернопіль, 27–28 

лютого 2003 р.), форма участі – очна;   

− Всеукраїнській науково-практичній конференції «Школа першого 

ступеня в умовах інноваційних процесів в освіті» (Тернопіль, 23 жовтня       

2009 р.), форма участі – очна;  

− І Всеукраїнському конгресі з соціальної психології «Соціально-

психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи» (Київ, 

18–20 жовтня 2010 р.), форма участі – заочна;  

− Всеукраїнській науковій конференції молодих учених та студентів 

«Актуальні напрямки психологічних досліджень на сучасному етапі розвитку 

суспільства» (Тернопіль, 22–23 жовтня 2010 р.), форма участі – очна;  

− Всеукраїнській науково-практичній конференції «Тенденції розвитку 

психології в Україні: історія та сучасність» (Київ, 20–21 травня 2011 р.), форма 

участі – заочна;   

− ІV Всеукраїнському науковому семінарі «Методологічні проблеми 

психології особистості» (Івано-Франківськ, 29–30 вересня 2011 р.), форма 
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участі – очна;  

− Всеукраїнській науковій конференції «Треті Сіверянські соціально-

психологічні читання» (Чернігів, 21 листопада 2012 р.), форма участі – заочна;  

− І Всеукраїнській науково-практичній Internet-конференції «Особистісне 

зростання: теорія і практика» (Житомир, 29 квітня 2014 р.), форма участі – 

заочна;  

− ІІ Всеукраїнській науково-практичній Internet-конференції Особистісне 

зростання: теорія і практика» (Житомир, 22 квітня 2016 р.), форма участі – 

заочна;  

− Всеукраїнській науково-практичній конференції «Рівність, лідерство, 

спілкування в європейських прагненнях української молоді: ґендерний 

дискурс» (Тернопіль, 5–7 жовтня 2016 р.), форма участі – очна;  

− ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Філософсько-

психологічні аспекти духовності в економіці та управлінні» (Львів, 19 квітня 

2017 р.), форма участі – заочна;  

− Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психологічна освіта 

в Україні: традиції, сучасність та перспективи» (Київ, 21–22 квітня 2017 р.), 

форма участі – заочна; 

− Регіональному науково-практичному семінарі «Формування 

професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в європейський 

освітній простір» (Тернопіль, 22–23 травня 2007 р.), форма участі – очна;  

− Регіональному науково-практичному семінарі «Підготовка майбутніх 

учителів до реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти» 

(Тернопіль, 29–30 квітня 2013 р.), форма участі – очна. 

 


