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АНОТАЦІЯ 

Могиляста С.М. Психолого-педагогічні засоби розвитку емоційного 

інтелекту старшокласників. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 

наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2021.  

Дисертацію присвячено актуальній для педагогічної та вікової 

психології проблемі психолого-педагогічних засобів розвитку емоційного 

інтелекту старшокласників. У дисертації теоретично обґрунтовано й 

експериментально вивчено особливості розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників психолого-педагогічними засобами. Дослідження 

проводилось упродовж 2015-2020 років та складалось з чотирьох етапів: 

орієнтовно-пошукового, констатувального, аналітично-інтерпретаційного та 

формувального. 

Здійснено теоретико-методологічний аналіз генези та сучасного стану 

проблеми розвитку емоційного інтелекту, що дозволяє констатувати наявність 

множинності теоретичних концепцій і моделей ЕІ, складність його 

феноменології та відсутність уніфікації діагностичного інструментарію. 

Емоційний інтелект старшокласників в сучасній психолого-педагогічній науці 

розглядається як чинник їхнього особистісного становлення, гармонійного 

розвитку та успішної самореалізації, що повністю відповідає сучасній 

парадигмі гуманізації освіти та актуалізує необхідність пошуку шляхів руху в 

напрямку емоційно-ціннісної її складової.  

Емоційний інтелект старшокласників розглядається як структурний 

феномен, ментальні складові якого дозволяють розуміти свої емоції й емоції 

інших, усвідомлювати їх та управляти ними. Окреслені шляхи та перспективи 

розвитку емоційного інтелекту старшокласників психолого-педагогічними 

засобами в умовах навчально-виховного процесу в освітньому закладі. 
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Аналіз наукових досліджень вивчення емоційного інтелекту 

підтверджує неоднозначність теоретичних підходів і щодо різних моделей, і 

щодо діагностичних процедур, внаслідок чого відсутня унітарна дефініція 

емоційного інтелекту натомість наявна велика кількість методів і методик 

вимірювання рівня емоційного інтелекту та його складових. Специфіка 

сучасного стану проблеми дослідження емоційного інтелекту обумовлена не 

тільки і не стільки відсутністю єдиної психологічної теорії, як відсутністю 

розумінням, які інструментарії досліджень емоційного інтелекту 

старшокласників є найбільш доцільними. 

Започатковані на теренах психології Заходу основоположні концепції ЕІ 

отримали поширення та розвиток на пострадянському просторі сучасної 

психологічної науки в контексті загальної, вікової, педагогічної, соціальної 

психології та стрімко екстраполюються на освітнє середовищі.  

У наукових джерелах представлені класичні моделі емоційного 

інтелекту – модель здібностей, модель особистісних рис і змішана модель. 

Водночас, з кінця 90-х років 20 століття у дослідженнях вчених, у тому числі 

на пострадянському просторі, розглядаються емоції як функції розуму та 

з’являються ідеї взаємозв’язку емоційних та когнітивних процесів.  

На нашу думку, теоретична модель емоційного інтелекту 

старшокласника пролягає в площині загального інтелекту як окремо взята 

психологічна категорія і має розглядатися через призму теоретичного базису 

генетичного, інформаційного, регулятивного, соціокультурного, 

процесуально-діяльнісного, феноменологічного, функціонально-рівневого та 

освітнього підходів. 

Запропонована теоретична структурно-функціональна модель 

емоційного інтелекту старшокласника є проєкцією традиційних трьох моделей 

(модель здібностей, модель особистісних рис і змішана модель) та поєднує в 

собі емоційний, когнітивний, адаптаційний та регулятивний компоненти з 

відповідною структуризацією.  
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На розвиток особистості старшокласників значно впливає формування 

світогляду, ціннісних орієнтацій, переконань, що характерно для періоду 15-

17 років, де визначальним фактором є емоції та переживання щодо оточення,  

соціуму в цілому, а також бачення власних перспектив. 

Обґрунтовано концептуальний потенціал психолого-педагогічних 

засобів розвитку емоційного інтелекту старшокласників як синтез системи 

навчально-виховних заходів освітнього закладу. Розглянуто урок, практичні 

та лекційні заняття, психологічні вправи як інструментарій, що має потужний 

концептуально-методичний потенціал розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників та високу методологічну гнучкість, сприяє інтеграції 

сучасних поглядів на розвиток емоційного інтелекту в освітній процес. 

У процесі проведеного автором констатувального етапу дослідження 

розкрито його загальну стратегію та здійснено обґрунтування системи 

діагностичних методик. Представлено результати емпіричного дослідження, 

які відображають рівень розвитку й психологічні особливості емоційного 

інтелекту старшокласників.  

Емпіричне дослідження охопило 79 учнів, віком від 15 до 17 років, 

Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» (39 учнів) та Кривоозерської ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 2 с. Криве Озеро Миколаївської області (40 учнів). 

Порівняльний інтергруповий аналіз емпіричного матеріалу здійснювався: між 

старшокласниками 10 та 11 класів, що навчаються в місті, та 

старшокласниками, які навчаються в селі; між десятикласниками та 

одинадцятикласниками; у старшокласників залежно від середнього балу 

успішності. Учні міського ліцею склали експериментальну групу, а учні 

сільської школи – контрольну. 

Експериментальне дослідження виявило переважний середній і низький 

рівень емоційного інтелекту старшокласників.  В той же час аналіз авторських 

анкет визначення впливу рівня розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників на подальшу успішність вказує на те, що переважна 
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більшість респондентів наголошує на виключній значущості емоційного 

інтелекту  

Констатований зв'язок між структурними показниками емоційного, 

когнітивного, регулятивного та адаптаційного компонентів теоретичної 

структурно-функціональної моделі розвитку емоційного інтелекту 

старшокласника. Зокрема, кореляційними зв’язками пов’язані когнітивний та 

адаптаційний, емоційний і регулятивний компоненти, виявлена також 

кореляція між адаптаційним та регулятивним компонентами теоретичної 

моделі. Факторний і кореляційний аналіз уможливив створення 8-факторної 

моделі розвитку емоційного інтелекту старшокласника, до якої ввійшли 

наступні показники: когнітивно-фізіологічний, настрій, навчальний, вольова 

саморегуляція, емпатія, управління власними емоціями, емоційна 

врівноваженість, управління чужими емоціями, які підлягають розвивальному 

впливу психолого-педагогічними засобами на формувальному етапі 

дослідження. 

Процедурна модель формувального експерименту дисертаційного 

дослідження передбачала апробацію програми розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників психолого-педагогічними засобами в межах навчально-

виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст., до якої 

ввійшли авторська Програма «Розвиваємо емоційний інтелект» та авторський 

Інтегрований курс розвитку емоційного інтелекту старшокласників засобами 

уроку англійської мови. 

Метою Програми «Розвиваємо емоційний інтелект» є розвиток 

емоційного інтелекту старшокласників, а завданням Програми є інформування 

старшокласників про поняття «емоційний інтелект» та пов’язані з ним 

характеристики, отримання старшокласниками практичних навиків емпатії, 

адаптивності, мотивації та самомотивації, стресостійкості, 

внутрішньоособистісного та міжособистісного емоційного інтелекту.  

Інтегрований курс розвитку емоційного інтелекту старшокласників як 

частина Навчальної програми з іноземних мов для загальноосвітніх 
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навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням 

іноземних мов у 10 - 11 класах, рекомендованої Міністерством освіти і науки 

України, був розроблений та апробований на підставі можливостей предмету 

англійська мова та аналізу наявних програм, методичних та навчальних 

матеріалів, а також з урахуванням результатів емпіричного дослідження 

емоційного інтелекту учнів 10 та 11 класів міської й сільської шкіл. 

Авторський Інтегрований курс розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників передбачає розвиток емоційної компетенції та емоційної 

культури учнів, формування навиків самомотивації та стресостійкості в 

умовах підготовки до ЗНО, навиків соціалізації старшокласників засобами 

уроку англійської мови.  

Процедурно впровадження авторських Програми й Інтегрованого курсу 

посилювалось психологічними вправами, різними формами індивідуальної та 

групової роботи на засадах позитивної психотерапії.  

Перевірка ефективності застосованих психолого-педагогічних засобів 

показала статистично значущі позитивні зміни наступних показників 

факторної моделі розвитку емоційного інтелекту старшокласника: загальний 

рівень емоційного інтелекту, розуміння емоцій (загалом), міжособистісний 

емоційний інтелект, розуміння власних емоцій, розуміння чужих емоцій, 

управління власними емоціями, управління чужими емоціями, контроль 

експресії, емпатія, емоційна врівноваженість.  

Позитивні якісні зміни показників контрольного зрізу в 

експериментальній групі доводять, що запропонована авторська Програма та 

авторський Інтегрований курс є ефективними для розвитку емоційного 

інтелекту старшокласників та вказують на перспективність їхнього 

використання.  

Формувальний етап дисертаційного дослідження проводився у межах 

дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня в період 2015-2020 

рр. науково-дослідницької лабораторії вікової психофізіології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України за темою: «Система психолого-
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педагогічних методів у навчально-виховному процесі загальноосвітнього 

навчального закладу в умовах диференційованого особистісноорієнтованого 

навчання».  

Формувальний експеримент підтвердив істинність гіпотези про те, що 

розвитку емоційного інтелекту старшокласників як складного інтегративного 

утворення можна ефективно сприяти психолого-педагогічними засобами 

навчально-виховного процесу, зокрема на уроках англійської мови. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що: вперше розроблено: структурно-функціональну модель емоційного 

інтелекту старшокласника; програму розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників психолого-педагогічними засобами; інтегрований курс 

розвитку емоційного інтелекту старшокласників відповідно до Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного 

навчального плану та Навчальної програми з іноземних мов. Доповнено 

наукові уявлення щодо змісту і сутності поняття емоційного інтелекту учня; 

психологічних особливостей розвитку емоційного інтелекту старшокласників 

(залежно від класу, сільської чи міської місцевості навчання тощо). 

Теоретичне значення дослідження полягає у тому, що в роботі 

розкрито особливості розвитку ЕІ старшокласників психолого-педагогічними 

засобами, теоретично обґрунтовано структурно-функціональну модель ЕІ 

старшокласника, на основі емпіричних досліджень створено факторну модель 

розвитку емоційного інтелекту старшокласника.  Обґрунтовано психологічні 

умови розвитку емоційного інтелекту в межах освітнього процесу навчального 

закладу. 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що на основі 

отриманих емпіричних результатів було створено й апробовано авторську 

Програму розвитку ЕІ старшокласників психолого-педагогічними засобами 

«Розвиваємо емоційний інтелект»; створено й апробовано авторський 

Інтегрований курс розвитку ЕІ старшокласників відповідно до Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного 
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навчального плану та Навчальної програми з іноземних мов; розроблено 

методичні рекомендації щодо розвитку ЕІ, які можуть бути використані в 

різних видах та формах роботи педагогічних працівників, практичних 

психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ 

ступенів та на першому-другому курсах вищих навчальних закладів. 

 

Mohyliasta S. M. Psychological and pedagogical means of 

developing high school students' emotional intelligence of - Manuscript. 

Thesis for the Candidate Degree in Psychological Sciences, specialty 

19.00.07 - Pedagogical and Age Psychology – G. S.  Kostyuk Institute of 

Psychology, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. 

–  Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to an actual problem of high school students' 

emotional intelligence development by psychological and pedagogical means , 

which is relevant for Pedagogical and Age Psychology. There is the 

theoretically substantiated and experimentally studied the peculiarities of 

Emotional Intelligence development which was conducted during 2015-

2020 and consisted of four stages: tentative-search, ascertaining, analytical-

generalizing and formative. 

There is the theoretical and methodological analysis of the genesis and 

current state of  emotional intelligence development problems.  This allows the 

presence of multiple theoretical concepts and models of EI, the complexity of 

its phenomenology and the lack of diagnostic tools unification. Emotional 

intelligence of high school students in modern psychological and pedagogical 

science is seen as a factor in their personal development, harmonious 

development and successful self-realization, which fully corresponds to the 

modern paradigm of humanization of education and highlights the need to find 

ways to move emotionally and value. 

Analysis of the research on the study of emotional intelligence confirms 

the ambiguity of theoretical approaches to different models and diagnostic 
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procedures, resulting in a lack of a unitary definition of emotional intelligence 

instead of a large number of methods and techniques for measuring emotional 

intelligence and its components. The specificity of the current state of the 

research problem is due not only and not so much to the lack of a unified 

psychological theory, as the lack of understanding of what tools for research of 

high school students’ emotional intelligence are most appropriate. 

The basic concepts of EI initiated in the field of the Western psychology 

have spread and developed in the post-Soviet fields of modern psychological 

science in the context of general, age, pedagogical, social psychology and are 

rapidly extrapolated to the educational environment. Scientific sources present 

classical models of emotional intelligence – the model of abilities, the model of 

personality traits and the mixed model. At the same time, since the late 90s of 

the 20th century, research by scientists, including in the post-Soviet area, 

considers emotions as functions of the mind and the idea of the relationship 

between emotional and cognitive processes.  

In our opinion, the theoretical model of high school students’ emotional 

intelligence lies on the plane of general intelligence as a separate psychological 

category and should be considered through the prism of the theoretical basis of 

genetic, informational, regulatory, sociocultural, procedural, 

phenomenological, functional-level and educational approaches. 

The proposed theoretical structural and functional model of high school 

student emotional intelligence is a projection of the traditional three models 

(model of abilities, model of personality traits and mixed model) and combines 

emotional, cognitive, adaptive and regulatory components with appropriate 

structuring. 

The high school student personality is significantly influenced by the 

formation of worldview, values, beliefs, which is typical for the period 15-

17 years, where the determining factor is emotions and feelings about the 

environment, society as a whole and vision of their own prospects. 

The conceptual potential of psychological and pedagogical means as a 
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synthesis of the educational activities system is substantiated; lesson, practical 

and lecture classes, psychological exercises as tools that have a powerful 

conceptual and methodological potential for the development of high school 

students' emotional intelligence.  

High methodological flexibility, promotes the integration of modern 

views on the development of emotional intelligence in the educational process. 

In the process of the author's ascertaining stage of the research, there was the 

general strategy revealed and the system of diagnostic methods was 

substantiated. The results of empirical research are presented, which reflect the 

level of development and psychological features of emotional intelligence of 

high school students. 

The empirical study covered 79 students, aged 15 to 17, Kyiv-Pechersk 

Lyceum № 171 "Leader" (39 students) and Secondary School № 2 p. Kryve 

Ozero, Mikolaiv Region (40 pupils). Comparative intergroup analysis of 

empirical material was carried out: between high school students of 10th and 

11th grades studying in the city and high school students studying in the village; 

between tenth-graders and eleventh-graders; in high school students, depending 

on the average grade point average. Students of the city lyceum formed an 

experimental group, and students of the village school – a control group. 

The experimental study revealed a predominant medium and low level 

of high school students' emotional intelligence. At the same time, the analysis 

of the author's questionnaires to determine the impact of the level of students' 

emotional intelligence on further success indicates that the vast majority of 

respondents emphasize the exceptional importance of emotional intelligence. 

The connection between the structural indicators of the emotional, 

cognitive, regulatory and adaptive components of the theoretical structural and 

functional model of high school students emotional intelligence development 

is stated. In particular, the cognitive and adaptive, emotional and regulatory 

components are correlated, and the correlation between the adaptive and 

regulatory components of the theoretical model is revealed. 
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Factor and correlation analysis made it possible to create an 8-factor 

model of developing high school students emotional intelligence, which 

included the following indicators: cognitive-physiological, mood, learning, 

volitional self-regulation, empathy, self-emotion management, emotional 

balance, management of other people's emotions. 

The procedural model of the formative experiment of the dissertation 

research provided program approbation of developing high school students 

emotional intelligence by psychological and pedagogical means within the 

educational process of secondary schools, by means of an English lesson. 

The purpose of the Program «Developing emotional intelligence» is to 

develop emotional intelligence of high school students, and the task of the 

program is to inform high school students about the concept of «emotional 

intelligence» and related characteristics, high school students gain practical 

skills of empathy, adaptability, motivation and self-motivation. emotional 

intelligence. 

In integrated course for the development of emotional intelligence of 

high school students as part of The Foreign Languages Curriculum for 

secondary schools and specialized schools with in-depth study of foreign 

languages in grades 10-11, recommended by the Ministry of Education and 

Science of Ukraine, was developed and tested based on English language and 

analysis available programs, methodical and educational materials, as well as 

taking into account the results of empirical research of 10th and 11th grades 

students emotional intelligence, urban and rural schools. 

Author's Integrated course for the development of emotional intelligence 

of high school students involves the development of emotional competence and 

emotional culture of students, the formation of skills of self-motivation and 

stress in preparation for external evaluation, skills of high school students 

socialization by English lessons. 

Procedural implementation of the author's Program and Integrated 

Course were enhanced by psychological exercises, various forms of individual 
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and group works on the basis of positive psychotherapy. 

Testing the effectiveness of applied psychological and pedagogical tools 

showed statistically significant positive changes in the following indicators of 

the factor model of high school students’ emotional intelligence: general level 

of emotional intelligence, understanding of emotions (in general), interpersonal 

emotional intelligence, understanding of own emotions, understanding of 

others' emotions, feelings, expression control, empathy, emotional balance. 

Positive qualitative changes in the indicators of the control section in the 

experimental group prove that the proposed author's program and author's 

integrated course are effective for the development of high school students’ 

emotional intelligence and indicate the prospects for their use. 

The formative stage of the dissertation research was carried out within 

the experimental work of the All-Ukrainian level in the period 2015-2020 of 

The Research Laboratory of Age Psychophysiology of The Institute of 

Psychology by Kostyuk NAPS of Ukraine on the topic: «The system of 

psychological and pedagogical methods in the educational process of secondary 

school in a differentiated personality-oriented learning». 

The formative experiment confirmed the truth of the hypothesis that the 

development of emotional intelligence of high school students as a complex 

integrative education can be effectively promoted by psychological and 

pedagogical means of the educational process, of thee particular English 

language classes. 

The scientific novelty of the obtained research results is that: for the first 

time the following was developed: a structural-functional model of emotional 

intelligence of a high school student; the program of development of emotional 

intelligence of senior pupils by psychological and pedagogical means; 

integrated course of development of emotional intelligence of high school 

students in accordance with the State standard of basic and complete general 

secondary education, the State curriculum and the Curriculum in foreign 

languages. Scientific ideas on the content and essence of the concept of 



                                                                                                                                                                                         
 

 

12 

emotional intelligence of the student are supplemented; psychological features 

of the development of emotional intelligence of high school students 

(depending on the class, rural or urban area of study, etc.). 

The theoretical significance of the study is that the paper reveals the 

features of the development of EI high school students by psychological and 

pedagogical means, theoretically substantiates the structural and functional 

model of EI high school student, based on empirical research created a factor 

model of high school student emotional intelligence. The psychological 

conditions for the development of emotional intelligence within the educational 

process of the educational institution are substantiated. 

The practical significance of the research lies in the fact that on the 

basis of the obtained empirical results the author's Program of development of 

high school students EI by psychological and pedagogical means «Develop 

emotional intelligence» was created and tested; created and tested the author's 

Integrated course of high school students EI development in accordance with 

the State standard of basic and complete general secondary education, the State 

curriculum and the Curriculum in foreign languages; developed methodological 

recommendations for the development of EI, which can be used in various types 

and forms of teachers work, practical psychologists, social educators of 

secondary schools and on the first or second term of universities. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Емоційний інтелект розглядається 

сьогодні як невід’ємна частина якостей особистості, що на терені нової 

української школи диктує необхідність пошуку методів, шляхів, 

психологічних та педагогічних засобів його розвитку в процесі навчання 

старшокласників. Адже в цей важливий період відбувається не тільки активне 

особистісне становлення старшокласників, а й актуалізуються проблеми 

самовизначення, самоідентичності, усвідомлення протиріч, пов’язаних із 

цінностями, ідеалами, реальністю.  

Вперше термін «емоційний інтелект» запропонували Дж. Майєр і П. 

Саловей, розвинувши власну концепцію з теорії соціального інтелекту вчених-

психологів    Е. Торндайка, Г. Айзенка, Дж. Гілфорда, Д. Векслера. Активно 

досліджували цей феномен і зарубіжні вчені Р. Бар-Он, Д. Гоулман, Х. 

Вейсингер, Д. Карузо, Р. Стернберг, Дж. Сайаррочі, Д. Слайтер, P. Poбертс, 

Дж. Меттьюс, М. Зайднер, П. Лопес, Р. Стернберг, Дж. Блок, М. Кетс де Вріс.  

Вчені, вивчаючи феномен емоційного інтелекту, наголошують на 

важливості його розвитку в контексті й активізації когнітивних процесів (В. 

Вундт, П. Жане, Т. Рібо, Н. Грог), і причинно-наслідкового зв’язку емоційних 

та інтелектуальних процесів мозку (Л. Виготський, В. Вілюнас, С. 

Максименко, С. Рубінштейн, Б. Ананьєв, О. Леонтьєв, В. Мясищев, О. 

Тихомиров, І. Андрєєва, Дж. Майєр, П. Саловей, П. Симонов, А. Бодальов, В. 

Бойко, А. Лазурський), підвищення комунікативної ефективності (Manfred 

Kets de Vries, U. Schulte), показників фізичного та психічного здоров’я (М. 

Bracken, J. Cianochi, G. Trinidad, С. Андерсон, М. Брекет, Р. Ворнер, Ф. Дін, В. 

Петридіс, В. Стрельніков, Л. Тараєвська, Е. Фернхем), розвитку успішності (R. 

Cooper, А. Sawaf, T. Weisinger, S. Wolf, Д. Гоулман, К. Коган К. Петрідес, Е. 

Ферхнем), феноменів, пов’язаних з лідерсько-управлінськими якостями (Т. 

Березовська, Д. Гоулман, В. Єрмаков, А. Петровська, Ф. Слейтер, І. Степанов 

та ін.), адаптаційним потенціалом (Р. Бар-Он, М. Бреккет, С. Дерев’янко), з 
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моральністю та емоційним самоконтролем (І. Аршава, В. Житарюк, М. 

Кузнєцов, Т. Пашко), успішною пізнавальною діяльністю та подоланням 

негативних емоцій (Е. Носенко, Н. Коврига), самопізнанням та 

самореалізацією (А. Четверик-Бурчак, М. Шпак, О. Бантишева). Разом з цим, 

частина українських вчених, акцентує увагу на принципах єдиного інтелекту, 

який поєднує вирішення емоційних та пізнавальних, соціальних та 

професійних завдань (І. Аршава, М. Смульсон , О. Лящ, Н. Коврига, Е. 

Носенко, С. Дерев’янко, О. Власова, К. Санько, Б. Теплов).  

Будучи актуальною проблема розвитку емоційного інтелекту 

передбачає пошук ефективних психолого-педагогічних засобів з метою його 

розвитку, що знайшло своє відображення у доробках вчених С. Аврамченко, 

К. Бабенко, О. Білої, Л. Бондаревської, Т. Горобець, І. Євтушенко, І. Калашник, 

М. Кононової, В. Ляшенко, І. Лящ, Л. Міщихи, П. Теслюк, І. Опанасюк, О. 

Потьомкіної, М. Смульсон, С. Харенко, І. Чернухи, Т. Яценко та ін. 

Вчені доводять, що процес розвитку емоційного інтелекту може бути 

досить активним у період навчання в молодшій школі (І. Сухопара, В. 

Зарицька, С. Курносова, Ю. Савченко, Л. Стрєлкова, В. Юркевич, М. Шпак) і 

в період навчання в середніх (І. Андрєєва, Л. Буркова, О. Філатова, В. 

Юркевич) та в старших класах (І. Лящ, І. Опанасюк), а також у період 

студентського життя ( В. Зарицька, М. Манойлова, О. Просіна, Ю. Рокицька, 

А. Вальковська, М. Царено).  

Разом з тим аналіз наукових джерел свідчить про відсутність 

дослідження емоційного інтелекту старшокласників у контексті його розвитку 

психолого-педагогічними засобами та шляхів інтеграції в навчально-виховний 

процес загальноосвітніх навчальних закладів. Недостатньо вивченими 

залишаються питання, пов'язані з моделлю ЕІ старшокласника, виявленням її 

структурних складових; бракує науково обґрунтованих та адаптованих до 

сучасних освітніх реалій програм, ефективних методів та форм впливу на 

розвиток ЕІ старшокласників; обґрунтуванням і розробкою умов і факторів 

його розвитку в навчально-виховному процесі загальноосвітнього 
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навчального закладу.  

Таким чином, важливість дослідження проблеми психолого-

педагогічних засобів розвитку емоційного інтелекту старшокласників та 

недостатність її наукової розробки зумовлює актуальність теми нашого 

дисертаційного дослідження «Психолого-педагогічні засоби розвитку 

емоційного інтелекту старшокласників».  

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

Дисертаційне дослідження виконано в межах всеукраїнського експерименту 

«Психологічні засади інноваційних технологій розвитку особистості» (2015 

- 2020 рр., наказ МОН України № 414 від 09.04.2015 р.), а також наукових 

досліджень лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України: «Психофізіологічні закономірності 

професійного самоздійснення особистості» (реєстраційний номер – 

0113U001126) та «Психофізіологічне забезпечення професійного 

самоздійснення фахівця в умовах соціально-економічних 

перетворень» (реєстраційний номер – 0116U004815).  

Тему дисертації затверджено Вченою радою Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України (протокол № 4 від 30.03.2015 р.) та погоджено 

Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в 

Україні (протокол № 4 від 26.05.2015 р.). 

Об’єкт дослідження –  емоційний інтелект старшокласників. 

Предмет дослідження – особливості розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників психолого-педагогічними засобами.  

Метою дослідження є визначення особливостей емоційного інтелекту 

старшокласників та розробка на цій основі програми його розвитку психолого-

педагогічними засобами. 

Гіпотеза нашого дослідження полягає в тому, що розвитку емоційного 

інтелекту старшокласників як складного інтегративного утворення можна 

ефективно сприяти психолого-педагогічними засобами навчально-виховного 

процесу, зокрема на уроках англійської мови 
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Відповідно до мети були поставлені такі завдання: 

1. Проаналізувати теоретико-методологічні підходи до вивчення 

емоційного інтелекту особистості, розробити теоретичну модель 

емоційного інтелекту старшокласника. 

2. Емпіричним шляхом визначити особливості розвитку емоційного 

інтелекту старшокласників. 

3. Розробити та апробувати програму розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників психолого-педагогічними засобами.  

4. Розробити та апробувати інтегрований курс розвитку емоційного 

інтелекту старшокласників на уроках англійської мови в межах 

Державної програми вивчення іноземних мов. 

Методи дослідження: Для проведення дослідження та досягнення мети 

нами використані наступні методи: теоретичні (аналіз, синтез та порівняння, 

теоретичне моделювання; потенціал психолого-педагогічних засобів щодо 

розвитку ЕІ у старшокласників); емпіричні (спостереження, інтерв’ю, бесіди, 

контент-аналіз, експеримент; психодіагностичні методики); методи 

математично-статистичної обробки даних (описові статистики для 

узагальнення результатів дослідження та перевірки статистичних гіпотез, U-

критерій Манна-Уїтні для незалежних вибірок, а також параметричний тест t-

критерій Стьюдента для виявлення відмінностей результатів в 

експериментальній та контрольній групах, кореляційний аналіз (ранговий 

коефіцієнт кореляції r Спірмена) для визначення взаємозв’язків між 

показниками емоційного інтелекту); формувально-експериментальні 

(програма розвитку емоційного інтелекту старшокласників психолого-

педагогічними засобами, авторська Програма «Розвиваємо емоційний 

інтелект», авторський Інтегрований курс розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників на уроках англійської мови). 

Теоретико-методологічними основою дослідження стали: принципи 

системності у психології (Б. Ананьєв, О. Леонтьєв, Б. Ломов); концептуальні 

положення про розвиток особистості (Б. Ананьєв, Л. Виготський, О. Леонтьєв 
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та ін.); системний підхід до вивчення особистості (В. Кузьмін, Б. Ломов, В. 

Семиченко); принципи розвитку психіки в діяльності (Г. Костюк, С. 

Рубінштейн, С. Максименко); концептуальні положення про місце та роль 

емоцій у когнітивних процесах (В. Вундт, П. Жане, Т. Рібо, Н. Грог); 

психологічні механізми та умови формування особистості підліткового віку та 

юності (Л. Виготський, М. Гінзбург, Д. Ельконін, Е. Еріксон, Г. Костюк, С. 

Максименко, М. Смульсон); загально-психологічні ідеї про розвиток емоцій 

та інтелекту та їхній взаємозв’язок (Г. Айзенк, Б. Базима, О. Бодальов, В. 

Бойко, Х. Гарднер, В. Моляко, М. Смульсон, Е. Торндайк); теоретичні засади 

вивчення емоційного інтелекту, його структури та функцій (І. Андрєєва, Р. 

Бар-Он, Г. Гарднер, Д. Гоулман, С. Дерев’янко, Д. Карузо, Н. Коврига, Д. 

Люсін, Дж. Майєр, М. Манойлова, Е. Носенко, К. Саарні, П. Саловей та ін.); 

розуміння та усвідомлення суб’єктом емоцій, емпатійність (І. Андрєєва, Д. 

Гоулман, Є. Ільїн, Н. Коврига, Д. Люсін, М. Манойлова, Е. Носенко, Є. 

Рибалко, К. Ушинський та ін.); підходи щодо визначення змісту та розробки 

тренінгових програм (О. Кокун, О. Корніяка, С. Максименко, М. Смульсон, 

Н. Чепелєва, Ю. Швалб, Н. Панасенко); емоційно-інтелектуальні аспекти 

розвитку старшокласників (Т. Березовська, Л. Новікова, М. Смульсон, Г. 

Юсупова); особливості розвитку емоційного інтелекту старшокласників 

(Ю. Давидова, Є. Іванова, О. Лящ, Н. Назарук, І. Опанасюк та ін.). 

Організація та експериментальна база дослідження. 

Дослідження емоційного інтелекту старшокласників проводилось на 

базі загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів. Дослідженням було 

охоплено 79 учнів віком від 15 до 17 років Києво-Печерського ліцею № 171 

«Лідер» (39 учнів) та Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 с. Криве Озеро 

Миколаївської області (40 учнів). Порівняльний інтергруповий аналіз 

емпіричного матеріалу здійснювався: а) між старшокласниками 10-11 класів, 

що навчаються в місті та старшокласниками, які навчаються в селі; б) між 

старшокласниками, які навчаються у 10 та 11 класах міста і села; в) між 

старшокласниками залежно від середнього балу успішності. 
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Учні міського ліцею склали експериментальну групу, а учні сільської 

школи – контрольну. 

Дослідження тривало упродовж 2015-2020 рр. і включало орієнтовно-

пошуковий, констатувальний, аналітично-інтерпретаційний та формувальний 

етапи.  

Перший етап – орієнтовно-пошуковий (2015-2016 рр.), на якому за 

результатами теоретичного аналізу були визначені базові поняття 

дослідження, розроблено концепцію роботи, визначено об’єкт, предмет, мету 

і завдання дослідження, здійснено підбір відповідних методів та побудовано 

теоретичну модель розвитку емоційного інтелекту старшокласника у 

навчально-виховному процесі. Також були теоретично визначені психологічні 

умови та етапи розвитку емоційного інтелекту старшокласників. 

На другому етапі (2016–2018 рр.) здійснювалося констатувальне 

дослідження з метою вивчення особливостей емоційного інтелекту 

старшокласників та створення моделі емоційного інтелекту старшокласника. 

До третього етапу дослідження (2018-2019 рр.) ввійшли аналіз та 

інтерпретація результатів емпіричного дослідження; визначення базових 

складових моделі ЕІ старшокласника, які потребують розвитку. 

Четвертий етап – формувальний (2019-2020 рр.) – проведення 

формувального експерименту, у ході якого здійснювалась апробація програми 

розвитку емоційного інтелекту старшокласників психолого-педагогічними 

засобами та авторського Інтегрованого курсу розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників в межах Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти, Державного навчального плану для загальноосвітніх 

навчальних закладів І-ІІІ ст. та Навчальної програми з іноземних мов; також 

на цьому етапі було проведено узагальнення результатів формувального 

експерименту для перевірки його ефективності. 

Для проведення дослідження та досягнення мети нами використані 

наступні методи: теоретичні (аналіз, синтез та порівняння, теоретичне 

моделювання та узагальнення результатів досліджень з проблематики 
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емоційного інтелекту); емпіричні (спостереження, інтерв’ю, бесіди, контент-

аналіз, експеримент; психодіагностичні методики – стандартизовані 

опитувальники для дослідження рівня розвитку загального емоційного 

інтелекту та деяких його складових, тест емоційного інтелекту MSCEIT 

(Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test), опитувальник «ЕмІн» (Д.В. 

Люсіна), «Опитувальник EQ» (Н. Холла), експрес-тест «Дерево, люди, життя» 

(Pip Wilson), методика шкалованої самооцінки психофізіологічного стану 

О.М. Кокуна, тест «Дослідження вольової саморегуляції» (А.В. Звєркова і Е.В. 

Ейдмана), тест «Емоційна врівноваженість», авторські анкети для визначення 

рівня обізнаності старшокласників стосовно емоційного інтелекту та 

наявності системи психолого-педагогічних засобів розвитку ЕІ 

старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі); методи 

активного соціально-психологічного навчання, метод математично-

статистичної обробки даних (описові статистики для узагальнення 

результатів дослідження та перевірки статистичних гіпотез, U-критерій 

Манна-Уїтні для незалежних вибірок, а також параметричний тест t-критерій 

Стьюдента для виявлення відмінностей результатів в експериментальній та 

контрольній групах, кореляційний аналіз (ранговий коефіцієнт кореляції r 

Спірмена) для визначення взаємозв’язків між показниками емоційного 

інтелекту); формувально-експериментальні (програма розвитку емоційного 

інтелекту старшокласників психолого-педагогічними засобами; авторський 

Інтегрований курс розвитку емоційного інтелекту старшокласників на уроках 

англійської мови). 

Надійність та достовірність отриманих результатів забезпечувались 

методологічною основою і теоретичною обґрунтованістю вихідних положень. 

Були підібрані й використані адекватні темі, меті й завданням валідні методи 

дослідження; забезпечена репрезентативна вибірка; використано комплекс 

методів якісного й кількісного аналізу результатів експериментального 

дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 
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що: 

вперше розроблено: 

– структурно-функціональну модель емоційного інтелекту 

старшокласника; 

– програму розвитку емоційного інтелекту старшокласників 

психолого-педагогічними засобами; 

– інтегрований курс розвитку емоційного інтелекту старшокласників 

відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти, Державного навчального плану та Навчальної 

програми з іноземних мов; 

доповнено наукові уявлення щодо: 

– змісту і сутності поняття емоційного інтелекту учня; 

– психологічних особливостей розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників (залежно від класу, сільської чи міської місцевості 

навчання тощо). 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що в роботі 

розкрито особливості розвитку емоційного інтелекту старшокласників 

психолого-педагогічними засобами, теоретично обґрунтована структурно-

функціональну модель ЕІ старшокласника, на основі емпіричних досліджень 

створено факторну модель розвитку емоційного інтелекту старшокласника. 

Обґрунтовано психологічні умови розвитку емоційного інтелекту в межах 

освітнього процесу навчального закладу. 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що на основі 

отриманих емпіричних результатів було створено й апробовано Програму 

розвитку емоційного інтелекту старшокласників психолого-педагогічними 

засобами «Розвиваємо емоційний інтелект»; створено й апробовано 

авторський Інтегрований курс розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників відповідно до Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти, Державного навчального плану та Навчальної 
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програми з іноземних мов; розроблено методичні рекомендації щодо розвитку 

ЕІ, які можуть бути використані в різних видах та формах роботи педагогічних 

працівників, практичних психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх 

навчальних закладів І-ІІІ ступенів та на першому-другому курсах вищих 

навчальних закладах. 

Достовірність і обґрунтованість результатів дослідження забезпечені 

застосуванням комплексу взаємодоповнюючих методів та методик, які довели 

свою ефективність в численних дослідженнях. Надійність отриманих даних 

забезпечена підбором репрезентативної експериментальної вибірки та 

використанням методів математичної статистики, адекватних гіпотезі і 

завданням дослідження. 

Основні висновки, рекомендації та напрацювання дисертаційного 

дослідження були впроваджені у роботі навчальних закладів: Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ (довідка № 

357 від 10.09.2019 р.); Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» (довідка № 54 

від 14.10.2020 р.); Кривоозерської загальноосвітньої школи I-IIІ ступенів № 2, 

с. Криве Озеро, Миколаївської області (довідка №12 від 23.10.2020 р.).  

Особистий внесок здобувача.  

Отримані теоретичні та емпіричні результати є самостійним внеском 

автора у вирішення проблеми дослідження; сформульовані в дисертації 

положення та висновки обґрунтовано на основі власних досліджень, а всі 

теоретичні позиції інших авторів, представлені в роботі, мають відповідні 

посилання і використовувалися лише з метою підкріплення основних ідей 

здобувача; всі публікації за темою дисертації написані й опубліковані без 

співавторів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження відображено у наукових публікаціях, вони 

доповідалися та обговорювалися на засіданнях лабораторії вікової 

психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, на 

науково-практичних конференціях різного рівня, у межах психологічних 
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клубів, на наукових сесіях та методологічних семінарах, таких як: 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті» (Київ, 30 

вересня, 2015 р.), «Сучасна українська школа: виклики, реалії, перспективи» 

(10 грудня 2015 року, м. Київ), TEA West-UA Regional for TEA Alumni 

Ternopil, Ukraine (Тернопіль, 25 вересня, 2016 р.), Всеукраїнська науково-

практична конференція «Реформування української середньої школи: 

інновації в освітньому процесі та оцінюванні» (Київ, 30 вересня, 2016), XIV 

Mezinárodní vĕdecko - praktická konference, «Věda a vznik -2018», po Filologie. 

Psychologie a sociologie. Hudba a život, 22 - 30 prosinců 2018; Міжнародна 

науково-практична конференція «Практична психологія сучасності: ресурси 

та перспективи» (Луцьк, 26-27 вересня 2019 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Щастя та цивілізаційний розвиток» (Львів, 14-15 

листопада, 2019 р.), IV Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я» Донецького національного 

університету імені Василя Стуса (Вінниця, 2019 р.), XIV International Scientific 

and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern 

Society (June, 2019, Warsaw, Poland), ХІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми емпіричних досліджень у психології, педагогіці та 

гуманітарних науках» (до 115-річчя від дня народження Жана Поля Сартра) 

(24-28 лютого 2020 р., м. Краків (Польща). 

Публікації. Результати дисертації висвітлені в 6 одноосібних наукових 

публікаціях автора, 4 з яких – у фахових наукових виданнях, включених до 

переліку, затвердженому МОН України; 1 – у вітчизняних фахових виданнях, 

що входять до міжнародних наукометричних баз даних; 1 – в міжнародному 

наукометричному фаховому виданні. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел (314 найменувань, з  них 47 – іноземною  мовою), 18 додатків (на 45 

сторінках). Повний обсяг дисертації становить 242 сторінок, основний її зміст 

викладено на 167 сторінках. Робота містить 8 рисунків та 28 таблиць. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИМИ 

ЗАСОБАМИ 

 

У розділі представлені наукові підходи вчених різних країн та 

представників вітчизняної науки на предмет дослідження емоційного 

інтелекту у психолого-педагогічному дискурсі. Репрезентується огляд 

наукової інтерпретації поняття «емоційний інтелект», «емоційний інтелект» у 

контексті вікових особливостей старшокласників, зміст феномена, його 

сутність, модель, пропонується розгляд багатоспектральності підходів 

дослідження. 

Обґрунтовується вибір психолого-педагогічних засобів розвитку 

емоційного інтелекту старшокласників як одного із шляхів гармонійного 

розвитку та виховання високоефективних професіоналів майбутнього. 

 

 

1.1. Аналіз теоретичних підходів до проблеми ЕІ особистості 

 

Сучасні наукові дослідження доводять, що професіоналам майбутнього 

поряд із комплексним розв’язанням проблем, критичним мисленням, 

креативністю, умінням керувати та взаємодіяти з людьми важливим навиком 

має бути високий рівень емоційного інтелекту, вміння не лише розуміти власні 

емоції, наміри й мотивацію, а й емоції та наміри інших людей, вміння 

скеровувати емоції у належне русло. 

Актуалізоване проблемно-тематичне коло питань, дотичних до 

дослідження феномена «емоційний інтелект», варто пов’язати з термінами 

«емоції» та «інтелект», де перший – це психічний стан і процес, в яких 

відображається безпосереднє, ситуативне переживання життєвих явищ, 
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зумовлене їхнім ставленням до потреб суб’єкта [201, с.120] і, як визначає 

видатний український психолог С. Максименко, «емоція» – це загальна 

активна форма переживання організмом своєї діяльності [84]. Разом з тим, 

феномен «інтелект» означає систему пізнавальних здібностей індивіда, яка 

виявляється в здатності швидко і легко набувати нові знання і вміння, долати 

несподівані перешкоди, знаходити вихід із нестандартних ситуацій, глибоко 

розуміти те, що відбувається навколо, в умінні адаптуватися до складного та 

мінливого середовища [201, с.156]. Як стверджує українська дослідниця М. 

Смульсон, «інтелект» маючи міжпроцесуальну та метакогнітивну природу, як 

цілісне психічне утворення, породжує, конструює та перебудовує ментальні 

моделі світу, шляхом постановки та розв’язування задач [220, с.32].   

З огляду на історичний контент дослідження взаємозв’язку емоцій та 

мислення потрібно зауважити, що ця тема з давніх часів цікавила відомих 

філософів та просвітників, зокрема, Аристотеля, Декарта, Спінозу, Сократа, 

Платона і, як наголошує відомий психолог І. Андрєєва, «з точки зору античних 

філософів, взаємозв’язки розуму і емоцій є відносинами пана і раба, ідеалом 

яких уявляється повний контроль освіченого розуму над руйнівним впливом 

емоцій» [12, с.13]. 

Досліджуючи емоції та їхній вплив на мислення, видатний гуманіст         

А. Маслоу розглядав «самоактуалізацію особистості», в основі якої вбачав 

гармонійність і емоційну, й інтелектуальну. Відповідно до концепції вченого 

щодо «самоактуалізації особистості» спостерігається паралель із 

характеристиками особистості з високим рівнем розвитку емоційного 

інтелекту [135, с.50].  

Водночас, К. Ушинський, вивчаючи проблему «інтелектуальних 

почуттів» (розумовий успіх і неуспіх, впевненість і невпевненість, розумова 

напруга, несподіванка, обман, сумнів, очікування, здивування, 

непримиренний контраст), наголошує, що вони є посередниками між двома 

важливими сферами – свідомості й волі. Крім того «інтелектуальні почуття» 

можуть проявлятися у практичному ставленні людини до світу, важливо 
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виносити почуття в центр усіх душевних явищ, наголошував вчений [234, 

с.210]. Видатний психолог Л. Виготський, розглядаючи емоції, їхній розвиток, 

специфічний спосіб функціонування в структурі розумової діяльності, 

відзначав, що «у людей емоція ізолюється від царства інстинктів і 

переноситься в нову сферу психічного» [56, с.58] та наголошував, що 

важливим питанням психології є «питання про зв'язок між інтелектом і 

афектом», і «хто спочатку відірвав мислення від афекту, той назавжди закрив 

собі дорогу до пояснення причин самого мислення, оскільки детерміністський 

аналіз мислення допускає розтин рушійних мотивів думки, потреб та інтересів, 

спонукань і тенденцій, які спрямовують рух думки в той чи інший бік» [55, 

с19]. 

З культурно-історичною концепцією Л. Виготського перегукується 

теорія O. Тихомирова, який вважає емоції координатором мисленнєвої 

діяльності, наділяючи емоційні стани евристичними функціями, стверджує, 

що емоційне мислення забезпечує гнучкість, корекцію, перебудову, відхід від 

стереотипів, зміну актуальних установок та може розглядатися свого роду 

каталізатором інтелектуального процесу, засобом покращення чи погіршення, 

пришвидшення чи сповільнення мисленнєвої діяльності [229, с.3-24]. Вчений, 

досліджуючи специфіку емоційного мислення, наголошує, що воно покращує 

інтелектуальну діяльність індивіда. 

Варто зазначити, що, розглядаючи емоцію як «єдність переживання і 

пізнання», С. Рубінштейн вказує, що «...судження, яке є основним актом або 

формою, в якому здійснюється розумовий процес, рідко становить лише 

інтелектуальний акт. Судження, зазвичай, так чи інакше насичене 

емоційністю» [209, c.385]. Зауважуючи, що «емоції не тільки обумовлюють 

діяльність, а й самі обумовлюються нею», видатний вчений наголошує, що 

залежно від цього, хід власної діяльності спричинить у суб’єкта позитивну або 

негативну емоцію, почуття, які пов’язані із задоволенням або 

незадоволенням» [210, с. 149] та «результат дії може виявитися у відповідності 

або у невідповідності щодо найбільш актуальної для особистості в даний 
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момент потреби». С. Рубінштейн передбачав ідею емоційного інтелекту та 

відзначав, що «саме мислення, як реальний психічний процес, є єдністю 

інтелектуального та емоційного, а емоція – єдністю емоційного та 

інтелектуального» [210, с. 96-97].  

У контексті теми нашого дослідження зазначимо, що вперше термін 

“емоційний інтелект” з’явився лише у 1983 році, коли Говард Гарднер у своїй 

монографії “Frames of mind” констатував, що множинний інтелект є 

радикальною альтернативою класичному інтелекту [279, с. 73], а конкретно 

емоційний інтелект виражається у двох формах: міжособистісній та 

внутрішньоособистісній, де міжособистісний емоційний інтелект – це вміння 

людини розуміти інших та мотивувати, а внутрішньоособистісний – здібності, 

пов'язані із власним самосприйняттям, вмінням формувати власну модель 

своєї особистості та ефективно її реалізовувати [280, c. 304]. 

Д. Стайн, виділяючи шість різновидів інтелекту (вербальний, логічний, 

фізичний, творчий, емоційний, візуальний), наголошує, що емоційний 

інтелект є найвагомішим, охоплює кожен аспект стосунків із людьми. 

Дослідник звертає увагу, що сподіватись досягти чогось у житті, не володіючи 

хоча б малою долею емоційного інтелекту, це все одно, що намагатися вести 

парусне судно проти вітру. Можна докладати максимальних зусиль, для того, 

щоб утриматися на курсі, але не буде ніякої надії домогтися успіхів. Д. Стайн 

визначає емоційний інтелект як здатність до сприйняття власних почуттів та 

почуттів інших людей, що передбачає самосвідомість, сприйнятливість [122 с. 

34; 222, с. 47].  

Прибічник некогнітивної теорії емоційного інтелекту ізраїльський 

психолог 

Р. Бар-Он наголошує, що емоційний інтелект – це набір некогнітивних 

здібностей, компетенцій чи навичок, які впливають на спроможність людини 

протистояти викликам зовнішнього середовища та вводить в обіг термін 

“емоційний коефіцієнт” [271]. 
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Дослідженням, пов'язаним з тезаурусом «емоційний інтелект», 

присвячені роботи О. Тихомирова («емоційне мислення») [229; 230; 231], Д. 

Гоулмана («емоційна компетентність») [283], К. Саарні («емоційна 

компетентність») [305; 306], «емоційна грамотність» К. Штайнера [258], О. 

Власової («емоційне самоусвідомлення») [49], Е. Носенко («емоційна 

розумність») [160] та перша фундаментальна праця, в якій емоційний інтелект 

розглядається як окремий вид інтелекту, – монографія «Емоційний Інтелект» 

Дж. Майєра та П. Саловея, видана в 1990 році [296]. 

Автори конструкту «емоційний інтелект»  Дж. Майєр та П. Саловей 

(пізніше до них долучився Д. Карузо), розробляючи теорію, концепцію, 

систему вимірювання рівня розвитку емоційного інтелекту, розглядають 

емоційний інтелект як здатність аналізувати свої емоції з метою покращення 

процесу мислення; здатність сприймати, оцінювати та генерувати їх таким 

чином, щоб допомагати мисленню; рефлекторно скеровувати емоції в 

напрямку сприяння власному емоційному та інтелектуальному зростанню. 

Вчені відзначають, що емоції містять інформацію про зв'язки людини (з 

іншими особами чи предметами), «інформують» людину про характер цих 

зв'язків (в контексті чого можуть бути актуальними і спогади, й уявлення), а, 

відповідно, зміна зв'язків з людьми, речами призводить до зміни емоцій, 

пережитих з цього приводу [227; 228]. Крім того, вчені пропонують чотирьох 

компонентну структуру емоційного інтелекту, з утворенням ієрархічного 

конструкту, де найнижчим рівнем є здатність сприймати та виражати емоції, а 

усвідомлена регуляція емоцій є найвищим рівнем [292; 294; 296; 297]. 

Допрацювавши модель ЕІ вищезгаданих науковців, Д. Гоулман робить 

акцент на чотирьох його компонентах: самосвідомості, самоконтролі, 

соціальній чутливості та управлінні взаємостосунками [283;284], 

наголошуючи, що це дає можливість людині розвиватися як успішній 

особистості та здійснювати найглибші власні бажання, найгідніші власні 

здібності [284].  
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К. Петридес і Е. Фернхем започатковують інший напрям, беручи за 

основу оцінку стійкості поведінки у різних життєвих ситуаціях та акцентуючи, 

що кожен тип здібностей складається з низки компонентів. Вчені 

стверджують, що ЕІ є сукупністю емоційних відчуттів, які розташовані в 

глибинних рівнях особистості [300]. та визначають емоційний інтелект як 

здатність до ідентифікації і вираження емоцій, поділяючи його на два 

компоненти, один з яких спрямований на свої емоції (вербальні і невербальні 

субкомпоненти), а інший – на чужі емоції (субкомпоненти невербального 

сприйняття й емпатії). До третього типу здібностей, пов'язаних з 

використанням емоцій у мисленні та діяльності, на думку К. Петридеса та                   

Е. Фернхема, входять компоненти гнучкого планування, творчого мислення, 

перенаправлення уваги і мотивації [301].  

Наголошуючи на визначені ЕІ як здатності до розуміння своїх та чужих 

емоцій, прибічник двокомпонентної теорії емоційного інтелекту Д. Люсін 

зауважує, що емоційний інтелект –  це вміння керувати та чітко розпізнавати 

емоції, визнавати сам факт наявності того чи іншого емоційного стану, 

здатність ідентифікувати емоцію, знаходити словесне її вираження; розуміння 

причин, які цю емоцію викликали та негативні чи позитивні наслідки, до яких 

вона приведе. Вчений відзначає, що внутрішньоособистісний і 

міжособистісний ЕІ дають можливість актуалізації різних когнітивних 

процесів і навиків та мають бути пов'язані одне з одним, тому є хибним 

трактування цього феномена як суто когнітивної здатності за аналогією з 

просторовим чи вербальним інтелектом [122].  

Дослідження емоційного інтелекту, здійснені вченими пострадянських 

країн: І. Андреєвою, Г. Березовською, О. Білоконь, Л. Вольновою,                          

Г. Гарсковою, О. Гулевич, С. Дерев’янком, Н. Ковригою,  Е. Носенко,                    

А. Петровською, Є. Сергієнком, Т. Сисоєвою, О. Філатовою, В. Юркевич 

доводять актуальність теми, значущу кількісну складову невивчених аспектів, 

а звідси – перспективність дослідження. 
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Вітчизняні вчені Е. Носенко та Н. Коврига наголошують на важливості 

вивчення стресозахисної та адаптивної функцій емоційного інтелекту та 

доводять, що інтенсивність і частота стресових реакцій людини залежить від 

рівня сформованості її емоційного інтелекту [161, с.126], а набуті особистістю 

знання та уміння спрямовують поведінку в конкретних життєвих ситуаціях, 

визначають успішність життєдіяльності людини, як і її диспозиційні 

особистісні чинники [162, c.99]. Доводячи існування прямого зв’язку 

емоційного інтелекту з показниками адаптивності А. Гладких наголошує на 

негативному зв’язку емоційного інтелекту із зовнішнім контролем [61], 

підтримує ідею О. Бодальова про можливість особливої соціальної 

обдарованості особистості [31], яка виявляється через єдність 

інтелектуальних, емоційних і комунікативних здібностей і є основою успішної 

комунікації. Російська дослідниця О.В. Філатова доводить, що емоційний 

інтелект забезпечується самоконтролем, який полягає в умінні «дозувати 

емоції» і проявляється у сфері спілкування, що передбачає емпатію [238] та 

пропонує розглядати ЕІ як форму виявлення позитивного ставлення людини 

до світу (оцінка його як такого, в якому вона може здійснювати успішну 

життєдіяльність); до інших (як гідних доброзичливого ставлення); до себе (як 

спроможного самостійно визначати цілі власної життєдіяльності й активно 

діяти у напрямі їхнього здійснення; як гідного самоповаги). Наголошуючи на 

тому, що здатність управляти власними емоціями дає змогу набути таких 

компетенцій, як стресостійкість, ініціативність А. Альошина стверджує, що 

особистість, яка впевнена у своїй здатності розуміти і управляти емоціями, 

ефективніша в міжособистісній взаємодії [5]. А М. Журавльова пропонує 

розглядати ЕІ як особливу форму організації індивідуального емоційного 

досвіду у вигляді наявних емоційних структур, що породжують емоційний 

простір відображення і емоційних репрезентацій, які будуються в межах цього 

простору, тобто беручи за основу структурно-інтеграційний підхід до 

вивчення феномена [78; 79]. Т. Князєва висловлює думку щодо 

універсальності емоційного інтелекту як психологічної характеристики, що 
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бере участь у процесах емоційної комунікації незалежно від сфери комунікації 

та об’єкту сприйняття і міжособистісної взаємодії. [100], а Г. Гарскова 

стверджує, що ЕІ є загальною здатністю управляти всією емоційною сферою 

на основі її інтелектуального аналізу і синтезу, усвідомлення відносин, 

репрезентованих в емоціях; прийняття рішень через осмислення, 

відображення емоцій, що диференціюють події з наявним особистісним 

змістом; ЕІ продукує неочевидні способи активності для задоволення потреб, 

досягнення цілей [60]. Дослідниця М. Шпак розглядає емоційний інтелект як 

інтегративну особистісну властивість, зумовлену динамічною єдністю афекту 

та інтелекту шляхом поєднання емоційних, когнітивних і мотиваційних 

особливостей [254; 255], а Ж. Вірна говорить про ЕІ в контексті губристичної 

мотивації, наголошуючи, що ЕІ дає змогу особистості відстежувати власні 

емоційні стани в кожній конкретній ситуації та віддзеркалювати міру 

готовності особистості справлятися з проблемами, контролювати власну 

поведінку, актуалізує емпатійні здібності та розпізнання емоцій інших, що і є, 

на думку вченої, основою структурної організації емоційного інтелекту [46]. 

Вивчення наукових поглядів доводить, що загальним для різних 

концепцій є розуміння психологічного феномену ЕІ як здатностей до 

розуміння та усвідомлення емоцій, конструктивного впливу на емоційні стани 

та управління ними у контексті і внутрішньоособистісному, і 

міжособистісному. Вивчення ЕІ обумовлене відсутністю єдиного 

теоретичного погляду на проблему загального уявлення, а також і на шляхи 

дослідження феномена. Незважаючи на практичне значення й актуальність 

проблеми розвитку емоційного інтелекту вона наразі так і залишається 

недостатньо вивченою і в теоретичному, і в експериментальному контексті. 

 

1.2. Розвиток емоційного інтелекту особистості 

 

Історія вивчення емоційної сфери людини підводить нас до питання ролі 

емоцій в процесі становлення та зростання гармонійної особистості з огляду 
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на використання всього потенціалу, ресурсних можливостей. Чарлз Дарвін, 

який сформулював перші уявлення про мозкові механізми емоцій, і 

опублікував у 1872 р. книгу «Вираження емоцій у людини й тварин», довів 

еволюційний шлях розвитку емоцій й обґрунтував походження їхніх 

фізіологічних проявів, наголошуючи, що емоції або корисні, або є  лише 

рудиментом реакцій, які еволюціонували в боротьбі за існування, велика 

кількість емоційних реакцій є вродженими і виявляються з моменту 

народження [277]. 

Упродовж століть на різних етапах розвитку психології виникали різні 

теорії розвитку емоційної сфери. Такі провідні фахівці в області психології 

інтелекту як Е. Торндайк [310], Ч. Спірмен [307], Д. Векслер [312] та                 

Дж. Гілфорд [285] стверджували, що люди розрізняються за здатністю 

розуміти інших людей і управляти ними, розумно будувати людські 

відносини. Активний пошук науковцями методів та засобів розвитку ЕІ 

свідчить про відповідність цього поняття уявленням життєвої психології, адже 

дає більш ширший спектр бачення сформованих наукових уявлень про 

різноманітність людських здібностей [310]. Водночас деякі науковці, такі як 

Л. Кронбах [276], стверджують, що й соціальні, й емоційні здібності є 

складним конструктом з точки зору їхньої операціоналізації та розрізнення з 

традиційними формами інтелекту і фактично їх неможливо розвивати. Все ж 

більша частина науковців доводить, що можна і потрібно розвивати емоційний 

інтелект, а сам процес розвитку розглядається в сучасній психології переважно 

в двох аспектах: вивчення онтогенетичних змін щодо здатностей розуміти, 

усвідомлювати й управляти емоціями та в аспекті цілеспрямованого впливу на 

розвиток окремих його сторін [122; 275; 284; 314; 315].  

Отримання та використання таких навичок у сфері ЕІ, як розуміння, 

усвідомлення, управління емоціями, емоційна компетенція може мати 

імпліцитний та експліцитний характер, про що йдеться у працях Р.Д. Робертса, 

Дж. Меттьюса, М. Зайднера, Д.В. Люсіна [207]. Дослідники декларують, що ці 

навички аналогічні когнітивним і їхнє отримання та використання 
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особистістю полегшується за умови наявності високого рівня емоційної 

компетенції. Вчені апелюють до твердження  П. Аккермана [268] про те, що 

імпліцитні навички можна співвідносити з кристалізованим інтелектом, 

експліцитні, відповідно, – зі знаннями про емоції, та пропонують власний 

конструкт емоційного інтелекту особистості, розглядаючи його з точки зору 

чотирьох базових складових: темпераменту, переробки інформації, 

впевненості у своїй емоційній компетентності та емоційних знань і навичок 

(табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Характеристика методик вимірювання ЕІ 

(за Р. Робертсом, Дж. Меттьюсом, М. Зайднером, Д. Люсіним) 

Конструкт 
Еквіваленти в 
дослідженнях 

психометричного 
інтелекту 

Процеси, що 
лежать в 
основі 

конструкта 

Значення для 
адаптації 

Як виникає в 
онтогенезі 

Темперамент Відсутні 

Нейронні і 
когнітивні 

процеси, що 
управляють 
збудженням, 

увагою і 
підкріпленням 

Змішане: 
фактори, що 
виділяються, 
можуть мати 
і позитивне, і 

негативне 
значення 

Вроджений і 
формується 
на ранніх 
стадіях 

розвитку 

Переробка 
інформації 

Час реакції 
вибору, робоча 

пам’ять 

Робота 
окремих 
модулів 
системи 

переробки 
інформації 

Не 
визначено: 
неясно, чи 
необхідна 
швидкість 
переробки 
інформації 

для адаптації 

Вроджений і 
формується 
на ранніх 
стадіях 

розвитку 

Впевненість у 
своїй емоційній 
компетентності 

Самооцінка 
інтелекту 

Самооцінка, 
саморегуляція 

В основному 
позитивне 

Вчення і 
соціалізація 

Емоційні знання і 
навики 

Кристалізований 
інтелект і 

декларативні 
знання 

Набуті 
процедури і 
декларативні 

навики 

В основному 
позитивне; 

але в деяких 
контекстах 
може бути 
негативним 

Вчення, 
соціалізація і 
формування 

окремих 
навичок і 

знань 
 

Вчені відстоюють точку зору, що та теоретична база, яка була 

напрацьована, дозволяє виділити деякі здібності особистості, які, можливо, 
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додають щось нове до того набору здібностей і особистісних характеристик, 

який вже описаний в науковій психології та використовується в практичній 

роботі [207].  

Співавтор конструкта емоційного інтелекту особистості М. Зайднер у 

2003 році запропонував власне бачення моделі розвитку здібностей 

емоційного інтелекту особистості, наголошуючи і на біологічних, і на 

соціальних факторах, що впливають на розвиток емоційного інтелекту 

особистості [314, с. 90]. М. Зайднер розглядає ЕІ як систему метакогнітивних 

здібностей, в основу конструкта якої закладено концепцію взаємозв’язку між 

компетенцією в емоційній сфері та саморегуляцією (в її індивідуальних 

проявах) [314, с.95], яка обумовлена поєднанням трьох функцій: емоційної, 

когнітивної та мотиваційної (рис.1.1). 

                 

               
Рис. 1.1 Модель розвитку здібностей, які лежать в основі емоційного 

інтелекту (Zeidner et al., 2003) 
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Д. Гоулман вважає, що розпізнавання емоцій, усвідомлення їх, вміння 

регулювати та управляти емоціями, емоційними станами; самосвідомість, 

усвідомлення соціальної взаємодії, управління власними емоціями та 

відносинами, в яких знаходиться особистість і є емоційні, а не когнітивні 

здібності, які потрібно розвивати з метою підвищення ЕІ [63, с. 201; 282, с. 37]. 

У свою чергу С. Дерев’янко виділяє наступні провідні характеристики 

емоційної поведінки особистості: емоційне самопочуття, емоційне реагування, 

а термін «актуалізація емоційного інтелекту» розглядає як розкриття та 

перетворення потенційного змісту емоційного інтелекту в актуальні, реальні 

форми, що проявляються в емоційній компетентності, адаптивності емоційної 

поведінки, самопочутті, реагуванні [66]. Г. Орме виділив деякі вікові 

особливості розвитку емоційного інтелекту особистості та стверджує, що 

вміння інтелектуально управляти емоціями підвищується відповідно до 

отримання життєвого досвіду та значно зростає в період юності та зрілості 

[176]. 

Рівень емоційного інтелекту матері впливає на рівень емоційного 

інтелекту дитини, вважає І. Андрєєва і наголошує, що на відміну від 

абстрактного і конкретного інтелекту, який відображає закономірності світу, 

емоційний інтелект є відображенням внутрішнього світу особистості та 

пов'язаний з поведінкою особистості, взаємодіє з реальністю, фокусуючись на 

пізнанні та використанні власних емоційних станів й емоцій оточення для 

вирішення проблем, регуляції поведінки [12, с.46]. Л. Буркова визначає три 

чинники, що впливають на розвиток емоційного інтелекту особистості: 

генотип батьків, соціальне середовище та виховання. Дослідниця зауважує, що 

попри те, що емоційний інтелект частково успадковується генетично, багато 

навиків та навичок може бути розвинено упродовж життя [38]. Російська 

дослідниця О. Філатова наголошує, що розвиток емоційного інтелекту 

особистості передбачає і розвиток стресозахисного та адаптивного потенціалу, 

а емоційний інтелект особистості є формою виявлення позитивного ставлення 

до світу в контексті успішної життєдіяльності, визнаючи самостійно власні 
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цілі та активний рух у відповідному напрямку, доброзичливе ставлення до 

інших [238]. Bчена М. Журавльова вважає, що за основу концепції розвитку 

ЕІ потрібно брати феноменологічний, генетичний, соціокультурний, 

процесуально-діяльнісний, освітній, інформаційний, функціонально-рівневий, 

регуляційний підходи [78]. 

Клінічний психолог К. Штайнер говорить про важливість розвитку 

таких емоційних навичок особистості, як навички, спрямовані на любов, 

допомогу в співпраці, на стосунки без маніпуляції, емоційного насильства та 

домінування і наголошує, що «особиста сила та емоційне здоров’я людини 

залежить від взаємин зі своїми емоціями й емоціями інших» [258]. 

 

1.2.1  Психологічні особливості  розвитку ЕІ старшокласників 

Психологи та педагоги сьогодні ведуть активні дослідження щодо 

пошуків шляхів розвитку емоційного інтелекту особистості школяра, 

розглядають цю багатогранну проблему не тільки із міркувань розвитку 

здібностей, а й з точки зору розвитку внутрішньоособистісного і 

міжособистісного емоційного інтелекту. Найважливішим невирішеним 

завданням є недостатня увага до організації вивчення старшокласниками 

власних потенційних можливостей, особистісних ресурсів, можливостей та 

знань адекватно себе оцінювати і сформувати виважений підхід у ставленні до 

самого себе з точки зору емоційного інтелекту. Старшокласники сповнені 

почуттів незадоволення собою, сумнівів, хвилювань.  

Обґрунтовуючи важливість емоційного інтелекту для успішної 

навчальної, професійної, дослідницької та комунікативної діяльності, Д. 

Гоулман виділяв здатності, які дають можливість контролювати власні та чужі 

почуття й емоції і використовувати в напрямку управління мисленням та діями 

[282]. Д. Гоулман стверджував, що «якими б стали наші школи (і діти), якби в 

програму освіти входив розвиток емоційного інтелекту, здатного викликати в 

інших людей живий відгук? І, звісно, будь-який роботодавець був би 

щасливий прийняти в ряди своїх співробітників людей, які непогано 
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володіють цими ключовими для життя навичками. Це принесло б користь і 

самим людям, частково позначилось на позбавленні від соціальних недуг, 

таких як прояви насильства, зловживання алкоголем чи наркотиками, що є 

результатом недостатності врівноваженості та самоконтролю. Від цього 

виграло б суспільство в цілому – благом для нього став би більш високий 

рівень толерантності, турботи й особистої відповідальності» [282, c.35]. 

Ряд вчених, досліджуючи сутність емоційного інтелекту в межах 

досягнення навчального успіху (С. Бєлова, А. Чернявська, В. Юркевич, А. 

Савенков та ін.) [211;248, 267], доводять, що емоційний інтелект можна 

розвивати та навчати вмінням, необхідним для усвідомлення та управління 

емоціями в більшій мірі, ніж абстрактно-логічний інтелект [248]. Вчені               

І. Андреєва, Ж. Кучеренко, Е. Носенко, Н. Харченко, А. Чернявська, С. Чечало 

наголошують на необхідності розвитку емоційного інтелекту особистості учня 

на всіх етапах навчання та можливості інтеграції в навчально-виховний процес 

у молодшій (К. Кузнєцова, А. Добрин, Ю. Савченко) чи середній школі           

(Ю. Давидова), і на етапі старшої школи (І. Опанасюк, О. Лящ), в період 

юності (І. Мещерякова, Т. Кисельова) і ранньої дорослості (Л. Вахрушева,        

Ф. Кобра). Дж. Готтман і Дж. Деклер активно популяризують розвиток 

емоційного інтелекту в процесі виховання дитини в родині у своїй книзі 

"Емоційний інтелект дитини. Практичний курс для батьків".  

Період навчання в старших класах є одним із найскладніших, адже в 

старших класах розвиток пізнавальних процесів особистості старшокласників 

досягає рівня практично готової до виконання всіх видів розумової роботи, 

включно з найскладнішими. В цей період психологічні процеси 

старшокласників виходять на такий рівень, що розвиток способів отримання 

знань дуже часто випереджає власне їхній особистісний розвиток, 

завершується формування в особистості загальної емоційної спрямованості, 

основ емоційної культури [205]. Разом з тим, якраз цей період розвитку 

особистості характеризується спрямованістю у майбутнє, зосередженістю на 

професійному самовизначенні, значною стійкістю світоглядних настановлень 
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особистості, кращому управлінні своїми емоційними станами, почуттями, з 

більш стійкими настроями, аніж у підлітковому віці, що передбачає і 

самообмеження, і відмову від фантазій підліткового періоду [108].  

Дослідниця І. Опанасюк, розглядаючи можливості розвитку ЕІ 

старшокласників у контексті вдосконалення міжособистісного та 

внутрішньоособистісного його складових, де міжособистісний ЕІ на рівні його 

когнітивної складової виражається в розумінні та спрямованості на емоції 

інших, свідомій оцінці відносин та емоційному реагуванню, а 

внутрішньоособистісний ЕІ – це емоційна чутливість та виразність, 

ідентифікація емоцій та стійкість емоційних проявів [170; 173]. І. Опанасюк 

науково обґрунтовує, що «розвиток у старшокласників EQ є необхідною 

психолого-педагогічною умовою підвищення ефективності навчання й 

виховання молоді відповідно до вимог постіндустріального суспільства», а 

також вбачає, що ефективним методом розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників має бути арт-терапія, яка має такі психологічні особливості: 

рефлексивне осмислення емоційного змісту світоглядно-диспозиційних 

пошуків, виражених у художньо-символічних формах арт-терапевтичних 

засобів, емоційна і соматична релаксація як сприятлива форма розвитку EІ та 

інтерактивна взаємодія старшокласників на основі когнітивної емпатії [171]. 

Наголошуючи на темі розвитку емоційного інтелекту старшокласників, 

варто зазначити недостатність дослідження природи умов та засобів 

формування емоційного інтелекту. Сьогодні вченими ще не визначена чітка 

картина бачення джерел початку формування емоційного інтелекту: чи це 

процеси емоційні, а чи є частиною загального інтелекту, наскільки суттєво 

мати високий рівень ЕІ на етапі навчання в школі, які педагогічні та 

психологічні методи, методики, техніки та на якому рівні сприяють 

формуванню та розвитку емоційного інтелекту старшокласників. Зважаючи на 

той факт, що дії учня, його мотивація до навчання в конкретній ситуації 

залежать не тільки від її характеристик, а й від емоційного стану, в якому 

перебуває учень, на перший план виходить емоційний стан учня та вплив його 
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на можливість чи неможливість навчання за умови позитивних чи негативних 

емоцій. Недостатній розвиток ЕІ учнів перешкоджає здійсненню власних його 

намірів, порушує міжособистісні стосунки: учень-учень, учень-вчитель, 

учень-батьки, в цілому погіршує стан фізичного й психологічного здоров’я 

дитини. 

Українська вчена О. Лящ, досліджуючи ґенезу емоційного інтелекту в 

юнацькому віці, наголошує, що «емоційний інтелект як процес складається з 

трьох етапів: сприйняття й аналізу емоційної інформації, вербалізації 

отриманої слабодиференційованої емоційної інформації, використання 

вербалізованої емоційної інформації для розуміння і регуляції емоційних 

станів. При цьому емоційний інтелект особистості юнацького віку включає 

фемінний, маскулінний і андрогінний аспекти, що мають такі змістовні 

характеристики: рівень фемінності в емоційній ідентифікації, розпізнаванні, 

використанні, розумінні емоцій, рівень маскулінності у свідомій регуляції 

емоціями; рівень андрогінності в ідентифікації, використанні, розумінні і 

свідомій регуляції емоцій [118; 119; 120]. 

Тому, на нашу думку, цей віковий період повинен розглядатися  не в 

якості виділеного елемента в структурі періодизації, а, насамперед, як 

показник динамічного розвитку з обов’язковим вивченням умов формування 

та розвитку в онтогенезі. Без вище зазначеного неможливо методично виявити 

психологічні особливості процесу, враховуючи і те, що саме в цей період 

старшокласники досягають того ступеня психологічної, ідейно-громадської 

зрілості, що вже здатні до дорослого життя, самостійної діяльності, складання 

власних життєвих планів та бачення шляхів їхньої реалізації [51]. 

З аналізу теоретичного матеріалу можна зробити висновок, що 

емоційний інтелект старшокласників є інтелектуальними, особливими 

здібностями розуміти і керувати емоційними проявами, переживаннями, 

станами. Розгляд теоретичного матеріалу щодо концептуальних основ 

емоційного інтелекту старшокласників засвідчив, що загальним для різних 

концепцій є розуміння ЕІ як здатності до визначення, розуміння та управління 
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власними емоціями й емоціями інших. Розвиток емоційного інтелекту 

старшокласників обумовлений не тільки індивідуально-особистісними 

умовами, але й середовищем, в якому перебуває молода людина.   

Специфіка сучасного стану проблеми дослідження ЕІ обумовлена не 

тільки і не стільки відсутністю єдиної психологічної теорії, як розумінням, 

який інструментарій досліджень емоційного інтелекту старшокласників є 

найдоцільнішим.  

 

1.2.2  Теоретична модель емоційного інтелекту старшокласника 

 

Виходячи із структурних елементів психологічного конструкту 

«емоційний інтелект особистості», доцільним є його розгляд через призму 

трьох груп моделей. Перша модель – «модель здібностей» як сукупність 

ментальних здібностей, що зосереджені на емоціях та їхній взаємодії з 

мисленням (Дж. Майєр, П. Саловей, Д. Карузо), друга – модель особистісних 

рис (К. Петрідес та Е. Фернхем), і третя – змішана модель як сукупність 

здібностей з додаванням персональних диспозицій, що не відносяться до 

здібностей (Р. Бар-Он, Д. Гоулман).  

Якщо розглядати в деталях, що ж є емоційним інтелектом з точки зору 

представників «моделі ментальних здібностей» за авторством П. Саловея,        

Д. Майєра, Д. Карузо, то, як зауважує А. Панкратова, – це здатність 

контролювати власні почуття та емоції, почуття та емоції інших, відповідно 

використовувати отриману інформацію в напрямку управління мисленням, 

діями, тобто, сукупність ментальних здібностей до розуміння власних емоцій 

та емоцій інших [182, с. 49]. Цю модель можна розглядати з точки зору 

чотирьох характерних позицій: сприйняття емоцій (ідентифікація емоцій, що 

включає ряд пов'язаних між собою здібностей: сприйняття емоцій, здатність 

помітити сам факт наявності емоцій), їхня ідентифікація, адекватне 

вираження, розрізнення справжніх емоцій та їхніх імітацій; розуміння емоцій 

(використання емоцій з метою підвищення ефективності мислення та 
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діяльності, здатність використовувати емоції з метою зосередження на 

важливих подіях, цілях тощо; вміння викликати емоції, що сприяють 

вирішенню завдань, використання відповідних емоцій щодо генерації творчих 

ідей; використання коливання настрою як засобу аналізу різних проблем з 

різних сторін); посилення мислення за допомогою емоцій (використання 

емоційного стану, комплексу емоцій для посилення мислення. Здатність 

розуміти комплекси емоцій та зв'язок між емоціями, емоційними станами,  

переходи від однієї емоції до іншої, причини їхнього виникнення, зчитування 

вербальної інформації про емоційний стан людини); керування емоціями 

(управління емоціями, здатність контролю за емоціями, зниження 

інтенсивності негативних емоцій, усвідомлення своїх емоцій, зокрема, і 

неприємних, та спроможність до вирішення проблеми емоційного 

навантаження; сприяння особистісному росту і поліпшенню міжособистісних 

відносин. П. Саловей, Д. Майєр, Д. Карузо акцентують на здатностях 

аналізувати власні емоції з метою покращення процесу мислення, сприймати 

емоції, оцінювати та генерувати їх таким чином, щоб сприяти мисленню, 

рефлекторно скеровувати емоції в напрямку сприяння власному емоційному 

та інтелектуальному зростанню [292] та запропонували розрізняти моделі 

здібностей і змішані моделі, де перший тип – їхня власна модель, яка 

констатує, що ЕІ є когнітивною здатністю, а другим типом моделей є такі, що 

поєднують когнітивні здібності й особистісні характеристики [297].  

Дослідники К. Петридес і Е. Фернхем вважають ЕІ дещо ширшим: 

емоційний інтелект як здатності особистості та емоційний інтелект як риса 

[300]. Вчені відзначають трохи інші відмінності, стверджуючи, що характер 

моделі емоційного інтелекту визначається не стільки теоретичним 

обґрунтуванням, скільки використанням різних методик виміру, беручи за 

основну рису оцінку стійкості поведінки у різних життєвих ситуаціях. Вчені 

наголошують, що кожен тип здібностей складається з низки компонентів, 

таких як здатність до ідентифікації і вираження емоцій, та діляться на два 

підкомпоненти, один з яких спрямований на свої (вербальні і невербальні 
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субкомпоненти), а інший – на чужі емоції (субкомпоненти невербального 

сприйняття й емпатії). Третій тип здібностей, виокремлений вченими, 

пов'язаний з використанням емоцій у мисленні та діяльності і включає 

компоненти гнучкого планування, творчого мислення, перенаправлення уваги 

і мотивації [301]. 

Автор третьої моделі ЕІ ізраїльський психолог американського 

походження Р. Бар-Он розглядає «емоційний інтелект» як сукупність 

некогнітивних (емоційних і соціальних) здібностей, знань, умінь, що 

впливають на можливість особистості успішно відповідати вимогам соціуму і 

протистояти його тиску [270]. Дослідник у своїй моделі дуже широко трактує 

поняття ЕІ, визначаючи його як некогнітивні здібності, знання і набуті 

компетентності, що дають людині можливість успішно справлятися з різними 

життєвими ситуаціями та виділяє п'ять сфер компетентності, які можна 

ототожнити з п'ятьма компонентами ЕІ (кожен із компонентів складається з 

кількох субкомпонентів): 1) пізнання себе – усвідомлення своїх емоцій, 

упевненість у собі, самоповага, самоактуалізація, незалежність, самоаналіз, 

асертивність; 2) навички міжособистісного спілкування – емпатія, 

міжособистісні взаємовідносини, виникнення соціальної відповідальності; 3) 

здатність до адаптації – розв'язання проблеми, зв'язку з реальністю, гнучкість. 

4) управління стресовими ситуаціями – стресостійкість, контроль над 

імпульсивністю; 5) переважаючий настрій – щастя, оптимізм, задоволеність 

життям [272; 288; 140; 144]. 

Уваги заслуговує і модель ЕІ Д.В. Люсіна. Вчений визначає ЕІ як 

здатність до розуміння своїх та чужих емоцій, вміння керувати ними, чітко 

розпізнавати емоції та визнавати сам факт їхньої наявності, наявності того чи 

іншого емоційного стану, здатність ідентифікувати емоцію (встановлювати, 

яку саме емоцію відчуваєш) і знаходження словесного вираження тієї чи іншої 

емоції; розуміння причин, які цю емоцію викликали та негативні чи позитивні 

наслідки, до яких вона приведе. Здатність керувати емоціями означає, з точки 

зору вченого, що людина може контролювати інтенсивність емоції, 
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приглушувати надміру сильні емоції, контролює зовнішнє вираження емоцій, 

може також довільно викликати той чи інший емоційний стан. Отже, можна 

казати про внутрішньоособистісний і міжособистісний ЕІ, що уможливлюють 

актуалізацію різних когнітивних процесів і навиків та повинні бути пов'язані 

одне з одним [123]. Д.В. Люсін вважає, що є хибним трактування ЕІ як суто 

когнітивної здатності за аналогією з просторовим чи вербальним інтелектом. 

Варто зробити припущення, що здібності щодо розуміння емоцій та 

управління ними тісно переплітаються із направленістю особистості на 

емоційну сферу в цілому, з внутрішнім світом людини, схильністю до аналізу 

власної поведінки та поведінки інших, силою чи слабкістю тих чи інших 

переживань.  

Вчений робить висновок, що ЕІ має двояку природу: когнітивні 

здібності та особистісні характеристики є свого роду психологічною освітою, 

яку людина отримує протягом життя під впливом ряду чинників, що 

спричиняють специфічні індивідуальні особливості особистості. Принципова 

відмінність моделі Люсіна від змішаних моделей полягає в тому, що до її 

характеристик не вводяться особистісні риси, що є корелятами здатності до 

розуміння й управління емоціями, а П. Саловей, Д. Майєр та Д. Карузо 

вказують, що змішані моделі містять деякі особистісні риси, наприклад, 

оптимізм, емпатію, що багатьма дослідниками не відноситься до ЕІ [293].  

Українська дослідниця Л. Колісник, класифікуючи моделі емоційного 

інтелекту, говорить про три групи: моделі здібностей, моделі 

характеристик/рис, змішані моделі, уточнюючи, що у межах моделей 

здібностей емоційний інтелект трактується як перетин емоцій та пізнання, 

тобто як когнітивна здібність та наголошує, що представники змішаних 

моделей емоційного інтелекту інтерпретують його як складне психологічне 

утворення, яке має і когнітивну, й особистісну природу. Вчена наголошує, що 

моделі відрізняються тільки набором особистісних характеристик, які до них 

включено, та що за своїм змістом модель емоційної самоефективності близька 

до змішаних моделей інтелекту, адже включає, окрім особистісних 
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характеристик когнітивні здібності. Вчена відзначає, що об’єднавши змішані 

моделі та моделі характеристик, отримуємо дві групи підходів до розуміння 

емоційного інтелекту: як когнітивну здібність та як складне утворення, що 

включає когнітивні й особистісні риси та спричиняє існування двох груп 

методик для визначення рівня ЕІ [104]. 

Українська дослідниця О. Темрук говорить, що емоційний інтелект у 

синтетичній теорії постає одночасно і як здібність, і як емоційна 

компетентність, і як риса особистості [228]. 

Отже, підсумовуючи нашу теоретичну розвідку стосовно розуміння 

феномена емоційного інтелекту та його складових, можемо зробити наступний 

висновок: наразі осягнення природи ЕІ і його складових базується насамперед 

на концептуально представлених у моделях західних науковців трьох напрямів 

дослідження ЕІ – моделі здібностей  П. Саловея, Дж. Маєра, Д. Карузо; моделі 

особистісних рис К. Петридіса, Е. Фернхема; змішаної моделі Р. Бар-Она і        

Д. Гоулмана. Дослідження вчених на пострадянському просторі побудовані з 

урахуванням вищезазначених концепцій феномена ЕІ. 

Ми розглядаємо ЕІ старшокласників через призму теоретичного базису 

генетичного, інформаційного, регулятивного, соціокультурного, 

процесуально-діяльнісного, феноменологічного, функціонально-рівневого та 

освітнього підходів і вважаємо, що теоретична модель ЕІ старшокласника 

пролягає в площині загального інтелекту як окремо взята психологічна 

категорія.   

Створена нами теоретична структурно-функціональна модель 

емоційного інтелекту старшокласника є проєкцією традиційних трьох моделей 

(модель здібностей, модель особистісних рис і змішана модель) та поєднує в 

собі емоційний, когнітивний, адаптаційний та регулятивний компоненти з 

відповідною структуризацією (рис. 1.2). 



                                                                                                                                                                                         
 

 

49 

 
 

Рис. 1.2 Структурно-функціональна модель емоційного інтелекту 

старшокласника 

 

Як бачимо на рисунку, до структурно-функціональної моделі ЕІ 

старшокласника ввійшли наступні компоненти: когнітивний (успішність, 

уявлення про емоції, сприйняття та розуміння емоцій); емоційний (прагнення, 

почуття, емоції); адаптаційний (самопочуття, активність, настрій, 

працездатність та стан здоров’я); регулятивний (вольова саморегуляція, 

емоційна стійкість, управління). 

 

1.3 Проблеми діагностики емоційного інтелекту 

 

Наступним кроком після осягнення конструкта емоційного інтелекту, 

розгляду різновидів його моделей постає проблема визначення його 
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діагностики. Діагностичний інструментарій для вимірювання емоційного 

інтелекту, який пропонується сучасною психологічною науковою думкою 

різноманітний і залежить безпосередньо від базової моделі ЕІ.  

Для вирішення проблеми дослідження емоційного інтелекту особистості 

варто визначитися з його коефіцієнтом, показником чи показниками міри 

розвитку, що досягається декількома шляхами. Наразі існує три групи методів 

діагностики емоційного інтелекту: методи, основані на самозвіті і самооцінці, 

методи експертної оцінки («ассесмент центр») і методи, що базуються на 

вирішенні завдань.  

Хоча діагностичний інструментарій, який використовується в 

дослідженнях розвитку емоційного інтелекту, різноманітний і безпосередньо 

залежить від моделі емоційного інтелекту, у межах єдиного методичного 

підходу розрізняють діагностичні інструменти і ті компоненти емоційного 

інтелекту, які вони вимірюють. Науковці сьогодні віддають перевагу методам, 

що базуються на вирішенні завдань та пропонують їх виконати для визначення 

емоцій, їх розуміння, вміння їх описувати та управляти ними. Зазвичай 

завдання чи тести включають варіанти відповідей, а підрахунок балів 

відбувається, виходячи із заданих стандартів [131]. 

Так, до переліку методів, які пропонують вирішення завдань, входить 

тест-вимірювання рівня емоційного інтелекту MSCEIT (MayerSalovey-Caruso 

Emotional Intelligence Test) [291], MEIS (Multi-factor Emotional Intelligence Test) 

[292], LEAS (Levels of Emotional Awareness), EARS (Emotional Accuracy 

Research Scale) [215], TIEFBA [290]. Дослідники доводять, що перераховані 

вище методики не мають базових моментів щодо самосприйняття, а отже, 

рівень розвитку емоційного інтелекту може бути діагностований з можливістю 

більшої об'єктивності. Крім того, подібні методи менш уразливі до прояву 

такого феномена, як соціальна бажаність, та базуються на вирішенні завдань, 

спрямованих на дослідження рівня розвитку когнітивних здібностей, які 

обумовлюють розуміння й управління емоціями, і не включають в себе 

дослідження особистісних рис. Такі методики, за словами Л. Матвєєвої та        
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Д. Горшеніна, підкреслюють, що ситуації, запропоновані в завданнях, 

відрізняються від завдань, які пропонує реальне життя [131]. Крім того, тести, 

в основі яких лежить вирішення завдань, досить трудомісткі, вимагають 

великої кількості часу на проведення та обробку, їх важче обробляти, ніж 

тести самозвіту, відповідно виникають складнощі з їхнім застосуванням на 

практиці, особливо, якщо необхідно одночасно провести діагностику великої 

кількості учасників, як це вимагається, наприклад, шкільними психологами.  

Методи, які базуються на самозвіті та самооцінці, пропонують роботу з 

абстрактними ситуаціями, в яких особистість, яку тестують, повинна 

погодитись чи не погодитись із твердженнями, ситуаціями та в якості оцінки 

пропонується лише частота зустрічальності тих чи інших відповідей у вибірці. 

Серед таких тестів найвідомішими є: ECI (Emotional Competence Inventory–

360), EQ–i (Bar–On Emotional Quotient Inventory), SSRI (Schutte et al. Self-

Report Index), TEQue Trait Emotional Intelligence Questionnaire), ЕмІн 

(опитувальник з емоційного інтелекту Д.В. Люсіна), Опитувальник ЕІ Н. 

Холла (N. Hall Emotional Intelligence Self-Evaluation), WLEIS (Wong & Law 

Emotional Intelligence Scale, Trait (TEIQue, коротка версія TEIQue-SF), 

Методика діагностики ЕІ «МЕІ» М. Манойлової [29; 107; 130; 131; 235]. 

Характеризуючи цю групу методик варто зауважити, що це все ж простіші 

методи, які дають можливість протестувати більшу кількість опитуваних. 

Однак ця група методів має деякі недоліки, які Д. Люсін називає не 

здібностями, а «комбінацією особистісних рис» [121]. Існує велика 

ймовірність того, що трактування питання достатньо складне і опитуваний 

(особливо учень) хибно трактуватиме питання, а це означає, що відповідь буде 

неправильною. Крім того, таке опитування може бути спотворене соціально 

бажаними відповідями, що впливатиме на результати діагностики. 

Дослідники Р. Робертс, Дж. Метьюс, М. Зайднер, Д. Люсін, зробивши 

спробу теоретичного осмислення конструкта ЕІ та дослідження проблеми його 

вимірювання, наголошують на недостатньо високому науковому статусі 

поняття ЕІ та припускають що змішані моделі ЕІ [272], які включають 
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когнітивні, особистісні та мотиваційні риси, тісно пов’язані з адаптацією до 

реального життя і процесами самоуправління і передбачають вимірювання за 

допомогою опитувальників, які базуються на самозвіті (подібно до 

традиційних особистісних опитувальників). А модель ЕІ здібностей (Майєр-

Саловей-Карузо) передбачає вимірювання через тестування, де тести містять 

правильні та помилкові відповіді. Вчені зауважують, що результати 

опитувальників і тестів ЕІ та рівень кореляції один з одним викликають 

питання щодо їхньої наукової достовірності [207].  

Д.Люсін, Р.Робертс, Дж.Метьюс, М.Зайднер пропонують розглянути у 

порівнянні набір конструктів, список методик, кількісну характеристику за 

шкалами, пунктами, тестами, субтестами, «сценаріями», «завершеннями 

сценаріїв» основних методик вимірювання емоційного інтелекту особистості, 

взявши 5 методик, які базуються на самозвітності: ECI (Emotional Competence 

Inventory–360), EQ–i (Bar–On Emotional Quotient Inventory), SSRI (Schutte et al. 

Self-Report Index), TEIQue (Trait Emotional Intelligence Questionnaire), ЕмІн 

(опитувальник з емоційного інтелекту Д.В. Люсіна) та 4 методики, які 

передбачають виконання завдань: MSCEIT (MayerSalovey-Caruso Emotional 

Intelligence Test), MEIS (Multi-factor Emotional Intelligence Test), LEAS (Levels 

of Emotional Awareness), EARS (Emotional Accuracy Research Scale) [314]. 

Вчені проаналізували згадані вище методики за категоріями: концептуалізація 

і вимірювання, психометричні властивості, зв'язок зі здібностями та 

особистісними особливостями та довели, що методики, які «базуються на 

самозвіті, мають деякі труднощі, різні концептуалізації конструкту ЕІ 

недостатньо узгоджуються один з одним, немає виражених підстав для того, 

аби стверджувати, що люди здатні адекватно оцінити свої здібності в області 

розуміння емоцій й управління ними. Емпіричні дослідження дозволили 

розробити досить надійні шкали з прийнятною критеріальною валідністю. 

Однак ці шкали перетинаються з методиками, які вимірюють особистісні риси, 

що свідчить про недостатньо дивергентну валідність» [315]. Характеризуючи 

методики, які передбачають виконання завдань, вчені резюмують, що такі 
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«тести в більшій мірі, ніж опитувальники, дозволяють вимірювати конструкти, 

значно відмінні від уже виділених у психології здібностей й особистісних 

факторів. MEIS і MSCEIT забезпечують надійне вимірювання ЕІ та мають 

більш-менш задовільну критеріальну валідність» [207, c.14]. 

Іспанськими вченими в 2017 році був розроблений тест TIEFBA, який 

спрямований на вимірювання внутрішньоособистісного та міжособистісного 

емоційного інтелекту. Тест існує в двох варіантах (для дітей і для підлітків) та 

пропонує 12 ситуацій. Авторами тесту пропонується для кожної ситуації 

описати емоції та думки, які будуть  максимально ефективні не тільки щодо 

оцінки здатності до розуміння власних емоцій, а і щодо стимулювання 

мисленнєвої діяльності, що уможливлює два варіанти шкал: для підлітків та 

дітей [281]. 

Вчені у дослідженнях часто поєднують різні методи з метою досягнення 

максимального результату. Так, у ході дослідження впливу емоційного 

інтелекту на психопатію вчені поєднали тест MSCEIT (MayerSalovey-Caruso 

Emotional Intelligence Test), Trait-Meta Mood Scale (TMMS), WLEIS, SSRI де 

методики, які базуються на вирішенні завдань виявили зв'язок психопатії з 

рівнем ЕІ, а методики, які базуються на самозвітах, показали суперечливі 

результати [290]. 

Незважаючи на збільшення кількості досліджень, присвячених 

емоційному інтелекту в останні роки, не було створено єдиної моделі, єдиного 

підходу до розгляду цього феномена, а отже, і єдиного підходу до його 

діагностики. У зв'язку з цим багато дослідників висувають критерії, які 

повинні бути реалізовані при створенні діагностичних методик. Узагальнивши 

ці критерії, ми можемо виділити наступні принципи створення тестів: опис 

конкретної ситуації в завданнях; формулювання завдань так, щоб вони були 

сприйняті однозначно; формулювання завдань, що дозволяє уникнути 

свідомого контролю і соціально бажаних відповідей, опора на автоматичні 

процеси, що лежать в основі емоційного інтелекту; виділення об'єктивних 

критеріїв оцінки відповідей; вимір не рис особистості, а здібностей; 
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використання тільки таких компонентів емоційного інтелекту, які фігурують 

у всіх моделях емоційного інтелекту - здатність розуміти емоції і здатність 

регулювати їх; кореляція тестів емоційного інтелекту один з одним і з тестами 

інтелекту; формулювання короткого визначення для кожного компонента, 

опис процесу його функціонування; можливість прогнозування поведінки 

людини в сферах, пов'язаних з емоційними проявами 

Р. Робертс, Дж. Метьюс, М. Зайднер, Д. Люсін наголошують: якщо буде 

створений єдиний метод вимірювання ЕІ, що оцінить ЕІ як форму 

пізнавальних здібностей і буде валідним, надійним, стандартизованим, то 

подальший прогрес у дослідженні емоційного інтелекту буде значним [304].  

 

1.4. Психолого-педагогічні засоби розвитку ЕІ старшокласників 

 

Виходячи з двоаспектності розгляду вченими розвитку емоційного 

інтелекту і щодо можливості цілеспрямованого впливу на окремі складові 

моделі емоційного інтелекту, і щодо онтогенетичних змін у здатностях до 

розуміння й управління емоціями виникає проблема засобів та методів 

формування базових складових емоційного інтелекту старшокласників у 

процесі навчання та в позакласний час. 

Так, вчена І. Опанасюк, розглядаючи арт-терапію як засіб розвитку 

емоційного інтелекту [171], наголошує на рефлексивному самовираженні 

засобами художньо-символічних образів та доводить, що арт-терапія як засіб 

є у контексті образно-символічної специфіки на свідомому та несвідомому 

рівнях психіки; рефлексивності аксіологічного самопізнання суб’єкта 

засобами художньо-образної творчості; можливостей вільного, розкутого 

експериментування суб’єкта зі своїми емоційними переживаннями та 

художньо-образною експресією; детермінування взаємовпливу та 

кореляційних взаємозв’язків між лівою та правою півкулями головного мозку 

людини. 
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Вчені П. Буцаєва, Є. Долинська, І. Логінова, П. Юсов, Ч. Дізренс,              

Н. Черкас, Ф. Блум наголошують на ефективності розвитку ЕІ засобами 

музичного мистецтва та виникненні двобічного зв'язку між розвитком 

емоційної сфери та рівнем музичної культури молодої людини, а також на 

позитивному зв’язку емоційного інтелекту з художнім профілем навчання. 

Російський дослідник В.І. Петрушин, розглядаючи феномен ЕІ як 

духовну здібність у контексті розуміння власних переживань та переживань 

інших, розглядає музичне заняття (й індивідуальне, і колективне) тим 

інструментом, який дає можливість отримувати навички розпізнання та 

відтворення різних емоцій, що передаються через музичне інтонування. 

Вчений також наголошує на прийомах використання танцювальних та 

пластичних рухів як частини авторської методики з розвитку емоційного 

інтелекту, а шлях розширення меж емоційних переживань може бути 

розглянутий через призму збагачення вербального словника, аргументуючи це 

тим, що вміння за інтонацією голосу розпізнати настрій, емоції є важливим 

показником емоційного інтелекту особистості [193]. 

Російська вчена Н. Рибакова, базуючись на ідеях психології, музичної 

психології, педагогіки мистецтва, вбачає можливість розвитку емоційного 

інтелекту засобами музики, де головним методом є створення емоційно-

асоціативних інтерпретацій музики, що, відповідно, ефективно розвиває 

емпатію як невід’ємну складову емоційного інтелекту [206]. 

Розглядаючи засіб мистецтва як один із найефективніших на шляху 

розвитку емоційного інтелекту, О. Просіна наголошує, що мається на увазі 

навчання з використанням п’яти методів та прийомів, з метою формування 

вмінь вести спостереження, осмислювати емоційний стан особистості, 

розвивати навички співпереживати емоційному стану іншої людини, 

управляти та  корегувати власні емоції засобами мистецтва [200]. До системи 

розвитку ЕІ засобами мистецтва вчена включає розвиток когнітивного 

компоненту (сформованість знань про емоції, вміння їх ідентифікувати, 

аналізувати та встановлювати зв’язки між ними, розшифровувати емоційну 
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інформацію), емоційно-ціннісного (усвідомлення значення власних емоцій та 

емоцій оточення); поведінкового компонентів (емпатія, асиміляція емоцій у 

мислення, вміння управляти власними емоціями та корегувати їх за 

допомогою мистецтва) [200]. 

Науковець Г. Березовська шляхом емпіричного дослідження доводить 

ефективність розвитку емоційного інтелекту старшокласників засобами 

спеціальної організації навчально-виховного процесу та сценічної діяльності. 

Вчена переконана, що, навчаючись у школі з театральним нахилом, дівчата-

старшокласниці краще контролюють емоції, управляють проявами зовнішньої 

експресії, вивчають можливості емоційної сфери людини, її динаміку і 

диференційованість, а хлопці-«театрали» розвивають свої здібності 

розпізнавати емоції інших людей, розширювати свою емоційну 

усвідомленість, а також розвивають емпатію. Вчена доходить висновку, що 

навчання старшокласників у школі з театральним ухилом уможливлює 

розвиток андрогенних психологічних характеристик у обох статей, що сприяє 

підвищенню ЕІ [25; C.27]. 

Дослідниця Т. Князєва висловлює думку, що володіння базою емоційно-

комунікативних здатностей дозволяє «переносити» емоційні вміння і гарантує 

успішність у різних сферах комунікативної взаємодії, у тому числі і в сфері 

художньої діяльності та висловлює припущення щодо позитивного зв’язку 

емоційного інтелекту з музичним та художнім профілем навчання [100; c.131]. 

 

 

Висновки до 1 розділу 

 

Узагальнення викладених у першому розділі результатів теоретичних 

досліджень з проблеми психолого-педагогічних засобів розвитку емоційного 

інтелекту старшокласників привело нас до наступних висновків, релевантних 

щодо наступних фрагментів нашого дисертаційного дослідження. 
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1. Аналіз наукових досліджень вивчення емоційного інтелекту 

підтверджує складність його феноменології, неоднозначність теоретичних 

підходів і щодо різних моделей, і щодо уніфікації діагностичного 

інструментарію, внаслідок чого відсутня унітарна дефініція емоційного 

інтелекту натомість наявна велика кількість методів і методик вимірювання 

рівня емоційного інтелекту та його складових. 

2. Започатковані на теренах психології Заходу основоположні 

концепції ЕІ отримали поширення та розвиток на пострадянському просторі 

сучасної психологічної науки в контексті загальної, вікової, педагогічної, 

соціальної психології та стрімко екстраполюються на освітнє середовище.  

3. Специфіка сучасного стану проблеми дослідження ЕІ обумовлена 

не тільки і не стільки відсутністю єдиної психологічної теорії, як відсутністю 

розумінням, які інструментарії досліджень емоційного інтелекту 

старшокласників є найбільш доцільними.  

4. У наукових джерелах представлені класичні моделі емоційного 

інтелекту – модель здібностей, модель особистісних рис і змішана модель. 

Водночас, з кінця 90-х років 20 століття у дослідженнях вчених, у тому числі 

на пострадянському просторі, розглядаються емоції як функції розуму та 

з’являються ідеї взаємозв’язку емоційних та когнітивних процесів.  

5. На нашу думку, теоретична модель ЕІ старшокласника пролягає в 

площині загального інтелекту як окремо взята психологічна категорія і має 

розглядатися через призму теоретичного базису генетичного, інформаційного, 

регулятивного, соціокультурного, процесуально-діяльнісного, 

феноменологічного, функціонально-рівневого та освітнього підходів. 

6. Запропонована теоретична структурно-функціональна модель 

емоційного інтелекту старшокласника є проєкцією традиційних трьох моделей 

(модель здібностей, модель особистісних рис і змішана модель) та поєднує в 

собі емоційний, когнітивний, адаптаційний та регулятивний компоненти з 

відповідною структуризацією.  
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7. На розвиток особистості старшокласників значно впливає 

формування світогляду, ціннісних орієнтацій, переконань, що характерно для 

періоду 15-17 років, де визначальним фактором є емоції та переживання щодо 

оточення,  соціуму в цілому, а також бачення власних перспектив. 

8. Обґрунтовано концептуальний потенціал психолого-педагогічних 

засобів розвитку емоційного інтелекту старшокласників як синтез системи 

навчально-виховних заходів освітнього закладу. Розглянуто урок, практичні 

та лекційні заняття, психологічні вправи як інструментарій, що має потужний 

концептуально-методичний потенціал розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників та високу методологічну гнучкість, сприяє інтеграції 

сучасних поглядів на розвиток ЕІ в освітній процес. 

 

Результати дослідження, представлені в 1 розділі, відображено в 

таких публікаціях:   

а) статті в наукових фахових виданнях, затверджених МОН України: 

1. Могиляста С.М. Аналіз теоретичних підходів до дослідження 

емоційного інтелекту особистості. Актуальні проблеми психології: 

збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України. Психологія обдарованості. 2018. Вип. 14. Т. VI. 

С. 362-369. 

б) публікації у збірниках матеріалів наукових конференцій та 

конгресів: 

2. Могиляста С.М. Емоційний інтелект як складова максимального 

відчуття старшокласником щастя. Щастя та цивілізаційний 

розвиток: зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф., 14-15 

листопада 2019 р., Львів, 2019. С.168. 

3. Могиляста С. М. Психофізіологічний стан як чинник 

психологічного здоров’я старшокласника. Особистісні та 

http://jhealth.donnu.edu.ua/article/view/7524
http://jhealth.donnu.edu.ua/article/view/7524
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Modern Society Vol.2, June 25, 2019, Warsaw, Poland.  

5. Могиляста С.М. Аналіз теоретичних підходів до дослідження 

емоційного інтелекту особистості. Materiály XIV Mezinárodní 

vĕdecko - praktická konference, «Věda a vznik -2018» , po Filologie. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО 

ІНТЕЛЕКТУ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 

У другому розділі дисертаційного дослідження викладено загальну 

стратегію емпіричного дослідження розвитку емоційного інтелекту у 

старшокласників, обґрунтовано вибір діагностичного інструментарію та 

вибірки досліджуваних. Здійснено якісний та кількісний аналіз результатів 

психологічних особливостей розвитку емоційного інтелекту старшокласника. 

Наведено результати порівняльного аналізу рівня розвитку емоційного 

інтелекту у старшокласників, які навчаються в місті (експериментальна група) 

і в сільській місцевості (контрольна група), між залежно від середнього балу 

успішності. Були проаналізовані взаємозв’язки між показниками 

когнітивного, емоційного, адаптивного і регулятивного компонентів 

структурно-функціональної моделі емоційного інтелекту старшокласника.  

 

 2.1. Методика та організація дослідження ЕІ старшокласників 

 

У період навчання в школі відбувається активне емоційне становлення 

особистості, відбувається процес удосконалення самосвідомості, здатність до 

рефлексії та емпатії.  

Як ми зазначали у І розділі, емоційний інтелект визнається ключовим 

фактором досягнення успіху особистістю, істотнішим, ніж високий рівень IQ, 

оскільки емоційний інтелект (ЕІ) є складовою не тільки успішності в навчанні, 

але й майбутнього професійного зростання.  

Психодіагностичне дослідження емоційного інтелекту нами 

проводилося на базі загальноосвітніх закладів освіти. Вибірку нашого 

дослідження склали учні 10 (20 осіб) і 11 (19 осіб) класів Києво-Печерського 

ліцею № 171 «Лідер» міста Києва, які склали експериментальну групу, та учні 

10 (19 осіб) і 11 (21 особа) класів Кривоозерської ЗОШ № 2, село Криве Озеро, 
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Миколаївської області, які склали контрольну групу. Відповідно, для участі у 

констатувальному етапі дослідження було відібрано 79 старшокласників, з них  

39 осіб увійшли в  експериментальну групу, а  40 осіб – в контрольну. 

Для проведення констатувального етапу дослідження нами було 

використано пакет взаємодоповнювальних методів та методик, які були 

підібрані згідно з теоретично обґрунтованою та описаною у попередньому 

розділі структурно-функціональною моделлю емоційного інтелекту 

старшокласника. 

Для досягнення мети і реалізації завдань наукового дослідження 

застосовувалися наступні методи: експеримент, спостереження, бесіда, 

анкетне опитування, метод експертних оцінок, тестування, метод інтерв’ю, 

математичні методи обробки емпіричних даних – описові статистики для 

узагальнення результатів дослідження та перевірки статистичних гіпотез, U-

критерій Манна-Уїтні для порівняння незалежних вибірок, а також 

параметричний тест t-критерій Стьюдента для виявлення відмінностей між 

експериментальною та контрольною групою, кореляційний аналіз (ранговий 

коефіцієнт кореляції r Пірсона) для визначення взаємозв’язків між 

показниками когнітивного, емоційного, адаптивного і регулятивного 

компонентів структурно-функціональної моделі емоційного інтелекту 

старшокласника.  

Для констатувального етапу нашого емпіричного дослідження були 

використані наступні психодіагностичні методики: 

1. Опитувальник «Емоційний інтелект» (ЕмІн) Д. В. Люсіна для 

визначення здатності до розуміння своїх і чужих емоцій і управління ними): 

− міжособистісний ЕІ (здатність до розуміння емоцій інших людей і 

управління ними); 

− внутрішньоособистісний ЕІ (здатність до розуміння власних емоцій і 

управління ними); 

− розуміння емоцій (здатність до розуміння своїх і чужих емоцій); 

− управління емоціями (здатність керувати своїми і чужими емоціями); 
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− розуміння чужих емоцій (здатність розуміти емоційний стан людини на 

основі зовнішніх проявів емоцій (міміка, жестикуляція, звучання голосу) і / 

або інтуїтивно; чуйність до внутрішніх станів інших людей); 

− управління чужими емоціями (здатність викликати у інших людей ті чи 

інші емоції, знижувати інтенсивність небажаних емоцій. Можливо, схильність 

до маніпулювання людьми; 

− розуміння своїх емоцій (здатність до усвідомлення своїх емоцій: їх 

розпізнавання та ідентифікація, розуміння причин, здатність до вербального 

опису). 

2. Методика Н. Холла для визначення рівня розвитку ЕІ 

старшокласників: емоційної обізнаності,  здатності до управління своїми 

емоціями, самомотивації, емпатії та розпізнавання емоцій інших людей. 

3. Експрес-тест «Дерево, люди, життя» (Pip Wilson) для дослідження 

емоційного стану, почуттів і прагнень старшокласників. 

4. Тест емоційного інтелекту MSCEIT (Mayer-Salovey-Caruso Emotional 

Intelligence Test) для дослідження здатності: до сприйняття, оцінки і 

вираження емоцій, до емоційної фасилітації мислення; до розуміння та аналізу 

емоційної інформації та до рефлективної регуляції емоцій. Нами було 

використано проєктивні частини методики: секцію A (для вимірювання 

сприйняття обличчя)  та секцію Е (для вимірювання сприйняття малюнків).  

5. Методика шкалованої самооцінки психофізіологічного стану            

О.М. Кокуна для дослідження таких його складових у старшокласників: 

самопочуття, активності, настрою, працездатності, стану здоров’я, життєвої 

задоволеності, зацікавленості в навчанні, задоволеності від навчання, бажання 

навчатися. 

6. Тест «Дослідження вольової саморегуляції» для визначення рівня 

розвитку вольової саморегуляції старшокласників та пов’язаних із нею таких 

властивостей характеру, як настирливість і самоконтроль.  

7. Тест «Емоційна врівноваженість» для визначення емоційного стану 

старшокласників і здатності до емоційної врівноваженості. 
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Таблиця 2.1 

Структурно-функціональна модель емоційного інтелекту 
старшокласників 

№ 
з/п Компонент Складові компоненту Методики дослідження 

1. Когнітивний 
компонент 

Уявлення про емоції: 
- сприймання емоцій; 
-розуміння емоцій 
 

Опитувальник 
«Емоційний інтелект» 
(ЕмІн) Д. Люсіна 
Методика Н. Холла, 
Анкета 

2. Емоційний 
компонент 

Емоції і почуття: 
- емоції, почуття і 
прагнення 

Експрес-тест «Дерево, 
люди, життя» (Pip Wilson) 
Тест емоційного 
інтелекту MSCEIT 
(Mayer-Salovey-Caruso 
Emotional Intelligence 
Test) 

3. Адаптаційний 
компонент 

Адаптаційні здібності: 
- самопочуття 
- активність 
- настрій 
- працездатність 
- стан здоров’я 
- життєва задоволеність 
- зацікавленість в навчанні 
- задоволеність від  
навчання 
- бажання навчатися 

Методика шкалованої 
самооцінки 
психофізіологічного 
стану О.М. Кокуна 

4. Регулятивний 
компонент 

Вольова саморегуляція, 
емоційна стійкість, 
управління емоціями: 
- настирливість 
(лабільність, невпевненість, 
імпульсивність) 
- самоконтроль 
(спонтанність, 
імпульсивність) 
- емоційна врівноваженість 

Тест «Дослідження 
вольової саморегуляції» 
 
Тест «Емоційна 
врівноваженість» 

 

У таблиці 2.1 представлено комплекс психодіагностичних методів 

дослідження структурно-функціональної моделі емоційного інтелекту 

старшокласника. Використана батарея методик дозволила створити  цілісну 
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картину сформованості в них емоційного інтелекту, що виступає як 

структурний феномен, включаючи такі компоненти: когнітивний компонент 

(уявлення про емоції, сприймання та розуміння емоцій), емоційний компонент 

(почуття і прагнення), адаптаційний компонент (адаптаційні здібності), 

регулятивний компонент (вольова саморегуляція, управління емоціями). 

Опитувальник «Емоційний інтелект» (ЕмІн) Д.В. Люсіна – це 

психодіагностична методика, що базується на самозвіті, призначена для 

вимірювання емоційного інтелекту (EІ) (Додаток А.1).   

В основу опитувальника покладено трактування ЕІ як здатності до 

розуміння своїх і чужих емоцій і управління ними. У структурі емоційного 

інтелекту Д.В. Люсін виділяє міжособистісний емоційний інтелект (МЕІ) – 

розуміння емоцій інших людей та управління ними, а також внутрішньо-

особистісний емоційний інтелект (ВЕІ) – розуміння власних емоцій та 

управління ними. Міжособистісний емоційний інтелект є сукупністю 

здібностей до розуміння емоцій оточення і впливу на їхні емоційні стани. 

Внутрішньоособистісний емоційний інтелект є сукупністю здібностей до 

розуміння та управління своїми власними емоційними станами та їхніми 

проявами [121]. 

Опитувальник ЕмІн складається з п’яти субшкал (дві субшкали 

вимірюють різні аспекти МЕІ і три субшкали вимірюють різні аспекти ВЕІ) 

які, у свою чергу, об'єднуються в чотири шкали більш загального порядку: 

− МР «міжособистісне розуміння» – розуміння чужих емоцій; здатність 

розуміти емоційний стан людини на основі зовнішніх проявів емоцій (міміка, 

жестикуляція, звучання голосу) та/або інтуїтивно; чутливість до зовнішніх 

станів інших людей; 

− МУ «міжособистісне управління» – управління чужими емоціями; 

здатність викликати в інших людей ті чи інші емоції, знижувати інтенсивність 

небажаних емоцій; 
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− ВП «внутрішньоособистісне розуміння» – розуміння своїх емоцій; 

здатність до усвідомлення своїх емоцій: їхнє розпізнавання та ідентифікація, 

розуміння причин, здатність до вербального описання; 

− ВУ «внутрішньоособистісне управління» – управління своїми емоціями; 

здатність та потреба керувати власними емоціями, викликати і підтримувати 

бажані емоції та тримати під контролем небажані; 

− ВЕ «внутрішня експресія» – контроль експресії; здатність контролювати 

зовнішні прояви своїх емоцій. 

Значення за шкалами МЕІ та ВЕІ отримуються шляхом обчислення суми 

відповідних субшкал: МЕІ = МР + МУ; ВЕІ = ВР +ВУ + ВЕ. 

Окремо також обчислюються значення за шкалами «розуміння емоцій» 

та «управління емоціями» шляхом складання показників відповідних субшкал: 

РЕ = МР+ВР; УЕ = МУ + ВУ + ВЕ. 

Здатність до розуміння емоцій означає, що людина може: розпізнати 

емоцію, тобто встановити сам факт наявності емоційного переживання у себе 

або в іншої людини; ідентифікувати емоцію, тобто встановити, яку саме 

емоцію відчуває він сам або інша людина, і знайти для неї словесне вираження; 

розуміти причини, що викликали цю емоцію, і до яких наслідків вона приведе. 

Здатність до управління емоціями означає, що людина може: 

контролювати інтенсивність емоцій, перш за все приглушати надмірно сильні 

емоції; контролювати зовнішнє вираження емоцій; за необхідності довільно 

викликати ту чи іншу емоцію. 

Опитувальник ЕмІн Д.В. Люсіна містить 46 тверджень. Бланк відповідей 

дає такі варіанти для оцінки тверджень: «повністю згоден», «повністю не 

згоден», «переважно згоден», «переважно не згоден». Результат 

підраховується за допомогою ключа. Отримані показники дозволяють 

визначити рівень емоційного  інтелекту в цілому та його складових: «дуже 

високий», «високий», «середній», «низький», «дуже низький» [121]. 

Методика М. Холла – це психодіагностична методика для  визначення 

здатності розуміти відносини особистості, що репрезентуються в емоціях і 
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управляти емоційною сферою на основі прийняття рішень (Додаток А.5). Тест 

складається з 30 тверджень і містить 5 шкал: 1) емоційна обізнаність; 2) 

управління своїми емоціями (емоційна чуйність, емоційна неригідність); 3) 

самомотивація (довільне керування своїми емоціями); 4) емпатія; 5) 

розпізнавання емоцій інших людей (вміння впливати на їхній емоційний стан) 

[234]. 

Експрес-тест «Дерево, люди, життя» (Pip Wilson) – це проєктивна 

експрес-методика для вимірювання емоційного стану, почуттів і прагнень 

(Додаток А.6). Використовується малюнок, створений британським 

психологом Піп Вілсоном (Pip Wilson, Hostel Secretary, Romfort YMCA) для 

британської НГО Evaluation Trust. Ця методика спрямована на дослідження 

шкільної мотивації та адаптації. Методика була запропонована на семінарі 

шкільних психологів в Одесі англійськими психологами Джоном і Даяною 

Лампен (1997 р.) для забезпечення можливості більш повного вивчення 

особистості учня. Форма проведення – групова, час проведення – 10-15 

хвилин. Обладнання – бланк, червоний і синій олівці [202, c.60]. 

Інструкція. Учням пропонуються аркуші з готовим зображенням 

сюжету: дерево, на якому розташовуються чоловічки. Кожен учень одержує 

лист із таким зображенням (але без нумерації фігурок). Завдання дається в 

наступній формі: «Розглянете це дерево. Ви бачите на ньому і поряд з ним 

безліч чоловічків. У кожного з них – різний настрій і вони займають різне 

положення. Візьміть червоний фломастер і обведіть того чоловічка, що 

нагадує вам себе, схожий на вас, має такий же настрій, як у вас. Ми 

перевіримо, наскільки ви уважні. Тепер візьміть зелений фломастер і обведіть 

того чоловічка, яким ви хотіли б бути і на чиєму місці ви хотіли б 

знаходитися». 

Тест допомагає визначити сьогодення особистості і бажаний емоційний 

стан, та навіть певною мірою усвідомити своє становище в суспільстві. Також 

тест може використовуватися для діагностики міжособових відносин в групі, 



                                                                                                                                                                                         
 

 

67 

конфліктів і деструктивних форм поведінки в сім’ї і найближчому 

мікросоціумі. 

Тест емоційного інтелекту MSCEIT (Mayer-Salovey-Caruso Emotional 

Intelligence Test), запропонований Д. Мейєр, П. Селовей і Д. Карузо – MSCEIT, 

V2.0 (The Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test). Ця методика є 

стандартизованим тестом для оцінки емоційного інтелекту (Додаток А.4). 

Методика побудована як об’єктивний тест інтелекту, що включає в себе 

по два субтести на кожну «гілку» емоційного інтелекту авторської 

концепції[111; 290]. 

Методика шкалованої самооцінки психофізіологічного стану                

О.М. Кокуна  на зорово-аналогових шкалах дає можливість швидко і досить 

точно отримувати оцінку респондентами різних складових їх ПФС (Додаток 

А.2). Найважливішими перевагами даної методики є її зручність, 

універсальність, інформативність, надійність, експрес-характер, можливість 

класифікації та зіставлення отриманих показників. Методика дає можливість 

достатньо легко діагностувати параметри не тільки «традиційних» станів 

самопочуття, активності й настрою, але й інших показників, які 

характеризують специфічний ПФС людини за певної діяльності, в тому числі 

емоційний, мотиваційний та інші компоненти. 

Діагностична процедура полягає в тому, що респонденту пропонується 

оцінити різні характеристики свого стану на даний момент, відмітивши 

відповідне місце на неградуйованій шкалі (яка являє собою пряму лінію 

довжиною 100 мм) вертикальною рискою, з урахуванням того, що лівий край 

шкали означає мінімальне, а правий – максимально можливе для респондента 

виявлення певної характеристики [102, c.76].  

Тест-опитувальник «Дослідження вольової саморегуляції» А.В. 

Звєрькова і Е.В. Ейдмана для визначення міри володіння власною поведінкою 

у різних ситуаціях, здатності свідомо управляти своїми діями, станами та 

спонуканнями (Додаток А.7). Дослідження вольової саморегуляції за 

допомогою тесту-опитувальника проводиться або з одним досліджуваним, або 
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з групою. Щоб забезпечити незалежні відповіді, кожен отримує текст 

опитувальника, бланк для відповідей, на якому надруковані номери питань і 

поряд із ними графа для відповідей. 

 Інструкція: «Вам пропонується тест, який містить ЗО тверджень. 

Уважно прочитайте кожне і вирішіть, правильне чи неправильне це 

твердження щодо Вас. Якщо правильне, то на аркуші для відповідей проти 

номера цього твердження поставте знак "плюс" (+), а якщо неправильне — 

"мінус" (-) [184, c.177]. 

Тест «Емоційна врівноваженість» (В.І. Тернопільська) для визначення 

актуального емоційного стану старшокласника (Додаток А.3). Емоційна 

врівноваженість – здатність контролювати рівень емоційної напруги за 

рахунок адекватної оцінки ситуації та своїх можливостей; емоційна гнучкість 

(чуйність, чутливість, але без надмірної збудливості, співмірність приємних і 

неприємних почуттів, чергування відчуття задоволення і незадоволення) [228, 

154]. 

Також нами було розроблено Анкети для учнів (Додаток Б.1), їхніх 

батьків (Додаток Б.2) та вчителів (Додаток Б.3), які надають можливість 

порівняти відповіді старшокласників нашої вибірки з відповідями вчителів та 

з відповідями батьків. 

Констатувальний етап експериментального дослідження складався з 

трьох фаз:  

1) попередньо-організаційна фаза включала підготовку до проведення 

дослідження (формування вибірки, відбір методів і методик);  

2) основна фаза охоплювала діагностичну процедуру дослідження 

емоційного інтелекту старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів. 

Діагностична робота проводилася через індивідуальну та групову форми 

роботи з респондентами залежно від вимог застосованих методик у декілька 

зустрічей. Отриманий емпіричний матеріал доповнювався результатами 

власних спостережень за старшокласниками в ході виконання методик.  
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Обробка експериментальних даних здійснювалась з використанням 

методів математичної статистики. Дані оброблялися за допомогою версії 23 

комп’ютерної програми Statistical Package for the Social Science (SPSS) for 

Windows. Для статистичної обробки використовувалися U-критерій Манна-

Уітні, t-критерій Стьюдента та обчислення коефіцієнтів лінійної кореляції r 

Пірсона. Також було проведено факторний аналіз для уточнення компонентів 

структурно-функціональної моделі старшокласника. Порівняльний 

інтергруповий аналіз емпіричного матеріалу здійснювався: а) між учнями 10 і 

11 класів, які навчаються в місті та учнями 10 і 11 класів, які навчаються в селі; 

б) між учнями 10 і 11 класів залежно від середнього балу успішності; в) між 

складовими моделі емоційного інтелекту старшокласників.  

3) завершальна фаза дослідження була спрямована на аналіз та 

узагальнення емпіричного матеріалу, що сприяло цілісному представленню 

особливостей розвитку емоційного інтелекту старшокласників. 

Дослідницькі процедури, застосовані у роботі, мають комплексний і 

взаємодоповнюючий характер, відповідають меті та завданням дослідження та 

забезпечують наукову обґрунтованість та достовірність результатів. 

 

2.2. Аналіз результатів дослідження компонентів структурно-

функціональної моделі емоційного інтелекту старшокласника 

 

2.2.1. Результати дослідження когнітивного компонента ЕІ 

старшокласників 

 

У ході констатувального етапу експериментального дослідження було 

отримано результати, узагальнення яких дало змогу визначити психологічні 

особливості розвитку ЕІ старшокласників. Подані результати порівняльного 

аналізу рівня розвитку ЕІ у старшокласників, які навчаються в місті 

(експериментальна група) і в сільській місцевості (контрольна група), між 

учнями залежно від середнього балу успішності. Були проаналізовані 
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взаємозв’язки когнітивного, емоційного, адаптивного і регулятивного 

компонентів ЕІ старшокласника, що уможливило цілісно представити 

особливості його розвитку. 

Під час аналізу когнітивного компонента ЕІ ми насамперед звертали 

увагу на уявлення про емоції,  сприймання та розуміння емоцій: емоційну 

обізнаність, усвідомлення емоцій; управління емоціями; контроль емоцій 

(контроль експресії); самомотивацію; емпатію; розпізнавання і управління 

емоціями інших людей. У ході дослідження показники когнітивного 

компоненту ЕІ у старшокласників розглядалися за методикою «Емоційний 

інтелект» (ЕмІн) Д.В. Люсіна.  

У таблицях 2.2 та 2.3 наведено результати діагностики ЕІ з 

використанням методики «ЕмІн»  в учнів 10 та 11 класів ліцею «Лідер». 

Таблиця 2.2 

Результати діагностики ЕІ з використанням методики «ЕмІн» 

(10 клас, ліцей «Лідер», n = 20) 

Шкала 

Дуже 

низький 
Низький Середній Високий 

Дуже 

високий 

( у %) 

1Ш 20,0 15,0 35,0 20,0 10,0 

2Ш 20,0 5,0 35,0 30,0 10,0 

3Ш 5,0 25,0 35,0 15,0 20,0 

4Ш 10,0 20,0 35,0 20,0 15,0 

5Ш 15,0 15,0 30,0 25,0 15,0 

6Ш 20,0 10,0 30,0 20,0 20,0 

7Ш 15,0 10,0 40,0 10,0 25,0 

8Ш 20,0 25,0 30,0 10,0 15,0 

9Ш 10,0 25,0 15,0 30,0 20,0 

10Ш 15,0 10,0 35,0 30,0 10,0 

Примітки: шкали за опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна: 1Ш – розуміння 

чужих емоцій; 2Ш – управління чужими емоціями; 3Ш – розуміння своїх 
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емоцій; 4Ш – управління своїми емоціями; 5Ш – контроль експресії; 6Ш – 

міжособистісний ЕІ; 7Ш – внутрішньоособистісний ЕІ; 8Ш – розуміння 

емоцій; 9Ш – управління емоціями; 10Ш – загальний рівень ЕІ. 

Як бачимо у вищенаведеній таблиці, в учнів 10 класу ліцею «Лідер» за 

методикою ЕмІн показники низького рівня спостерігаються у: 35,0 % – за 

шкалою «розуміння чужих емоцій»; 25,0 % –  за шкалою «управління чужими 

емоціями»; 30,0 % – за шкалами: «розуміння своїх емоцій», «управління 

своїми емоціями», «контроль експресії» і «міжособистісний емоційний 

інтелект»; 25,0 % – за шкалою «внутрішньоособистісний емоційний інтелект»; 

45,0 % – за шкалою «розуміння емоцій»; 35,0 % – за шкалою «управління 

емоціями»; 25,0 % – за шкалою «загальний рівень емоційного інтелекту».  

Таблиця 2.3 

Результати діагностики ЕІ з використанням методики «ЕмІн» 

(11 клас, ліцей «Лідер», n = 19) 

Шкала 

Дуже 

низький 
Низький Середній Високий 

Дуже 

високий 

( у %) 

1Ш 5,3 26,3 57,8 5,3 5.3 

2Ш 10,5 15,8 47,4 15,8 10,5 

3Ш 5,3 31,6 31,6 21,0 10,5 

4Ш 5,3 26,3 10,5 21,0 36,9 

5Ш - 10,5 42,1 36,9 10,5 

6Ш 5,3 10,5 57,8 21,0 5,3 

7Ш 10,5 10,5 26,3 36,9 15,8 

8Ш 15,8 5,3 68,4 10,5 - 

9Ш 10,5 10,5 26,3 31,6 21,0 

10Ш 10,5 10,5 36,9 42,1 - 

Примітки: шкали за опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна: 1Ш – розуміння 

чужих емоцій; 2Ш – управління чужими емоціями; 3Ш – розуміння своїх 

емоцій; 4Ш – управління своїми емоціями; 5Ш – контроль експресії; 6Ш – 
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міжособистісний емоційний інтелект; 7Ш – внутрішньоособистісний 

емоційний інтелект; 8Ш – розуміння емоцій; 9Ш – управління емоціями; 10Ш 

– загальний рівень емоційного інтелекту.  

В учнів 11 класу Києво-Печерського ліцею № 171  «Лідер» за методикою 

ЕмІн Д.В. Люсіна низький рівень показників спостерігається у: 31,6 % – за 

шкалою «розуміння чужих емоцій»; 26,3 % – за шкалою «управління чужими 

емоціями»; 36,9 % – за шкалою «розуміння своїх емоцій»; 31,6 % – за шкалою 

«управління своїми емоціями»; 10,5 % – за шкалою «контроль експресії»; 15,8 

% – за шкалою «міжособистісний емоційний інтелект»; 21,0 % – за шкалами 

«внутрішньоособистісний емоційний інтелект», «управління емоціями» і 

«загальний рівень емоційного інтелекту»; 21,1 % – за шкалою «розуміння 

емоцій».  

З вищенаведеного ми можемо зробити висновок, що в учнів Києво-

Печерського ліцею № 171 ліцею «Лідер» в 11 класі, на відміну від учнів 10 

класу, показники розуміння чужих емоцій, контролю експресії,  

міжособистісного емоційного інтелекту, внутрішньоособистісного 

емоційного інтелекту, розуміння емоцій, управління емоціями і загальний 

рівень емоційного інтелекту є вищими.  Інші показники, навпаки, є нижчими, 

що потребує врахування під час розробки психолого-педагогічної програми 

розвитку емоційного інтелекту. 
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Таблиця 2.4 

Результати діагностики ЕІ з використанням методики «ЕмІн» 

(10 кл. Кривоозерської ЗОШ № 2, n = 19) 

Шкала 

Дуже 

низький 
Низький Середній Високий 

Дуже 

високий 

(у %) 

1Ш 26,3 31,6 26,3 15,8 - 

2Ш 15,8 21,05 42,05 15,8 5,3 

3Ш 31,6 36,8 15,8 15,8 - 

4Ш 26,3 21,05 15,8 26,3 10,5 

5Ш 5,3 15,8 31,6 31,6 15,8 

6Ш 21,05 36,8 31,6 10,5 - 

7Ш 36,8 10,5 31,6 21,05 - 

8Ш 47,3 31,6 15,8 5,3 - 

9Ш 15,8 26,3 26,3 5,3 26,3 

10Ш 15,8 31,6 26,3 26,3 - 

 

Примітки: шкали за опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна: 1Ш – розуміння 

чужих емоцій; 2Ш – управління чужими емоціями; 3Ш – розуміння своїх 

емоцій; 4Ш – управління своїми емоціями; 5Ш – контроль експресії; 6Ш – 

міжособистісний емоційний інтелект; 7Ш – внутрішньоособистісний 

емоційний інтелект; 8Ш – розуміння емоцій; 9Ш – управління емоціями; 10Ш 

– загальний рівень емоційного інтелекту.  

У таблицях 2.4 та 2.5 наведено результати діагностики емоційного 

інтелекту з використанням методики «ЕмІн» Д.В. Люсіна в учнів 10 -го й 11-

го класів Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2. 

Згідно з отриманими результатами в учнів 10 класу Кривоозерської 

ЗОШ № 2 за методикою ЕмІн низький рівень показників спостерігається у: 

57,9 % – за шкалою «розуміння чужих емоцій»; 36,85 % – за шкалою 

«управління чужими емоціями»; 68,4 % – за шкалою «розуміння своїх 
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емоцій»;  47,35 % – за шкалою «управління своїми емоціями»; 21,1 % – за 

шкалою «контроль експресії»;  57,85 % – за шкалою «міжособистісний ЕІ»; 

47,3 % – за шкалою «внутрішньоособистісний ЕІ»; 78,9 % – за шкалою 

«розуміння емоцій»; 42,1 % – за шкалою «управління емоціями»; 47,4 % – за 

шкалою «загальний рівень ЕІ».  

Таблиця 2.5 

Результати діагностики ЕІ з використанням методики «ЕмІн» 

(11 кл. Кривоозерської ЗОШ № 2, n = 21) 

Шкала 

Дуже 

низький 
Низький Середній Високий 

Дуже 

високий 

(у %) 

1Ш 28,6 19,05 33,3 14,3 4,75 

2Ш 14,3 23,75 42,9 19,05 - 

3Ш 28,6 28,6 23,75 14,3 4,75 

4Ш 19,05 9,5 42,9 14,3 14,3 

5Ш 14,3 14,3 23,75 38,15 9,5 

6Ш 23,75 23,75 33,45 14,3 4,75 

7Ш 19,05 23,75 33,45 14,3 9,5 

8Ш 14,3 47,6 19,05 14,3 4,75 

9Ш 19,05 9,5 38,15 28,6 4,75 

10Ш 23,75 19,05 28,6 23,75 4,75 

Примітки: шкали за опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна: 1Ш – розуміння 

чужих емоцій; 2Ш – управління чужими емоціями; 3Ш – розуміння своїх 

емоцій; 4Ш – управління своїми емоціями; 5Ш – контроль експресії; 6Ш – 

міжособистісний емоційний інтелект; 7Ш – внутрішньоособистісний 

емоційний інтелект; 8Ш – розуміння емоцій; 9Ш – управління емоціями; 10Ш 

– загальний рівень емоційного інтелекту.  

Як бачимо у таблиці 2.5, в учнів 11 класу Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 2 за методикою ЕмІн низький рівень показників спостерігається у: 47,65 % 

– за шкалою «розуміння чужих емоцій»; 38,05 % – за шкалою «управління 
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чужими емоціями»; 57,2 % – за шкалою «розуміння своїх емоцій»; 28,55 % – 

за шкалою «управління своїми емоціями»; 28,6 % – за шкалою «контроль 

експресії»; 47,5 % – за шкалою «міжособистісний емоційний інтелект»; 42,8 % 

– за шкалою «внутрішньоособистісний емоційний інтелект»; 61,9 % – за 

шкалою «розуміння емоцій»; 28,55 % - за шкалою «управління емоціями»; 42,8 

% - за шкалою «загальний рівень емоційного інтелекту». 

Можемо також зробити висновок, що в учнів Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 2 в 11 класі, на відміну від 10 класу, є вищими показники за шкалами:  

− «розуміння чужих і своїх емоцій»,  

− «управління своїми емоціями»,  

− «міжособистісний емоційний інтелект»,  

− «внутрішньоособистісний емоційний інтелект»,  

− «загальний рівень емоційного інтелекту».  

Отже,  можна зробити висновок, що динаміка підвищення показників в 

учнів Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 є нижчою, ніж в учнів Києво-

Печерського ліцею № 171 «Лідер». За іншими показниками, навпаки, 

спостерігається зниження показників, що потребує врахування під час 

розробки програми розвитку емоційного інтелекту у старшокласників 

психолого-педагогічними засобами. 

                
Рис. 2.1 Кількісні показники (у %) складових когнітивного компонента 

ЕІ учнів 10 і 11 класів 

0 20 40 60 80 100

Розуміння чужих емоцій

Управління чужими емоціями

Розуміння власних емоцій

Управління власними емоціями

Контроль експресивності

міжособистісний емоційний інтелект

внутрішньоособистісний емоційний …

розуміння емоцій

управління емоціями

загальний рівень емоційного інтелекту

10 клас_село 10 клас_місто 11 клас_село 11 клас_місто 
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На рисунку 2.1 ми бачимо, що майже за всіма шкалами показники в 

учнів, які навчаються у місті, є вищими, ніж в учнів, які навчаються в селі.  

Разом з цим нами узагальнено складові когнітивного компонента 

емоційного інтелекту учнів 10 та 11 класів Кривоозерської ЗОШ №2 та Києво-

Печерського ліцею №171 «Лідер» та зроблено висновок (рис. 2.2), що 

розпізнавання емоцій інших, управління власними  емоціями, емоційна 

обізнаність та емпатія як складові когнітивного компонента є найвищими в 

учнів 11 класу Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер».  

 
Рис. 2.2  Складові когнітивного компонента ЕІ учнів 10 і 11 класів  

Порівняльний аналіз за U-тестом Манна-Уїтні кількісних показників 

складових когнітивного компонента емоційного інтелекту в учнів 10 класів, 

які навчаються у місті і в селі, показав наявність достовірних відмінностей у 

рівні розвитку декількох показників. Так, в учнів 10 класів, які навчаються у 

місті, є значно вищими показники складових когнітивного компоненту 

емоційного інтелекту за шкалами «розуміння своїх емоцій», «міжособистісний 

емоційний інтелект» та «розуміння емоцій» (р≤0,05), ніж в учнів 10 класів, які 

навчаються у селі. За іншими шкалами значущих відмінностей не 

спостерігається. 

Таке ж порівняння між учнями 11 класів показало, що в учнів 11 класів, 

які навчаються у місті, є значно вищими показники за шкалою «розуміння 

своїх емоцій» (р≤0,05) на відміну від учнів 11 класів, які навчаються у селі. 
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Таблиця 2.6 

Результати діагностики за тестом Холла 

Шкали 

10 кл 

(місто) 

(n=20) 

10 клас 

(село) 

(n=19) 

11 клас 

(місто) 

(n=19) 

11 клас 

(село) 

(n=21) 

(у %) 

ЕмО 

Н 45,0 57,9 26,3 71,4 

С 30,0 31,6 36,85 23,8 

В 25,0 10,5 36,85 4,8 

УпрВЕ 

Н 65,0 63,2 57,9 81,0 

С 25,0 26,3 21,05 9,5 

В 10,0 10,5 21,05 9,5 

СамМ 

Н 60,0 42,1 47,35 62,0 

С 25,0 21,05 31,6 19,0 

В 15,0 36,85 21,05 19,0 

Е 

Н 55,0 47,35 26,3 47,6 

С 35,0 31,6 57,9 38,0 

В 10,0 21,05 15,8 14,4 

РозпЕІЛ 

Н 65,0 42,1 15,8 52,4 

С 30,0 36,85 78,9 28,6 

В 5,0 21,05 5,3 19,0 

Примітки:  

1) шкали за тестом Холла: ЕмО – емоційна обізнаність; УпрВЕ – 

управління власними емоціями; СамМ – самомотивація; Е – емпатія; 

РозпЕІЛ – розпізнавання емоцій інших людей;  

2) рівні за тестом Холла: Н – низький рівень; С – середні рівень; В – 

високий рівень. 

У таблиці 2.6 наведені результати діагностики за тестом Холла, з якої ми 

бачимо, що в учнів і 10-го, і 11-го класів Кривоозерської школи за шкалою 

«емоційна обізнаність» рівень нижчий, ніж в учнів ліцею «Лідер». В учнів 10-
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х класів за шкалою «управління власними емоціями» показники низького 

рівня є подібними. Порівнюючи одинадцятикласників, ми бачимо, що в учнів 

Кривоозерської ЗОШ № 2 показник за цією шкалою є істотно нижчим (81,0%), 

ніж в учнів ліцею «Лідер» (57,9 %). За шкалою «самомотивація» в учнів 10-го 

класу ліцею «Лідер» низький рівень мають 60,0 % учнів, а в учнів 

Кривоозерської ЗОШ № 2 таких  42,1 %. В 11-х класах, навпаки, в учнів 

Кривоозерської ЗОШ № 2 показник за шкалою «самомотивація» – 62,0 %, а в 

учнів ліцею «Лідер» и – 47,4 %. Схожа тенденція спостерігається за шкалою 

«емпатія»: 55,0 % учнів 10-х класів ліцею «Лідер»  мають низький рівень, і 

47,35 % – учнів Кривоозерської ЗОШ № 2. За цією ж шкалою низький рівень 

мають 26,3 % учнів 11-го класу ліцею «Лідер» та 47,6 % учнів 11-го класу 

Кривоозерської ЗОШ № 2. За шкалою «розпізнавання емоцій інших людей» 

ми бачимо, що 65,0 % учнів 10-го класу ліцею «Лідер» мають низький рівень, 

а серед учнів Кривоозерської ЗОШ № 2 таких – 42,1 %. За цією ж шкалою     

15,8 % учнів 11-го класу ліцею «Лідер» мають низький рівень, серед учнів 

Кривоозерської ЗОШ № 2 таких більше – 52,4 %. 

Отже, учні ліцею «Лідер» і 10-го, і 11-го класів є обізнанішими в емоціях 

порівняно з учнями Кривоозерської ЗОШ № 2. Також учні 11-го класу ліцею 

«Лідер» здатні краще управляти власними емоціями (рис. 2.1). Серед 

десятикласників самомотивація є вищою в учнів Кривоозерської  ЗОШ № 2, а 

серед учнів 11-х класів самомотивація є вищою в ліцеїстів. Емпатія вища у 

десятикласників сільської школи, проте в 11-х класах вона вища в міських 

учнів. Схожою є тенденція і за шкалою «розпізнавання емоцій інших людей». 

Ці результати були враховані під час розробки психолого-педагогічної 

програми розвитку емоційного інтелекту старшокласників. 

Можна зробити висновок, що в учнів нашої вибірки є певні труднощі в 

розпізнаванні власних і чужих емоцій, відтак вони не завжди можуть 

адекватно реагувати на емоційні прояви оточення, їм складно контролювати 

інтенсивність і зовнішній прояв власних емоцій. Також недостатньо 

розвиненим є вміння гармонійно «входити» в систему міжособистісних 
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взаємовідносин, адекватно інтерпретувати емоції оточення, проявляти 

толерантність і соціальну адаптивність, досягати гармонії свого внутрішнього 

світу, власної автентичності.  

У таблиці 2.7 наведено коефіцієнти кореляцій між показниками 

емоційного інтелекту за опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна і тестом Холла в 

учнів 11-го класу ліцею «Лідер». 

Таблиця 2.7 

Коефіцієнти кореляцій між показниками емоційного інтелекту за 

опитувальником ЕмІн і тестом Холла в учнів 11-го класу ліцею «Лідер» 

Шкали ЕмО УпрВЕ СамМ Е РозпЕІЛ 

1 2 3 4 5 6 

Ш1 ,248 ,333 ,527* ,241 ,105 

Ш2 ,276 ,464* ,647** -,250 ,147 

Ш3 ,129 ,577** ,781** -,295 ,039 

Ш4 ,281 ,539* ,518* -,181 -,112 

Ш5 ,292 ,289 ,258 ,059 -,184 

Ш6 ,098 ,310 ,489* -,023 ,301 

1 2 3 4 5 6 

Ш7 ,162 ,594** ,658** -,502* ,092 

Ш8 ,018 ,515* ,615** -,375 ,186 

Ш9 ,204 ,478* ,601** -,445 ,167 

Ш10 ,091 ,441 ,559* -,371 ,183 

Примітки:  

1) шкали за опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна: 1Ш – розуміння чужих 

емоцій; 2Ш – управління чужими емоціями; 3Ш – розуміння своїх емоцій; 4Ш 

– управління своїми емоціями; 5Ш – контроль експресії; 6Ш – 

міжособистісний емоційний інтелект; 7Ш – внутрішньоособистісний 

емоційний інтелект; 8Ш – розуміння емоцій; 9Ш – управління емоціями; 10Ш 

– загальний рівень емоційного інтелекту;  
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2) шкали за тестом Холла: ЕмО – емоційна обізнаність; УпрВЕ – 

управління власними емоціями; СамМ – самомотивація; Е – емпатія; 

РозпЕІЛ – розпізнавання емоцій інших людей; 

3) * – кореляція достовірна на рівні p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01. 

Як бачимо у вищенаведеній таблиці, існують прямі кореляційні зв'язки 

на високому рівні значущості (р ≤ 0,01) між такими шкалами тесту ЕмІн: 

«управління чужими емоціями», «розуміння своїх емоцій», 

«внутрішньоособистісний емоційний інтелект», «розуміння емоцій» 

«управління емоціями» та шкалою «самомотивація» за тестом Холла; прямі 

кореляційні зв'язки на високому рівні значущості (р ≤ 0,01) між шкалами 

«розуміння своїх емоцій» і «внутрішньоособистісний емоційний інтелект» за 

тестом ЕмІн Д.В. Люсіна та шкалою «управління власними емоціями» за 

тестом Холла; прямі кореляційні зв'язки на рівні значущості (р ≤ 0,05) між 

шкалами «управління чужими емоціями», «управління своїми емоціями», 

«розуміння емоцій» і «управління емоціями» за тестом ЕмІн Д.В. Люсіна та 

шкалою «управління власними емоціями» за тестом Холла; прямі кореляційні 

зв'язки на рівні значущості (р ≤ 0,05) між шкалами «розуміння чужих емоцій», 

«управління своїми емоціями», «міжособистісний емоційний інтелект» і 

«загальний рівень емоційного інтелекту» за тестом ЕмІн Д.В. Люсіна та 

шкалою «самомотивація» за тестом Холла; прямий кореляційний  зв'язок на 

рівні значущості (р ≤ 0,05) між шкалою «внутрішньоособистісний емоційний 

інтелект» за тестом ЕмІн Д.В. Люсіна та шкалою «емпатія» за тестом Холла. 

Отже, в учнів 11-го класу ліцею «Лідер» самомотивація впливає на 

покращення розуміння й управління емоціями своїми і чужими, на 

внутрішньоособистісний і міжособистісний емоційний інтелект, а також на 

загальний рівень емоційного інтелекту. А управління власними емоціями  

залежить від внутрішньоособистісного емоційного інтелекту, від вміння 

управляти чужими емоціями і розуміння емоцій. Розвиток емпатії в учнів 

впливає на їхній внутрішньоособистісний емоційний інтелект.  
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У таблиці 2.8 наведено коефіцієнти кореляцій між показниками 

емоційного інтелекту за опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна і тестом Холла в 

учнів 10-го класу ліцею «Лідер». 

Встановлено прямі кореляційні  зв'язки на рівні значущості р ≤ 0,05 між 

шкалами «розуміння чужих емоцій» і «міжособистісний емоційний інтелект» за 

опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна та шкалою «емоційна обізнаність» за тестом 

Холла; прямі кореляційні зв'язки на високому рівні значущості (р ≤ 0,01) між 

шкалами «управління своїми емоціями», «внутрішньоособистісний емоційний 

інтелект», «розуміння емоцій» і «загальний рівень емоційного інтелекту» за 

опитувальником  ЕмІн  Д.В. Люсіна та шкалою «управління власними емоціями» 

за тестом Холла; прямі кореляційні  зв'язки на рівні значущості (р ≤ 0,05) між 

шкалами «розуміння чужих емоцій», «розуміння своїх емоцій», «контроль 

експресії» і «управління емоціями» за опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна та 

шкалою «управління власними емоціями» за тестом Холла; прямий 

кореляційний зв'язок на високому рівні значущості (р ≤ 0,01) між шкалою 

«розуміння чужих емоцій» за опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна та шкалою 

«емпатія» за тестом Холла; прямий кореляційний зв'язок на рівні значущості (р 

≤ 0,05) між шкалою «міжособистісний емоційний інтелект» за опитувальником 

ЕмІн Д.В. Люсіна та шкалою «емпатія» за тестом Холла; прямі кореляційні 

зв'язки на високому рівні значущості (р ≤ 0,01) між шкалами «розуміння чужих 

емоцій», «міжособистісний емоційний інтелект», «внутрішньоособистісний 

емоційний інтелект», «розуміння емоцій» і «загальний рівень емоційного 

інтелекту» за опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна та шкалою  «розпізнавання 

емоцій інших людей» за тестом Холла; прямі кореляційні  зв'язки на рівні 

значущості (р ≤ 0,05) між шкалами  «розуміння своїх емоцій», «управління 

своїми емоціями» й «управління емоціями» за опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна 

та шкалою «розпізнавання емоцій інших людей» за тестом Холла (див. табл.2.8). 
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Таблиця 2.8 

Коефіцієнти кореляцій між показниками емоційного інтелекту за 

опитувальником ЕмІн і тестом Холла в учнів 10–го класу ліцею «Лідер» 

Шкали ЕмО УпрВЕ СамМ Е РозпЕІЛ 

Ш1 ,502* ,522* ,327 ,644** ,680** 

Ш2 ,376 ,165 ,014 ,312 ,367 

Ш3 ,201 ,539* ,298 ,244 ,452* 

Ш4 ,157 ,616** ,244 ,196 ,488* 

Ш5 -,140 ,531* ,422 -,080 ,322 

Ш6 ,476* ,403 ,143 ,478* ,631** 

Ш7 ,234 ,750** ,369 ,201 ,613** 

Ш8 ,257 ,752** ,439 ,392 ,650** 

Ш9 ,164 ,509* ,234 ,189 ,547* 

Ш10 ,345 ,663** ,347 ,390 ,677** 
Примітки:  
1) шкали за опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна: 1Ш – розуміння чужих 

емоцій; 2Ш – управління чужими емоціями; 3Ш – розуміння своїх емоцій; 4Ш 
– управління своїми емоціями; 5Ш – контроль експресії; 6Ш – 
міжособистісний емоційний інтелект; 7Ш – внутрішньоособистісний 
емоційний інтелект; 8Ш – розуміння емоцій; 9Ш – управління емоціями; 10Ш 
– загальний рівень емоційного інтелекту;  

2) шкали за тестом Холла: ЕмО – емоційна обізнаність; УпрВЕ – 
управління власними емоціями; СамМ – самомотивація; Е –емпатія; 
РозпЕІЛ – розпізнавання емоцій інших людей; 

3) * – кореляція достовірна на рівні p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01. 
 

Отже, в учнів 10-го класу ліцею «Лідер» емоційна обізнаність залежить 

від розуміння чужих емоцій і міжособистісного емоційного інтелекту. 

Здатність управляти власними емоціями впливає на розвиток 

внутрішньоособистісного емоційного інтелекту, розуміння ними емоцій і 

загальний рівень емоційного інтелекту. Що розвиненішою в них є емпатія, то 

кращим є розуміння чужих емоцій і міжособистісний емоційний інтелект. 

Розпізнавання емоцій інших людей пов’язане в учнів 10-го класу ліцею 
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«Лідер» із розумінням своїх і чужих емоцій, міжособистісним і 

внутрішньоособистісним емоційним інтелектом, розумінням емоцій і 

загальним рівнем емоційного інтелекту. 

У таблиці 2.9 наведено коефіцієнти кореляцій між показниками 

емоційного інтелекту за опитувальником  ЕмІн Д.В. Люсіна і тестом Холла в 

учнів 11-го класу Кривоозерської ЗОШ № 2. Як ми бачимо в таблиці, прямі 

кореляційні зв'язки на рівні значущості (р ≤ 0,05) спостерігаються між 

шкалами «управління своїми емоціями», «управління емоціями» і «загальний 

рівень емоційного інтелекту» за опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна та шкалою 

«управління власними емоціями» за тестом Холла; прямі кореляційні зв'язки 

на високому рівні значущості (р ≤ 0,01) між шкалами «управління чужими 

емоціями», «міжособистісний емоційний інтелект», «управління емоціями» і 

«загальний рівень емоційного інтелекту» за опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна 

та шкалою «самомотивація» за тестом Холла; прямі кореляційні зв'язки на 

рівні значущості (р ≤ 0,05) між шкалами «розуміння чужих емоцій» і 

«міжособистісний емоційний інтелект» за опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна 

та шкалою «емпатія» за тестом Холла; прямі кореляційні зв'язки на високому 

рівні значущості (р ≤ 0,01) між шкалами «управління чужими емоціями»,  

«міжособистісний емоційний інтелект», «управління емоціями» і «загальний 

рівень емоційного інтелекту» за опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна та шкалою 

«розпізнавання емоцій інших людей» за тестом Холла. 

В учнів 11-го класу Кривоозерської ЗОШ № 2 управління власними 

емоціями залежить від здатності управляти емоціями і загального рівня 

емоційного інтелекту. Самомотивація впливає на здатність управляти чужими 

емоціями, управління емоціями, міжособистісний емоційний інтелект і 

загальний рівень емоційного інтелекту. А емпатія залежить від розуміння 

чужих емоцій і розвитку міжособистісного емоційного інтелекту. 

Розпізнавання емоцій інших людей впливає на здатність до управління своїми 

емоціями і управління чужими емоціями, на міжособистісний емоційний 

інтелект і на загальний рівень емоційного інтелекту (див. табл. 2.9). 
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Таблиця 2.9 

Коефіцієнти кореляцій між показниками емоційного інтелекту за 

опитувальником ЕмІн і тестом Холла в учнів 11-го класу 

Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 

Шкали ЕмО УпрВЕ СамМ Е РозпЕІЛ 

Ш1 ,422 ,185 ,280 ,489* ,395 

Ш2 ,186 ,407 ,756** ,392 ,723** 

Ш3 ,085 ,262 ,233 -,175 ,262 

Ш4 ,077 ,477* ,417 ,283 ,226 

Ш5 ,003 ,165 ,303 ,104 ,377 

Ш6 ,425 ,364 ,588** ,530* ,673** 

Ш7 ,094 ,381 ,396 ,081 ,311 

Ш8 ,251 ,258 ,237 ,119 ,358 

Ш9 ,084 ,446* ,585** ,381 ,575** 

Ш10 ,258 ,504* ,566** ,303 ,562** 

Примітки:  

1) шкали за опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна: 1Ш – розуміння чужих 

емоцій; 2Ш – управління чужими емоціями; 3Ш – розуміння своїх емоцій; 4Ш 

– управління своїми емоціями; 5Ш – контроль експресії; 6Ш – 

міжособистісний емоційний інтелект; 7Ш – внутрішньоособистісний 

емоційний інтелект; 8Ш – розуміння емоцій; 9Ш – управління емоціями; 10Ш 

– загальний рівень емоційного інтелекту;  

2) шкали за тестом Холла: ЕмО – емоційна обізнаність;  УпрВЕ –

управління власними емоціями; СамМ – самомотивація;Е –емпатія; 

РозпЕІЛ – розпізнавання емоцій інших людей; 

3) * – кореляція достовірна на рівні p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01. 

У таблиці 2.10 наведено коефіцієнти кореляцій між показниками 

емоційного інтелекту за опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна і тестом Холла в 

учнів 10-го класу Кривоозерської ЗОШІ-ІІІ ст. № 2. 
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Таблиця 2.10  

Коефіцієнти кореляцій між показниками емоційного інтелекту за 

опитувальником  ЕмІн Д.В. Люсіна і тестом Холла в учнів 10–го класу 

Кривоозерської ЗОШІ-ІІІ ст. № 2 

Шкали ЕмО УпрВЕ СамМ Е РозпЕІЛ 

Ш1 ,211 -,099 ,201 ,234 ,082 

Ш2 ,149 ,386 ,410 ,427 -,126 

Ш3 ,198 ,446 ,133 ,246 ,285 

Ш4 ,370 ,618** ,525* ,354 ,405 

Ш5 ,146 ,214 ,257 -,170 ,299 

Ш6 ,406 ,469* ,533* ,558* ,357 

Ш7 ,365 ,482* ,411 ,165 ,466* 

Ш8 ,410 ,480* ,440 ,477* ,456* 

Ш9 ,554* ,623** ,598** ,354 ,573* 

Ш10 ,164 ,541* ,375 ,188 ,347 

Примітки:  

1) шкали за опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна: 1Ш – розуміння чужих 

емоцій; 2Ш – управління чужими емоціями; 3Ш – розуміння своїх емоцій; 4Ш 

– управління своїми емоціями; 5Ш – контроль експресії; 6Ш – 

міжособистісний емоційний інтелект; 7Ш – внутрішньоособистісний 

емоційний інтелект; 8Ш – розуміння емоцій; 9Ш – управління емоціями; 10Ш 

– загальний рівень емоційного інтелекту;  

2) шкали за тестом Холла: ЕмО – емоційна обізнаність;  УпрВЕ –

управління власними емоціями; СамМ – самомотивація;Е –емпатія; 

РозпЕІЛ – розпізнавання емоцій інших людей; 

3) * – кореляція достовірна на рівні p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01. 

 

Згідно з отриманими результатами спостерігається прямий 

кореляційний  зв'язок на рівні значущості (р ≤ 0,05) між шкалою «управління 

емоціями» за опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна та шкалою «емоційна 
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обізнаність» за тестом Холла; прямі кореляційні зв'язки на високому рівні 

значущості (р ≤ 0,01) між шкалами «управління своїми емоціями» і 

«управління емоціями» за опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна та шкалою 

«управління власними емоціями» за тестом Холла; прямі кореляційні зв'язки 

на рівні значущості (р ≤ 0,05) між шкалами «міжособистісний емоційний 

інтелект», «внутрішньоособистісний емоційний інтелект» і «розуміння 

емоцій» за опитувальником Емін Д.В. Люсіна та шкалою «управління 

власними емоціями» за тестом Холла; прямий кореляційний зв'язок на 

високому рівні значущості (р ≤ 0,01) між шкалою «управління емоціями» за 

опитувальником Емін Д.В. Люсіна та шкалою «самомотивація» за тестом 

Холла; прямі кореляційні зв'язки на рівні значущості (р ≤ 0,05) між шкалами 

«управління своїми емоціями» і «міжособистісний емоційний інтелект» за 

опитувальником Емін Д.В. Люсіна та шкалою «самомотивація» за тестом 

Холла; прямі кореляційні зв'язки на рівні значущості (р ≤ 0,05) між шкалами 

«внутрішньоособистісний емоційний інтелект», «розуміння емоцій» і 

«управління емоціями» за опитувальником Емін Д.В. Люсіна та шкалою 

«розпізнавання емоцій інших людей» за тестом Холла.  

Отже, в учнів 10-го класу Кривоозерської школи емоційна обізнаність 

залежить від розвитку здатності до управління емоціями. А управління 

власними емоціями залежить від здатності до управління емоціями, розуміння 

емоцій, від рівня розвитку міжособистісного і внутрішньоособистісного 

емоційного інтелекту. Самомотивація впливає на підвищення здатності 

управляти  емоціями, а розпізнавання емоцій інших людей залежить від 

внутрішньоособистісного емоційного інтелекту,  розуміння емоцій і здатності 

управляти емоціями. 

Під час аналізу когнітивного компонента емоційного інтелекту ми 

насамперед звертали увагу на уявлення про емоції,  сприймання та розуміння 

емоцій: емоційну обізнаність, усвідомлення емоцій; управління емоціями; 

контроль емоцій; самомотивацію; емпатію; розпізнавання й управління 

емоціями інших людей. У ході дослідження розглядалися показники 
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когнітивного компоненту ЕІ за методикою «Емоційний інтелект» (ЕмІн)      

Д.В. Люсіна. Позаяк результати дослідження показали наявність значної 

кількості показників низького і дуже низького рівнів когнітивного компонента 

ЕІ учнів і в 10, й в 11 класах, то нами було розглянуто саме ці показники в 

учнів і міського ліцею, і сільської школи (див. рис.2.3). 

 

 
 

Рис. 2.3  Результати діагностики показників когнітивного компонента ЕІ 

старшокласників за методикою ЕмІн (у %) 

Примітки:  

1) шкали за опитувальником ЕмІн Д.В. Люсіна: 1Ш- розуміння чужих 

емоцій; 2Ш - управління чужими емоціями; 3Ш - розуміння своїх емоцій; 4Ш 

- управління своїми емоціями; 5Ш - контроль експресії; 6Ш - міжособистісний 

емоційний інтелект; 7Ш - внутрішньоособистісний емоційний інтелект; 8Ш - 

розуміння емоцій; 9Ш - управління емоціями; 10Ш - загальний рівень 

емоційного інтелекту;  
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2) ДН – дуже низький рівень показника; Н – низький рівень показника; 

3) ЗОШ № 2 – Кривоозерська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2; Ліцей «Лідер» – Києво-

Печерський ліцей № 171 «Лідер». 

 

За методикою ЕмІн Д.В. Люсіна встановлено, що десятикласники 

Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 мають нижчі показники порівняно з 

одинадцятикласниками цієї ж школи за наступними шкалами: розуміння 

чужих емоцій; розуміння своїх емоцій; управління своїми емоціями; 

міжособистісний емоційний інтелект; розуміння емоцій; управління емоціями; 

загальний рівень емоційного інтелекту.  

Майже однакова кількість десятикласників та одинадцятикласників 

мають показники низького й дуже низького рівня за шкалою управління 

чужими  емоціями.   

Порівняльний аналіз показників за результатами діагностики 

десятикласників й одинадцятикласників Києво-Печерського ліцею №171 

«Лідер» показує, що десятикласники мають нижчі показники за такими 

шкалами: розуміння чужих емоцій; управління чужими емоціями; управління 

своїми емоціями; контроль експресії; міжособистісний емоційний інтелект; 

внутрішньоособистісний ЕІ; розуміння емоцій; управління емоціями; 

загальний рівень ЕІ.  

Приблизно однаковий рівень показників десятикласники й 

одинадцятикласники ліцею мають по шкалі «розуміння своїх емоцій». 

Нами було розроблено авторську Анкету для учнів (Додаток Б.1), 

Анкету для батьків (Додаток Б.2), та Анкету для вчителів (Додаток Б.3), які 

дають можливість порівняти відповіді старшокласників нашої вибірки з 

відповідями вчителів та з відповідями батьків.  

Результати обробки анкет наведено в таблицях 2.11 і 2.12. 
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Таблиця 2.11 

Відповіді учнів, їхніх батьків та вчителів на запитання № 1 Анкети 

№ 

запитання 

Запитання 

анкети 

Учні Вчителі Батьки 

так ні 
не 

знаю 
так ні 

не 

знаю 
так ні 

не 

знаю 

(у %) 

1. 
Чи визначає 
рівень ЕІ 
майбутню 
успішність? 

73,7 5,3 21,1 42,1 42,1 15,8 73,7 21,1 5,3 

 

Як бачимо, і учні (73,7 %), і їхні батьки (73,7 %) відповіли «Так» на це 

запитання, а от вчителів, які відповіли «Так» на це запитання, значно менше 

(лише 42,1 %). Відповідь «Ні» на це запитання дали 5,3 % учнів, 21,1 % батьків 

і 42,1 % вчителів.  

У таблиці 2.12 наведено результати обробки запитань 2-10 Анкети. 

Вважають, що на високому рівні в учнів розвинені: ЕІ – 36, 8% учнів; 21,1 % 

вчителів та 36,8 % батьків; емоційна обізнаність – 21,1 % учнів, 26,3 % 

вчителів та 42,1 % батьків; уміння управляти власними емоціями та 

емоційними станами – 52,6 % учнів, 31,6 % вчителів та 21,1 % батьків; уміння 

усвідомлювати емоції інших людей – 52,6 % учнів, 26,3 % вчителів та 68,4 % 

батьків; уміння управляти емоціями та емоційними станами інших людей – 

42,1 % учнів, 36,8 % вчителів та 63,2 % батьків; самомотивація – 36,8 % учнів, 

52,6 % вчителів та 42,1 % батьків; емпатія – 42,1 % учнів, 36,8 % вчителів та 

47,4 % батьків; розуміння, як інші оцінюють рівень ЕІ – 26,3 % учнів, 42,1 % 

вчителів та 47,4 % батьків; навчально-виховні заходи щодо виховання 

«емоційної культури» – 5,3 % учнів та 5,3 % батьків. 

Були визначені значущі відмінності на рівні (p ≤ 0,05) у відповідях  учнів  

і вчителів на запитання Анкети щодо уміння усвідомлювати емоції інших і 

стосовно рівня навчально-виховних заходів з виховання «емоційної культури 

в учнів старшої школи.   
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Визначено значущі відмінності відповідей батьків і вчителів на 

запитання Анкети про вплив рівня ЕІ на майбутню успішність та про вміння 

усвідомлювати емоції інших “і про рівень навчально-виховних заходів щодо 

виховання «емоційної культури» в старшокласників» на рівні (p ≤ 0,05). Також 

визначено значущі відмінності у відповідях учнів та батьків на рівні (p ≤ 0,05) 

на запитання щодо вміння управляти власними емоціями та емоційними 

станами. 

Таблиця 2.12 

Результати обробки Анкети (запитання 2 – 10) 

№ 

запитання 

Учні Вчителі Батьки 

рівень (%) рівень (%) рівень (%) 

В С Н В С Н В С Н 

2. 36,8 52,6 10,5 21,1 63,2 15,8 36,8 52,6 10,5 

3. 21,1 63,2 15,8 26,3 52,6 21,1 42,1 42,1 15,8 

4. 52,6 42,1 5,3 31,6 57,9 10,5 21,1 63,2 15,8 

5. 52,6 47,4 - 26,3 57,9 15,8 68,4 26,3 5,3 

6. 42,1 42,1 15,8 36,8 57,9 5,3 63,2 31,6 5,3 

7. 36,8 57,9 5,3 52,6 36,8 10,5 42,1 57,9 - 

8. 42,1 52,6 5,3 36,8 47,4 15,8 47,4 52,6 - 

9. 26,3 63,2 10,5 42,1 36,8 21,1 47,4 42,1 10,5 

10. 5,3 31,6 63,2 - 5,3 94,7 5,3 26,3 68,4 

Примітки:  

1) запитання: 2 – рівень ЕІ; 3 – рівень емоційної обізнаності; 4 – рівень 

умінь управляти власними емоціями та емоційними станами; 5 – рівень умінь 

усвідомлювати емоції інших людей; 6 – рівень умінь управляти емоціями та 

емоційними станами інших людей; 7 – рівень самомотивації; 8 – рівень 

емпатії; 9 – як інші оцінюють рівень ЕІ; 10 – рівень навчально-виховних 

заходів щодо виховання «емоційної культури»; 

2) рівні розвитку: В – високий рівень; С – середній рівень; Н – низький 

рівень. 
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2.2.2. Результати дослідження емоційного компонента ЕІ 

старшокласників 

 

За результатами обробки результатів експрес-тесту «Дерево, люди, 

життя» (Pip Wilson) було отримано наступні результати: 

− серед учнів 10 класу, які навчаються в Києво-Печерському ліцеї   

№ 171 «Лідер»: 45,0 % відчувають себе комфортно, вони є адаптованими до 

життя; 30,0 % учнів мають завищену самооцінку і лідерські амбіції; 10,0 % 

учнів відчувають себе замкнутими і закритими для спілкування, їх щось 

турбує або засмучує і тому вони з іншими тримаються на відстані; 5,0 % 

відчувають себе товариськими і доброзичливими людьми, завжди готові 

прийти на допомогу і підставити плече іншим; 5,0 % відчувають себе дуже 

цілеспрямованими і стійкими, вони не бояться труднощів і перешкод; у 5,0 % 

учнів спостерігається не найкращий період в житті, вони відчувають себе 

втомленими, слабкими й апатичними; 30,0 % учнів прагнуть бути людиною з 

високою самооцінкою, прагнуть до лідерства і щоб до їхньої думки 

прислухалися інші; 25,0 % прагнуть до комфорту і нормальної адаптації до 

життя; 25,0 % хочуть бути товариськими і доброзичливими людьми, завжди 

готовими прийти на допомогу і підставити плече іншим; 10,0 % хочуть бути 

цілеспрямованими і стійкими, не боятися труднощів і перешкод. А от 5,0 % 

учнів обирають бути замкнутими і закритими для спілкування; 5,0 % учнів 

схиляються до відчуття страху, розгубленості і невідомості;  

− серед учнів 11 класу, які навчаються в Києво-Печерському ліцеї   

№ 171 «Лідер»: 42,1 %  відчувають себе комфортно і добре, в них нормальна 

адаптація до життя; 15,8 % відчувають себе цілеспрямованими і стійкими, 

такими, що не бояться труднощів і перешкод; 15,8 % – товариські і 

доброзичливі люди, завжди готові прийти на допомогу і підставити плече; у 

10,4 % – висока самооцінка, вони прагнуть до лідерства, їм важливо, щоб. 

оточення прислухалися до їхньої думки; 5,3 %  розцінюють себе як людину, 

яка приділяє увагу іншим; у 5,3 % спостерігається внутрішня криза, вони 
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немов падають у прірву (через це у них відповідні почуття: страх, 

розгубленість і невідомість); 5,3 % відчувають себе втомленими, тому що 

доводиться тягнути на собі непосильний тягар опіки або підтримки іншої 

людини; 47,4 % учнів прагнуть мати високу самооцінку і бути лідерами, щоб 

оточення прислухалось до їхньої думки;  36,8 % прагнуть до комфорту і 

нормальної адаптації до життя; 15,8 % хочуть бути цілеспрямованими і 

стійкими, не боятися нового і не боятися труднощів і перешкод. 

− серед учнів 10 класу, які навчаються в Кривоозерській ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 2: 21,0 % учнів відчувають себе  комфортно і добре, в них нормальна 

адаптація до життя; 15,8 % є цілеспрямованими і стійкими, не бояться 

починати нове, труднощів і перешкод; 15,8% – товариські, комунікабельні і 

доброзичливі, завжди готові прийти на допомогу і підставити плече іншій 

людині; 15,8 % учнів мають високу самооцінку, вони хочуть вести за собою 

інших і лідирувати, і щоб оточення прислухалося до їхньої думки; 10,5 % учнів 

схильні розцінювати себе як людину, яка приділяє увагу іншим; 5,3 % є 

інтровертами, люблять побути на самоті, зануритися в себе, свій світ і свої 

думки; а от 15,8 % – замкнуті і закриті для спілкування (можливо, зараз їх щось 

дуже турбує, злить або засмучує, тому вони і не бажають підпускати кого б то 

не було близько до себе, вони люблять усамітнення і більше за інших 

страждають від внутрішніх тривог; 57,9 % мають завищену самооцінку, 

схильні до лідерства; 15,8 % відчувають себе комфортно і добре, в них 

нормальна адаптація до життя; 10,5% є товариськими, комунікабельними і 

доброзичливими людьми, завжди готовими прийти на допомогу і підставити 

плече іншій людині; 5,3 % є цілеспрямованими і стійкими людьми, які не 

бояться нового, не бояться труднощів і перешкод; 10,5 % мають внутрішню 

кризу, вони відчувають себе, начебто падають у прірву, тому відчувають  

страх, розгубленість перед невідомим; 

− серед учнів 11 класу, які навчаються в Кривоозерській ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 2: 28,6 % є товариськими, комунікабельними і доброзичливими людьми, 

завжди готовими прийти на допомогу і підставити плече іншій людині; 28,6 % 
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відчувають себе комфортно і добре, у тебе нормальна адаптація до життя; 28,6 

% мають завищену самооцінку, схильна до лідерства; 4,8 % є  інтровертами, 

люблять побути на самоті, зануритися в себе, свій світ і свої думки; 9,4 % є 

замкнутими і закритими для спілкування, можливо, їх зараз щось дуже турбує, 

злить або засмучує, тому вони і не бажають підпускати кого б то не було 

близько до себе, вони люблять усамітнення і більше за інших страждають від 

внутрішніх тривог; 23,8 % відчувають себе комфортно і добре, в них 

нормальна адаптація до життя; 23,8 % мають завищену самооцінку, схильні до 

лідерства; 14,3 %  є цілеспрямованими і стійкими людьми, що не бояться 

починати нове та не бояться труднощів і перешкод; 14,3 % є товариськими, 

комунікабельними і доброзичливими людьми, завжди готовими прийти на 

допомогу і підставити плече іншій людині; 4,8 % схильні розцінювати себе як 

людину, яка приділяє увагу іншим; 9,4 % є людиною зі стійкою життєвою 

позицією, але яка не бажає докладати зусиль для досягнення нових висот; у 4,8 

% зараз не найкращий період в житті, вони відчувають втому, слабкість й 

апатію; 4,8 % учнів відчувають себе втомленими від необхідності 

підтримувати когось, бо самі в цей час потребують уваги і піклування. 

Було оброблено результати тесту емоційного інтелекту MSCEIT (Mayer-

Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test) для дослідження здатності: до 

сприйняття, оцінки і вираження емоцій, до емоційної фасилітації мислення; до 

розуміння та аналізу емоційної інформації та до рефлективної регуляції 

емоцій.  Нами було використано проєктивні частини методики: секцію A (для 

вимірювання сприйняття емоцій на обличчях) та секцію Е (для вимірювання 

сприйняття емоцій на малюнках).  

Цікавим виявився аналіз зв'язку сприйняття емоцій на фото 

старшокласниками із середнім балом успішності (див. табл. 2.13). 
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Таблиця 2.13 

Кореляційні аналіз зв’язку сприйняття емоцій на фото та середнього 

балу успішності у старшокласників 

№ 

з/п 
Фото 

Середній бал 

успішності 

1. № 1 – «хвилювання» 
-,26* 

,021 

2. № 3 – «здивування» 
,29* 

,019 

 

Як бачимо, сприйняття емоції «хвилювання» має негативний 

кореляційний зв'язок із середнім балом успішності (r = -0,26; p ≤0.05). Тобто, 

що вищим є середній бал успішності, то гіршим є сприйняття й усвідомлення 

хвилювання, і, навпаки, що більш здатен старшокласник усвідомлювати саме 

емоцію хвилювання, то нижчим в нього є середній бал успішності. А от емоція 

«здивування» має позитивний кореляційний зв'язок із середнім балом 

успішності (r = 0,29; p ≤0.05), а саме: що вищим є середній бал, то краще 

старшокласник усвідомлює емоцію здивування, і, навпаки, що він менш здатен 

до такого усвідомлення, то нижчим в нього є середній бал успішності. 

 

2.2.3. Результати дослідження адаптаційного компонента ЕІ 

старшокласників 

 

За допомогою застосування методики шкалованої самооцінки 

психофізіологічного стану О.М. Кокуна нами було отримано результати, що 

характеризують такі показники адаптаційного компонента емоційного 

інтелекту старшокласників: самопочуття, активність, настрій, працездатність, 

стан здоров’я, життєва задоволеність, зацікавленість у навчанні, задоволеність 

від навчання, бажання навчатися. 
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Результати учнів, які навчаються в місті, наведені в таблицях 2.14 та 

2.15. Згідно з отриманими даними кількість учнів 10-х класів Києво-

Печерського ліцею №171 «Лідер», показники психофізіологічної складової 

адаптаційного компоненту яких інтерпретуються "вищі за середні" та "високі" 

складає: за самопочуттям – 65,0 %, активністю – 60,0 %, станом здоров’я – 

55,0%, життєвою задоволеністю – 60,0 %. Разом з тим, за частиною показників 

адаптаційного компонента емоційного інтелекту, що характеризують 

ставлення учнів до навчання, показники вище середнього та високого рівня 

має істотно менша кількість десятикласників. Таку зацікавленість у навчанні 

має лише 30,0 % з них, задоволеність від навчання ще менше – 20,0 %, бажання 

навчатися – 40,0 %.  

Таблиця 2.14 

Результати за методикою шкалованої самооцінки психофізіологічного 

стану О.М. Кокуна учнів 10-го класу (місто) 

№ 

з/п 
Шкала 

Рівень показника (у %) 

Низький 
Нижче 

середнього 
Середній 

Вище 

середнього 
Високий 

1. Самопочуття - 10 25 25 40 

2. Активність - 15 25 35 25 

3. Настрій - 15 50 35 - 

4. Працездатність - 25 30 35 10 

5. Стан здоров'я - 10 35 25 30 

6. Життєва 
задоволеність 

5 10 20 40 25 

7. Зацікавленість 
в навчанні 

20 5 45 15 15 

8. Задоволеність 
від навчання 

20 15 45 10 10 

9. Бажання 
навчатися 

15 15 30 25 15 

 

А в учнів 11-х класів Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» "вищі за 

середні" та "високі" значення учні мають не лише за психофізіологічною 
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складовою адаптаційного компонента (самопочуття (68,4 %), активність (79,0 

%), настрій (63,2 %), працездатність (68,3 %), стан здоров’я (73,5 %), життєва 

задоволеність (78,9 %), але й за ставленням до навчання. Такі значення щодо 

зацікавленості в навчанні мають 73,7 % одинадцятикласників, задоволеності 

від навчання – 72,2 %, бажання навчатись – 84,2 %. (див. табл. 2.15) 

Таблиця 2.15 

Результати за методикою шкалованої самооцінки психофізіологічного 

стану О.М. Кокуна учнів 11-го класу (місто) 

№ 

з/п 
Шкала 

Рівень показника (у %) 

Низький 
Нижче 

середнього 
Середній 

Вище 

середнього 
Високий 

1. Самопочуття 5,2 - 26,4 31,6 36,8 

2. Активність - 15,8 5,2 47,4 31,6 

3. Настрій 10,5 15,8 10,5 42,1 21,1 

4. Працездатність 15,8 5,2 10,5 42,1 26,4 

5. Стан здоров'я - 10,5 15,8 31,6 42,1 

6. Життєва 
задоволеність 

15,8 - 5,2 42,1 36,8 

7. Зацікавленість 
у навчанні 

10,5 5,2 10,5 42,1 31,6 

8. Задоволеність 
від навчання 

15,8 5,2 15,8 26,4 36,8 

9. Бажання 
навчатися 

10,5 - 5,2 36,8 47,4 

 

Результати учнів 10-х класів, які навчаються в селі, представлені в 

таблиці 2.16. За психофізіологічною складовою адаптаційного компонента ці 

учні практично не відрізняються від міських десятикласників, маючи "вищі за 

середні" та "високі" показники: самопочуття (68,5 %), активність (79,0 %), 

настрій (68,5 %), працездатність (63,2 %), стан здоров’я (68,4 %), життєва 

задоволеність (64,4 %). Показники ставлення до навчання в них теж є 

зниженими порівняно з вищеназваними, хоча й дещо перевищують показники 
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київських учнів (зацікавленість у навчанні (57,9 %), задоволеність від 

навчання (26,0 %), бажання навчатися (52,7 %)). 

Таблиця 2.16 

Результати за методикою шкалованої самооцінки психофізіологічного 

стану О.М. Кокуна учнів 10-го класу (село) 

№з/п Шкала 

Рівень показника (у %) 

Низький 
Нижче 

середнього 
Середній 

Вище 

середнього 
Високий 

1. Самопочуття - - 31,6 26,4 42,1 

2. Активність - - 21,1 31,6 47,4 

3. Настрій - 5,2 26,4 26,4 42,1 

4. Працездатність 15,8 - 21,1 15,8 47,4 

5. Стан здоров'я 5,2 15,8 5,2 15,8 52,6 

6. Життєва 
задоволеність 

26,4 - 5,2 15,8 52,6 

7. Зацікавленість в 
навчанні 

21,1 10,5 10,5 10,5 47,4 

8. Задоволеність 
від навчання 

31,6 15,8 26,4 15,8 10,5 

9. Бажання 
навчатися 

31,6 5,2 10,5 31,6 21,1 

 

Але, на відміну від київських одинадцятикласників, в 

одинадцятикласників Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (таблиця 2.17), за 

наявності досить високих показників за психофізіологічною складовою 
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адаптаційного компонента (самопочуття (76,2 %), активність (66,6 %), настрій 

(66,6 %), працездатність (66,7 %), стан здоров’я (61,9 %), життєва 

задоволеність (52,4 %)), показники ставлення до навчання виявилися суттєво 

нижчими і близькими до показників десятикласників обох шкіл: 

зацікавленість у навчанні (28,6 %), задоволеність від навчання (19,0 %) та 

бажання навчатися (23,8 %).  

Таблиця 2.17 

Результати за методикою шкалованої самооцінки психофізіологічного 

стану О.М. Кокуна учнів 11-го класу (село) 

№з/п Шкала 

Рівень показника (у %) 

Низький 
Нижче 

середнього 
Середній 

Вище 

середнього 
Високий 

1. Самопочуття 9,5 4,8 9,5 23,8 52,4 

2. Активність 19 - 14,3 23,8 42,8 

3. Настрій 19 - 14,3 23,8 42,8 

4. Працездатність 23,8 - 9,5 28,6 38,1 

5. Стан здоров'я 14,3 14,3 9,5 14,3 47,6 

6. Життєва 
задоволеність 

19 14,3 14,3 4,8 47,6 

7. Зацікавленість 
в навчанні 

42,8 - 28,6 14,3 14,3 

8. Задоволеність 
від навчання 

47,6 19 14,3 - 19 

9. Бажання 
навчатися 

42,8 19 9,5 9,5 14,3 
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Порівняння результатів за методикою шкалованої самооцінки 

психофізіологічного стану О.М. Кокуна у старшокласників представлені 

також на рис. 2.4. 

 
Рис. 2.4 Порівняння показників методики шкалованої самооцінки 

психофізіологічного стану О.М. Кокуна старшокласників міської та сільської 

шкіл 

Отже, в результаті проведеного дослідження виявилося, що всі 

досліджувані старшокласники (і 10-х, й 11-х класів і сільського, і міського 

освітнього закладу) вирізняються досить високими показниками 

психофізіологічної складової адаптаційного компонента емоційного інтелекту 

(показники самооцінки самопочуття, активності, настрою, працездатності, 

стану здоров’я та життєвої задоволеності). Однак високий рівень показників 

ставлення до навчання як складової адаптаційного компонента (показники 

ставлення до навчання, зацікавленості в навчанні та задоволеності від нього), 

виявилися лише в учнів 11-х класів Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер», 

що, на нашу думку, корелює з отриманими результатами за методиками Емін 

Д.В. Люсіна та тестом Холла.  

Про важливість показників ставлення до навчання як складової 

адаптаційного компонента свідчить також встановлення достовірних 

кореляційних зв'язків між цими показниками та середнім балом успішності 
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старшокласників: «зацікавленість у навчанні» (r = 0.31; p ≤0.01), 

«задоволеність навчанням» (r = 0.35; p ≤0.01) та «бажання навчатися» (r = 0.38; 

p ≤0.01), що представлено у таблиці 2.18. 

Таблиця 2.18 

Кореляційний аналіз показників за методикою шкалованої 

самооцінки психофізіологічного стану О.М. Кокуна та середнього балу 

успішності у старшокласників 

 

№ 

з/п 
Показник самооцінки 

Середній бал 

успішності 

r p 

1. Зацікавленість у навчанні ,31** ,006 

2. Задоволеність від навчання ,35** ,002 

3. Бажання навчатися ,38** ,001 

 

Отже, досить природно, що старшокласники з більшою зацікавленістю 

в навчанні, задоволеністю від нього та більшим бажанням навчатися 

вирізняються вищою ефективністю своєї навчальної діяльності, що 

закономірно призводить до отримання ними вищих балів успішності. 

Отже, висока ефективність навчальної діяльності старшокласників є 

результатом високих показників адаптивного компонента ЕІ старшокласників. 

 

2.2.4. Результати дослідження регулятивного компонента ЕІ 

старшокласників 

 

Регулятивний компонент емоційного інтелекту старшокласників було 

досліджено за тестом «Дослідження вольової саморегуляції» (А.В. Звєрьков і 

Е.В. Ейдман) та тестом «Емоційна врівноваженість» (В.І. Тернопільська). 

Після аналізу результатів за тестом «Дослідження вольової 

саморегуляції», було визначено (див. рис. 2.5), що у старшокласників, які 
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навчаються в 10 класі у селі, спостерігаються більш високі показники вольової 

саморегуляції, самоконтролю та настирливості, ніж у старшокласників, які 

навчаються в 10 класі у місті. А от у старшокласників, які навчаються в 11 

класі, навпаки, вищими є показники саме у тих, що навчаються у місті. 

 
Рис. 2.5  Результати за тестом «Дослідження вольової саморегуляції» 

 

Високі бали за шкалою «Загальна вольова саморегуляція» притаманні 

старшокласникам, які є емоційно зрілими, активними, незалежними і 

самостійними. Для них характерний спокій, впевненість у собі, стійкість 

намірів, реалістичність поглядів, розвинене почуття власного обов'язку. Як 

правило, вони добре рефлексують особисті мотиви, планомірно реалізують 

наміри, вміють розподіляти зусилля і здатні контролювати свої вчинки; їм 

властива виражена соціально-позитивна спрямованість. Іноді можливе 

зростання внутрішньої напруженості, пов'язаної із прагненням 

проконтролювати кожен нюанс власної поведінки і тривогою з приводу її 

спонтанності. Низькі бали за цією шкалою спостерігаються у 

старшокласників, які є чуттєвими, емоційно нестійкими, ранимими і 

невпевненими у собі. Рефлексивність у них невисока, а загальний фон 

активності, як правило, знижений, їм властива імпульсивність і нестійкість 
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намірів. Це може бути пов'язане з незрілістю, а також з вираженою 

витонченістю натури, яка не підкріплена здатністю до рефлексії і 

самоконтролю. 

Показники за шкалою «настирливість» характеризують силу намірів 

старшокласника, його прагнення до завершення розпочатої справи. На 

позитивному полюсі – діяльні і працездатні, які активно прагнуть виконати 

заплановане, їх мобілізують перепони на шляху до мети, але відволікають 

альтернативи та спокуси, головна їхня цінність – це розпочата справа. Таким 

старшокласникам притаманні повага до соціальних норм, прагнення повністю 

підпорядкувати їм власну поведінку. У крайньому разі можлива втрата 

гнучкості поведінки, поява маніакальних тенденцій. Низькі значення за цією 

шкалою свідчать про підвищену лабільність, невпевненість, імпульсивність, 

які можуть призводити до непослідовності і навіть хаотичної поведінки. 

Знижений фон активності і працездатності, як правило, компенсується у таких 

осіб підвищеною чутливістю, гнучкістю, винахідливістю, а також тенденцією 

до вільної трактовки соціальних норм. 

Показники за шкалою «самоконтроль» відображають рівень вільного 

контролю емоційних реакцій і станів. Високий бал за цією шкалою набирають 

старшокласники, які є емоційно стійкими та добре володіють собою у різних 

ситуаціях. Для них притаманний внутрішній спокій та впевненість у собі, які 

звільняють від страху перед невідомим, підвищують готовність до сприйняття 

нового, неочікуваного і, як правило, поєднуються зі свободою вчинків, 

тенденцій до новаторства і радикалізму. Прагнення до постійного 

самоконтролю, надмірне свідоме обмеження спонтанності може призвести до 

підвищення внутрішньої напруженості, переваги постійного занепокоєння і 

втоми. На іншому полюсі цієї шкали – спонтанність й імпульсивність, 

поєднані з образливістю і наданням переваги традиційним поглядам, що 

відгороджують старшокласника від інтенсивних переживань та внутрішніх 

конфліктів, сприяють незворушному фону настрою. 
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Соціальна бажаність високих показників є неоднозначною. Високі рівні 

розвитку вольової саморегуляції можуть бути пов'язані із проблемами в 

організації життєдіяльності і стосунках із людьми. Часто вони відображають 

появу дезадаптивних рис і форм поведінки. Низькі рівні настирливості та 

самоконтролю у багатьох випадках виконують компенсаторні функції, проте 

також свідчать про порушення у розвитку властивостей особистості, її вміння 

будувати свої відносини з іншими людьми й адекватно реагувати на 

різноманітні ситуації. 

Рівні вольової саморегуляції визначаються у зіставленні з середніми 

значеннями кожної шкали. Якщо вони становлять більшу частину 

максимально можливої суми збігів, то цей показник відображає високий 

рівень розвитку загальної саморегуляції, настирливості або самоконтролю.  

Відтак, за шкалою «Загальна вольова саморегуляція» високі показники 

мають 8,9 % старшокласників нашої вибірки; за шкалами «настирливість» – 

20,3 % старшокласників, а за шкалою  «самоконтроль» – 17,7 % 

старшокласників. 

Отже, отримані результати стосовно інформації про усвідомлювані 

особливості саморегуляції старшокласників, надають змогу розробити 

програму вдосконалення вольової саморегуляції, акцентувавши увагу на тих 

рисах, які насамперед потребують розвитку або корекції. 

Аналіз результатів за тестом «Емоційна врівноваженість» вказують на 

те, що у старшокласників, які навчаються в місті, показники емоційної 

врівноваженості є вищими, ніж у старшокласників, які навчаються в селі. 

Причому у старшокласників, які навчаються в селі, показники емоційної 

врівноваженості в тих, хто навчається в 11 класі, є вищими, на відміну від 

старшокласників, які навчаються в 10 класі. А у старшокласників, які 

навчаються в місті, навпаки, в 11 класі ці показники зменшуються (див. рис. 

2.6). 
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Рис. 2.6  Результати дослідження за тестом «Емоційна врівноваженість» 

За тестом «Емоційна врівноваженість» було визначено, що 10,1 % 

старшокласників є нестриманими, запальними особами, здатними легко 

дратуватися, втрачати самовладання через дрібниці. Вони є безрозсудними, їм 

завжди всього мало, але водночас вони можуть відчувати себе глибоко 

нещасним через дрібниці. Їм не вистачає розсудливості, оскільки емоції 

переважають. Крім того, вони створюють навколо себе атмосферу 

напруженості, від якої страждає оточення. 

Спокійними та врівноваженими особами є 88,64 % старшокласників. 

Їхнє роздратування чи емоційний сплеск – це реакція на події, що виходять за 

межі звичного. У них є почуття міри, вони тверезо зважують свої можливості. 

Іноді дозволяють собі трохи побайдикувати та поблазнювати, що емоційно 

оживляє їхнє життя. 

Дуже стриманими особами є 1,26 % старшокласників нашої вибірки, 

вони вміють володіти своїми почуттями та емоціями. Проте стриманість може 

привести до поступового накопичення внутрішньої напруги, яка раптово для 

оточення може вирватися назовні через незначний привід.  
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2.3. Аналіз кореляційних зв’язків між компонентами структурно-

функціональної моделі ЕІ старшокласників  

 

Було проведено кореляційний аналіз (r Пірсон) показників компонентів 

структурно-функціональної моделі емоційного інтелекту старшокласника і 

проаналізовано виявлені між ними взаємозв'язки. 

Когнітивний – Адаптивний. Такий показник когнітивного компонента 

емоційного інтелекту, як управління своїми емоціями, пов'язаний 

позитивними кореляційними зв’язками із наступними показниками 

адаптивного компонента: самопочуттям (r = 0,33; р ≤ 0,01), активністю (r = 

0,24; р ≤ 0,05), настроєм (r = 0,27; р ≤ 0,05) та станом здоров’я (r = 0,31; р ≤ 

0,01). Тобто, можна зробити висновок: активні старшокласники, в яких гарне 

самопочуття, настрій, стан здоров’я, здатні краще управляти своїми емоціями 

на відміну від тих старшокласників, які погано почуваються, неактивні, мають 

поганий настрій та стан здоров'я. 

Наступний показник когнітивного компонента – емоційна обізнаність – 

пов'язаний позитивними кореляційними зв’язками із такими показниками 

адаптивного компонента, як зацікавленість у навчанні (r = 0,36; р ≤ 0,01), 

задоволеність від навчання (r = 0,29; р ≤ 0,01) і бажання навчатися (r = 0,39; р 

≤ 0,01). Тобто, старшокласники, які є обізнаними в емоціях, більше зацікавлені 

в навчанні та задоволені навчанням і мають вираженіше бажання навчатися. 

А показник когнітивного компонента – самомотивація – повязаний із 

наступними показниками адаптивного компонента: самопочуттям (r = 0,46; р 

≤ 0,01), активністю (r = 0,48; р ≤ 0,01), настроєм (r = 0,40; р ≤ 0,01), 

працездатністю (r = 0,24; р ≤ 0,05), життєвою задоволеністю (r = 0,29; р ≤ 0,01), 

зацікавленістю в навчанні (r = 0,32; р ≤ 0,01), задоволеністю від навчання r = 

0,24; (р ≤ 0,01), бажанням навчатися (r = 0,27; р ≤ 0,05). 

Адаптивний – Регулятивний. Було визначено, що такий показник 

адаптивного компонента, як самопочуття, має позитивний кореляційний 

зв’язок із показником регулятивного компонента «вольова саморегуляція» (r = 
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0,24; р ≤ 0,05). А показник адаптивного компонента «активність» 

взаємопов’язаний позитивними кореляційними зв’язками із такими 

показниками регулятивного компонента, як настирливість (r = 0,34; р ≤ 0,01), 

самоконтроль (r = 0,27; р ≤ 0,05) і вольова саморегуляція (r = 0,33; р ≤ 0,01).  

Показник «життєва задоволеність» має позитивні кореляційні зв’язки із 

показниками самоконтролю (r = 0,26; р ≤ 0,05) та вольової саморегуляції (r = 

0,24; р ≤ 0,05). Показник «зацікавленість у навчанні» має позитивні 

кореляційні зв’язки із показниками настирливості (r = 0,24; р ≤ 0,05) і вольової 

саморегуляції (r = 0,31; р ≤ 0,01). 

Показник «задоволеність від навчання» також має позитивні кореляційні 

зв’язки із показниками настирливості (r = 0,22; р ≤ 0,05) і вольової 

саморегуляції (r = 0,23; р ≤ 0,05).Показники за шкалою «бажання навчатися» 

мають позитивні кореляційні зв’язки із показниками настирливості (r = 0,25; р 

≤ 0,05), самоконтролю (r = 0,28; р ≤ 0,01) і вольової саморегуляції (r = 0,23; р ≤ 

0,05). 

Когнітивний – Емоційний. Показники внутрішньоособистісного 

емоційного інтелекту мають негативні кореляційні зв'язки із показниками 

розпізнавання емоції страху (r = -0,23; р ≤ 0,05). Тобто, що активнішим є 

розпізнавання саме емоції страху, то нижчими є показники 

внутрішньоособистісного емоційного інтелекту і, навпаки, коли ця емоція 

усвідомлюється, то і показники внутрішньоособистісного емоційного 

інтелекту будуть значно вищими.Показники контролю експресії мають 

позитивні кореляційні зв’язки із показниками розпізнавання емоції відрази (r 

= 0,26; р ≤ 0,05) і страху (r = 0,25; р ≤ 0,05). 

Когнітивний – Регулятивний. Показники внутрішньоособистісного 

емоційного інтелекту мають позитивні кореляційні зв’язки із показниками 

самоконтролю (r = 0,26; р ≤ 0,05). Тобто здатність до розуміння власних емоцій 

і управління ними взаємопов’язано із здатністю старшокласника до 

самоконтролю. 
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2.4. Факторний аналіз розвитку ЕІ старшокласників 

 

Для уточнення взаємозв’язків між складовими ЕІ було проведено 

факторний аналіз даних. Для старшокласників нашої вибірки побудовано 

модель розвитку ЕІ, яка включила вісім факторів і пояснила 78,24 % дисперсії 

отриманих даних (див. табл. 2.19).  

Таблиця 2.19 

Факторна модель розвитку емоційного інтелекту старшокласника 

Фактор Шкали Факторне 
навантаження 

Когнітивно-фізіологічний 

розуміння чужих емоцій ,712 
управління чужими емоціями ,581 
розуміння власних емоцій ,607 
управління власними емоціями ,581 
міжособистісний емоційний інтелект ,684 
внутрішньоособистісний емоційний 
інтелект ,741 

розуміння емоцій ,703 
управління емоціями ,787 
загальний рівень емоційного інтелекту ,787 
самомотивація ,735 
самопочуття ,515 
активність ,594 
зацікавленість у навчанні ,514 
бажання навчатися ,510 

Настрій розуміння емоцій ,501 
настрій ,562 

Навчальний 
зацікавленість у навчанні ,555 
задоволеність від навчання ,541 
бажання навчатися ,604 

Вольова саморегуляція настирливість ,502 
самоконтроль ,511 

Емпатія емпатія ,585 
Управління власними 

емоціями управління власними емоціями ,563 

Емоційна врівноваженість емоційна врівноваженість ,652 
Управління чужими 

емоціями управління чужими емоціями ,565 

  
Перший фактор факторної моделі розвитку ЕІ старшокласника – 

когнітивно-фізіологічний – вказує на те, що для розвитку емоційного 

інтелекту старшокласників нашої вибірки необхідно розвивати такі здатності, 
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як: розуміння чужих емоцій, управління чужими емоціями, розуміння власних 

емоцій і управління власними емоціями. Також цей фактор визначає 

необхідність розвитку у старшокласників міжособистісного (здатності до 

розуміння емоцій інших людей і управління ними) 

і внутрішньоособистісного емоційного інтелекту (здатності до розуміння 

власних емоцій і управління ними) та самомотивації, як здатності до 

управління своєю поведінкою за рахунок керування емоціями. А такі 

показники психофізіологічного стану, як самопочуття, активність, 

зацікавленість у навчанні та бажання навчатися безперечно впливають на 

розвиток ЕІ старшокласників. Тобто, гарне самопочуття, фізична активність, а 

також зацікавленість у навчанні та бажання навчатися позитивно 

впливатимуть на розвиток емоційного інтелекту. 

Другий фактор цієї моделі – настрій – включає в себе шкали розуміння 

емоцій та настрою, які пов’язані між собою та позитивно впливають на 

розвиток емоційного інтелекту. 

Третій фактор моделі – навчальний – представлений шкалами 

зацікавленості в навчанні, задоволеності від навчання і бажання навчатися. 

Отже, для розвитку емоційного інтелекту важливими є і зацікавленість у 

навчанні, і задоволеність від навчання, і бажання навчатися.  

Четвертим фактором нашої моделі є вольова саморегуляція, яка 

представлена шкалами настирливості як сили намірів, прагнення до 

завершення розпочатої справи та самоконтролю як відображення рівня 

вільного контролю емоційних реакцій і станів. 

П’ятим фактором цієї моделі є емпатія як розуміння емоцій інших 

людей, вміння співпереживати поточному емоційному стану іншої людини та 

готовність надати підтримку. Це вміння зрозуміти стан людини з міміки, 

жестів, відтінків мови, пози.  

Шостим фактором моделі є управління власними емоціями. 

Сьомим фактором є емоційна врівноваженість, а восьмим – управління 

чужими емоціями. 
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Отже, виходячи з результатів комплексного дослідження емоційного 

інтелекту старшокласників і міста, і села в 10- му й 11 -му класах,  можна 

зробити висновок, що спостерігаються якісні позитивні зміни структурних 

показників ЕІ, пов’язані з віковим розвитком. Проте у загальній картині моделі 

ЕІ старшокласника вони є незначними, тому є необхідність у 

цілеспрямованому розвитку всіх структурних компонентів факторної моделі 

ЕІ старшокласника у межах процесу навчального загальноосвітнього 

освітнього закладу І-ІІІ ст. 

 

Висновки до 2 розділу 

 

Емпіричне дослідження проводилося серед старшокласників міської та 

сільської шкіл. Підібрана батарея психодіагностичних методик була 

спрямована на вивчення структурних компонентів когнітивного, емоційного, 

адаптаційного та регулятивного показників теоретичної структурно-

функціональної моделі розвитку емоційного інтелекту старшокласника.  

Порівняльний інтергруповий аналіз емпіричного матеріалу здійснювався: між 

старшокласниками 10-го та 11-го класів, що навчаються в місті, та 

старшокласниками, що навчаються в селі; між десятикласниками та 

одинадцятикласниками; у старшокласників залежно від середнього балу 

успішності.  

1. Експериментальне дослідження за структурними показниками 

компонентів моделі засвідчило переважно середній і низький рівень 

емоційного інтелекту старшокласників. Середньостатистичний показник 

емоційного інтелекту для всієї вибірки є нижчим від середнього рівня. 

Виявлено, що в учнів 11-х класів і міста, і села, порівняно з 10-класниками є 

вищими показники ЕІ за наступними шкалами: розуміння чужих емоцій, 

міжособистісний емоційний інтелект, внутрішньоособистісний емоційний 

інтелект і загальний рівень емоційного інтелекту. Таким чином, можна 
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констатувати, що у процесі дорослішання без спеціального коригувального 

впливу спостерігаються якісні зміни певних складових ЕІ старшокласників.  

Порівняльний аналіз кількісних показників складових когнітивного 

компонента ЕІ груп сільських та міських старшокласників показав,  що 

загальний рівень ЕІ вищий в учнів Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер». 

2. Результати дослідження емоційного компонента ЕІ 

старшокласників  і міста, і села вказують на те, що суттєво нижчими виявилися 

показники у сільських учнів. Крім того, порівнюючи назагал 11-класників і 10-

класників, варто зазначити, що показники емоційного компонента ЕІ вищими 

є в 11-класників. Виявлено: чим вищим є середній бал успішності, тим гіршим 

є сприйняття і усвідомлення хвилювання, і, навпаки, чим більш здатен 

старшокласник усвідомлювати саме емоцію хвилювання, тим нижчим в нього 

є середній бал успішності. Емоція здивування також має позитивний 

кореляційний зв'язок із середнім балом успішності. Тобто, чим вищим є 

середній бал, тим краще старшокласник усвідомлює емоцію здивування.  

3. Дослідження адаптаційного компонента емоційного інтелекту 

старшокласників показало, що висока ефективність навчальної діяльності 

старшокласників є результатом високих показників адаптаційного компонента 

ЕІ. 

4. Аналіз результатів дослідження структурних показників 

емоційного, когнітивного, регулятивного та адаптаційного компонентів 

теоретичної структурно-функціональної моделі розвитку емоційного 

інтелекту старшокласника виявив кореляцію між когнітивним та 

адаптаційним, емоційним і регулятивним  компонентами, виявлена також 

кореляція між адаптаційним та регулятивним компонентами теоретичної 

моделі.  

5. Факторний і кореляційний аналіз уможливив створення 8-

факторної моделі розвитку емоційного інтелекту старшокласника, до якої 

ввійшли наступні показники: когнітивно-фізіологічний, настрій, навчальний, 

вольова саморегуляція, емпатія, управління власними емоціями, емоційна  
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6. Комплексне дослідження емоційного інтелекту старшокласників 

показало, що у контексті вікового розвитку спостерігаються якісні позитивні 

зміни структурних показників ЕІ, проте вони незначні та потребують 

формувального впливу. 
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РОЗДІЛ 3 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО 

ІНТЕЛЕКТУ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 

У третьому розділі дисертаційного дослідження теоретично 

обґрунтовується система психолого-педагогічних засобів та розкривається 

зміст авторської Програми розвитку емоційного інтелекту старшокласників й 

Інтегрованого курсу розвитку емоційного інтелекту засобами уроку 

англійської мови. Наводяться результати аналізу ефективності  

формувального експерименту.   

 

 

3.1 Теоретичне обґрунтування розвитку ЕІ старшокласників 

психолого-педагогічними засобами 

 

У процесі вибору освітньої стратегії сучасними навчальними закладами 

актуалізується емоційна складова навчання, що дає підстави для 

оптимістичних очікувань на шляху переорієнтації української школи в 

напрямку багатоспектральності з пріоритетом на емоційно-факторний 

компонент. Вміння, пов’язані з емоційним інтелектом, внесені до нового 

державного стандарту освіти України [151], а в 2019 році МОН започаткував 

проєкт з розвитку м'яких навичок СЕЕН (SEE Learning), консультантом у 

розробці якого став Д. Гоулман [63; 64; 278; 282; 283; 284].  

Виходячи із постулатів П. Саловея, Дж. Майєра, Д. Карузо щодо 

можливості розвитку ЕІ в процесі вивчення емоційних знань як різновиду 

інформації, якою оперує емоційний інтелект [293; 295; 296], досліджень 

вчених, які наголошують на позитивних результатах розвитку ЕІ учнів у 

межах освітнього процесу (Е. Аронсон, В. Зелюк, І. Калініченко, В. Калошин, 

І. Лящ, М. Манойлова, Л. Московець, О. Новак, І. Опанасюк, Є. Штонда), 

наукових досліджень щодо засобів розвитку ЕІ (І. Андрєєва, Т. Березовська, Е. 



                                                                                                                                                                                         
 

 

114 

Носенко, О. Лящ, Н. Рибакова, І. Опанасюк, А. Чернявська, Г. Березюк, Г. 

Гондарева, О. Носенко, К. Філатова, В. Юркевич), власних досліджень у 

межах цієї дисертації [144; 145;147]  доцільним, на нашу думку, є розгляд 

системного підходу у навчально-виховному процесі загальноосвітнього 

навчального закладу до розвитку емоційного інтелекту старшокласників 

психолого-педагогічними засобами. 

У межах науково-практичної проблеми розвитку емоційного інтелекту 

науковцями, практичними психологами і педагогами розроблено значну 

кількість програм та курсів С. Забаровська [81], С. Дерев’янко [68; 69], Є. 

Карпенко [94; 95], І. Матійків [134; 135], О. Новак [160], Ю. Саєнко [213], Ж. 

Стельмащук і А. Ваколюк [224], І. Тримаскіна, Д. Тарантін, С. Матвієнко [232], 

О. Лящ [118; 119; 120], І. Опанасюк [172; 173], які викликають практичний 

інтерес з точки зору запропонованих методик розвитку емоційного інтелекту 

та його складових, зокрема, тренінгових систем, лекційно-практичних занять, 

психотерапевтичних впливів тощо. Деякі з цих програм пройшли відповідну 

експериментальну верифікацію.  

Розвиток емоційного інтелекту старшокласників розглядається нами в 

контексті організації системного впливу психолого-педагогічними засобами 

на особистість з метою формування емоційного досвіду, створення 

старшокласниками індивідуальних емоційних ресурсів, основ емоційного 

ставлення до оточення, характеру відображення дійсності в свідомості 

старшокласників. 

З огляду на концепцію взаємозв’язку зовнішніх чинників впливу на 

особистість, на кшталт навчального середовища; діяльнісних аспектів, таких, 

як: власні емоції та емоційні стани, особистісні характеристики, типи 

мислення, комунікативний та мотиваційний потенціал особистості, рівень 

соціалізації та асертивність поведінки, та беручи за основу раціонально-

емоційні та поведінкові принципи виховання, нами проведено формувальний 

експеримент, метою якого була розробка, впровадження й аналіз ефективності 

Програми розвитку емоційного інтелекту старшокласників психолого-
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педагогічними засобами та авторського Інтегрованого курсу розвитку ЕІ 

старшокласників засобами уроку англійської мови.  

Відповідно до мети формувального етапу нашого дослідження були 

окреслені його завдання: 

− визначення змісту, структури, особливостей впровадження авторської 

Програми «Розвиваємо емоційний інтелект» та експериментального 

авторського Інтегрованого курсу розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників; 

− апробування авторської Програми та Інтегрованого курсу, аналіз 

ефективності та узагальнення результатів дослідження. 

В основу концепції проведення формувального етапу покладено 

принципи особистісно-діяльнісного підходу (Л. Виготський, А. Леонтьєв, С. 

Рубінштейн), базові принципи когнітивної психології (О. Тихомиров, А. 

Карпов, Д. Ушаков, В. Зінченко), принципи транзактного аналізу та 

аналітичної психології ( К.-Г. Юнга), теорії вікових особливостей емоцій (Є. 

Ільїн), генетико-моделюючого методу (С. Максименко) та множинності 

інтелекту (М. Смульсон), емоційно-інтелектуальних здібностей (П. Саловей, 

Д. Карузо, Дж. Майер), емоційної компетентності (Д. Гоулман) та адаптивно-

стресозахисної ролі ЕІ (Р. Бар-Он, Н. Коврига, Е. Носенко), двокомпонентну 

теорію емоційного інтелекту (Д. Люсін) та принципи впливу мистецького 

аспекту на розвиток ЕІ (Т. Березовська, О. Лящ, І. Опанасюк). 

Нами було враховано також уявлення про готовність сучасних 

старшокласників до самоосвітньої діяльності, що розглядається як стійке 

психологічне утворення та в межах формувального експерименту може 

сприяти, на нашу думку, розвиткові ЕІ старшокласників.  

Визначено доцільним інтеграцію ідей позитивної психотерапії Н. 

Пезешкіана [112; 186; 190] у навчальний процес, зокрема в ході впровадження 

авторського Інтегрованого курсу розвитку ЕІ на уроках англійської мови, з 

метою розвитку у старшокласників готовності самостійно розвивати власний 

ЕІ в майбутньому.  
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Факторний і кореляційний аналіз результатів констатувального етапу 

емпіричного дослідження уможливив створення 8-факторної моделі розвитку 

емоційного інтелекту старшокласників, до якої ввійшли наступні показники: 

когнітивно-фізіологічний, настрій, навчальний, вольова саморегуляція, 

емпатія, управління власними емоціями, емоційна врівноваженість, 

управління чужими емоціями. Розвивальні впливи на виявлені показники 

психолого-педагогічними засобами забезпечили розвиток емоційного 

інтелекту старшокласників на етапі формувального етапу дослідження.   

Основні засади формувального експерименту базуються на теорії і 

практиці  психолого-педагогічних засобів, які вченими розглядаються як 

компонент системи психолого-педагогічного впливу в процесі взаємодії 

вчителів та учнів та широко використовуються у досягнені результатів щодо 

формування нових знань, вмінь, навичок, досвіду, розвитку особистісних 

характеристик, а в кінцевому підсумку – розвитку ЕІ [153; 129; 168].  

Крім того, ми використовували теорію навчальних засобів як об’єктів, 

що формують навчальне середовище, виконуючи при цьому навчальну, 

виховну, розвивальну функції, та поєднують теоретичні та практичні 

компоненти знань, трансформуючи зміст шкільної освіти відповідно до рівня 

розвитку науки і техніки та суспільства в цілому [77]. Також розглянуто теорії 

вербальних засобів навчання (Ю. Бабанський, В. Бейлінсон, В. Беспалько, Д. 

Зуєв) як основи уроку англійської мови [195] та значення засобів навчання як 

цілісної системи (Ю. Бабанський, В. Берлінсон, В. Беспалько, О. Денисова,      

В. Євдокімова,  Д. Зуєв,  І. Орлова,  С. Шаповаленко) [34; 249]. 

Нами також були враховані можливості психолого-педагогічної 

комунікації як засобу впливу на розвиток особистості старшокласників [241] 

та розглянуте застосування психологічних вправ (гештальт, сугестопедія, 

поведінкові вправи тощо) і технік прямого й опосередкованого впливу як 

засобу забезпечення формування усвідомленого ставлення старшокласників 

до самих себе, своїх емоцій, афектів, свідомого ставлення до оточення.  
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Формувальний етап дисертаційного дослідження проводився в межах 

проведення дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня в 

період 2015-2020 рр. на базі Києво-Печерського ліцею №171 “Лідер”, де метою 

експерименту була розробка інноваційних психологічних технологій для 

розвитку особистості учня у навчально-виховному процесі загально-

освітнього навчального закладу в умовах інформатизації та 

диференційованого особистісно-орієнтованого навчання [218]. 

Всеукраїнський експеримент проводився також у межах науково-

дослідницької теми Лабораторії вікової психофізіології Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України: «Система психолого-педагогічних методів 

у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу в 

умовах диференційованого  особистісно-орієнтованого навчання»  (Наказ 

ГУОН №141 від 20.05.2011 р. Про організацію дослідно-експериментальної 

роботи в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах). 

Виходячи із головної ідеї проведення Всеукраїнського експерименту у 

межах експериментально-дослідницької роботи лабораторії щодо розробки й 

впровадження в навчально-виховний процес системи психологічних методів, 

які максимально оптимізують процес повноцінного розвитку особистості 

учнів, набуття ними нових знань, умінь і навичок, у тому числі і покращення 

соціалізації учнів, у контексті експерименту передбачалось створення й 

експериментальна перевірка системи психологічних та педагогічних засобів 

розвитку ЕІ старшокласників, створення сукупності експериментально 

вивірених психолого-педагогічних інноваційних технологій як синтезу 

міждисциплінарних наукових знань щодо формування та розвитку емоційної 

сфери старшокласників та інтелекту, пов’язаного з емоційною сферою.  

Під час розробки формувального експерименту ми враховували 

результати наукових досліджень зарубіжних та українських вчених щодо 

ефективності психологічних засобів впливу на розвиток емоційного інтелекту 

особистості [29; 32; 40; 41; 43], послуговувались багаторічним досвідом 

Міжнародної організації «6sec. The Emotional Intelligence network», центру 
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емоційного інтелекту Єльського Університету «Ruler», проєктів «Всеосвіта»  

та міжнародної компанії Empatia.PRO. 

Формувальний експеримент було спрямовано на оптимізацію 

емоційного становлення старшокласників. Зміст та процедуру його реалізації 

відображено в розробленій процедурній моделі програми розвитку емоційного 

інтелекту старшокласників (див. табл. 3.1). 

Основними складовими процедурної моделі є  

− діагностично-цільовий,  

− інформаційно-розвивальний  

− результативний етапи.  

До діагностично-цільового етапу включено діагностику загального 

рівня емоційного інтелекту старшокласників, рівня розвитку його компонентів 

та, відповідно, мету, методологічні підходи, принципи та завдання 

формувального експерименту, питання організації оцінки адекватності 

психолого-педагогічних засобів реалізації програми в контексті максимальної 

відповідності меті та особливостям розвитку особистості. 

У межах інформаційно-розвивального етапу впроваджено авторську 

Програму «Розвиваємо емоційний інтелект» та авторський Інтегрований курс 

розвитку ЕІ старшокласників на уроках англійської мови.  

Варто наголосити, що інформаційно-розвивальний етап формувального 

експерименту, на наш погляд, є комплексно-системним засобом розвитку 

складових ЕІ старшокласників у навчально-виховному процесі освітнього 

закладу. Крім того, вважалося доцільним врахування вікових та психологічних 

особливостей розвитку ЕІ старшокласників на певному етапі онтогенезу (в 

нашому випадку – етап старшої школи загальноосвітнього навчального 

закладу) з конкретизацією проблематики на рівні змістових характеристик 

емоційного інтелекту особистості.  

Результативний етап містить діагностування результатів формувального 

впливу (див. табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Процедурна модель етапів програми розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників психолого-педагогічними засобами 

ДІАГНОСТИЧНО-ЦІЛЬОВИЙ ЕТАП 

Мета: розвиток емоційного інтелекту старшокласників, що є чинником їхнього 
особистісного становлення на етапі отримання повної середньої освіти 

Методологічні 
підходи ПРИНЦИПИ ЗАВДАННЯ РЕЗУЛЬТАТИ 

Системний 
 

Особистісно-
орієнтований 

 
Діяльнісний 

Науковість 
Системність 

Цілеспрямованість 
Адекватність 

Індивідуалізація  

Розширення емоційного 
досвіду 

Підвищення рівня 
розвитку ЕІ на 
когнітивному, 
емоційному,  

Реалізація мети та 
завдань 

ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНИЙ ЕТАП 

Мета: розширення знань щодо феномену ЕІ та засобів його розвитку, практика набутих знань 

ПРОЦЕДУРА ЗМІСТ ФОРМИ РОБОТИ ЗАСОБИ 

Авторська 
Програма 

«Розвиваємо  
емоційний 
інтелект» 

Ровиток ЕІ психолого-
педагогічними 

засобами у межах 
позакласної роботи 

 
Індивідуальна 

 
Групова 

Міні-лекції 
Практичні заняття 

Дискусії 
Індивідуальні вправи 

Рольові ігри 
Психологічні вправи 

Впровадження 
Авторського 

Інтегрованого 
курсу розвитку ЕІ 

Розвиток ЕІ 
старшокласників 
засобами уроку 

англійської мови 

Різновиди форм роботи 
згідно зі специфікою  

викладання іноземних 
мов, 

новітні форми навчання 

Міні-лекції 
Дискусії 

Індивідуальні вправи 
Рольові ігри 

Психологічні вправи 

РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ ЕТАП 

Мета: здійснення діагностики, узагальнення та розробка стратегії  щодо формувального 
етапу дослідження 

ПРОЦЕДУРА ЗМІСТ ФОРМИ РОБОТИ 

МЕТОДИ І 
ПРИЙОМИ 
АНАЛІЗУ 

РЕЗУЛЬТАТІВ 

Узагальнення 
результатів 
реалізації 

психодіагностики 

«ЕмІн», 
«Опитувальник EQ», 
методика самооцінки 

О.М. Кокуна 

Індивідуальна 
 

Групова 

Структурний та 
контент аналіз 

Пояснення 
Узагальнення 

Матстатистика 
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Результати діагностики стали основою вибору методичного 

інструментарію та психолого-педагогічних засобів. Цей етап було спрямовано 

на формування пізнавального інтересу щодо проблематики ЕІ через 

оволодіння прийомами психодіагностики емоційних здатностей та визначення 

рівня ЕІ відповідно до складових факторної моделі розвитку ЕІ 

старшокласників. 

Другий етап – інформаційно-розвивальний – складається із двох 

конструктів: авторської Програми «Розвиваємо емоційний інтелект» та 

Інтегрованого курсу і є основою реалізації формувального експерименту та 

передбачає психологічний  супровід старшокласників експериментальної 

групи та членів їхніх сімей.  

В апробації розробленої нами програми шляхом формувального 

експерименту взяли участь учні двох 11-х класів Києво-Печерського ліцею 

№171 «Лідер» – експериментальної (11 дівчат та 9 хлопців) та контрольної (12 

дівчат та 8 хлопців) груп. Формувальний вплив у межах Програми 

«Розвиваємо емоційний інтелект» та Інтегрованого курсу показав позитивну 

динаміку наступних показників складових емоційного інтелекту 

старшокласників: загального емоційного інтелекту, розуміння емоцій 

(загалом), міжособистісного емоційного інтелекту, розуміння власних емоцій, 

розуміння чужих емоцій, управління власними емоціями, управління чужими 

емоціями, контролю експресії, емпатії, емоційної врівноваженості.  

Завершенням формувального експерименту став третій – 

результативний – етап, до якого ввійшли процедура, зміст, методи та прийоми 

аналізу результатів, запровадження всіх складових інформаційно-

розвивального блоку формувального експерименту. Його метою стало 

аналітичне узагальнення формувального етапу дослідження, виведення 

підсумкових показників експериментальної та контрольної групи.  
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3.1.1 Авторська Програма розвитку ЕІ старшокласників 

«Розвиваємо емоційний інтелект» 

 

Програма «Розвиваємо емоційний інтелект» склала основу 

формувального експерименту та увійшла до другого її блоку (див. табл. 3.1). 

У Програмі пропонується розглянути низку ідей, пов’язаних із розвитком 

емоційного інтелекту старшокласників як інтегральної ознаки особистісної 

ідентичності та розвитку базових складових моделі емоційного інтелекту 

старшокласників. Метою Програми є розвиток ЕІ старшокласників. Завданням 

Програми є інформування старшокласників про поняття «емоційний інтелект» 

та пов’язані з ним характеристики, отримання старшокласниками практичних 

навиків емпатії, адаптивності, мотивації та самомотивації, стресостійкості, 

внутрішньоособистісного та міжособистісного емоційного інтелекту (див. 

дод. В1, дод.В2).  

Програма містить максимально доцільні психолого-педагогічні методи: 

міні-лекції, бесіди, дискусії, вправи з візуалізації; інтерактивні вправи та 

рольові ігри; асоціативні вправи та вправи на релаксацію; арт та музико-

терапевтичні практики; групові шерінги; різноманітні форми і методи 

інтерактивного навчання: дискусійні (діалог, групова дискусія, розбір 

ситуацій з практики, аналіз ситуацій морального вибору та ін.) та ігрові 

методи; організаційно-діяльні та тренінгові форми проведення практичних 

занять; мозкові штурми тощо. 

Всі п'ять структурних блоків з теоретичною та практичною частинами, 

передбачали психологічний супровід індивідуальної та групової роботи 

старшокласників експериментальної групи та членів їхніх сімей.  

Змістове наповнення програми склали теми:  

− «Емоційний інтелект»; «Емпатія»;  

− «Мотивація та самомотивація»;  

− «Управління стресом»  

− «Контрольний блок» (див. табл. 3.2.) 
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Таблиця 3.2. 
Структура Програми «Розвиваємо емоційний інтелект» 

 

 ТЕМА ТА ФОРМА 
ЗАНЯТТЯ ЗМІСТ ТРИВАЛІСТЬ 

Блок № 1. «Емоційний інтелект» 

1. 
 
 

Лекція «Емоційний інтелект 
старшокласників» 

Вступ. Ознайомлення учасників з 
феноменами «емоції», «почуття», «емоційні 
стани»; «ЕІ інтелект». 

2 год 

2. 
 

Практичне заняття № 1 
«Емоційний інтелект 

старшокласників: наші емоції» 

Актуалізація проблеми. «Перше коло». 
Вправа «Побажання». Вправа «Моє 
емоційне «Я». Вправа «Інтерв’ю». Вправа 
«Ярмарок емоцій». «Останнє коло» 

2 год 

3. 
 

Практичне заняття № 2 
«Розуміння емоцій інших та 

конструктивне їхнє 
використання» 

 

Актуалізація проблеми. «Перше коло». 
Вправа «Перша літера». Вправа 
«Емоційний портрет однокласника». 
Вправа «Рефлексивне слухання». Вправа 
«Прислів’я». «Останнє коло» 

2 год 
 

4. 

Практичне заняття № 3 
«Емоційна культура 

старшокласників: регуляція та 
саморегуляція емоцій» 

Актуалізація проблеми. «Перше коло». 
Вправа «Подорож». Вправа «Пошук 
позитиву». Вправа «In vivo». «Останнє 
коло» 

2 год 
 

Блок № 2. «Емпатія» 

5. Лекція «Що таке емпатія» 
Вступ. Знайомство старшокласників із 
видами та психологічними механізмами 
емпатії 

2 год 

6. Практичне заняття № 4  
«Розвиток емпатії» 

Актуалізація проблеми. «Перше коло», 
Вправа «Якби ти почувався…». Вправа 
«Створення речення». Вправа «Карусель». 
«Останнє коло» 

2 год 
 
 

Блок № 3. «Мотивація та самомотивація» 

7. 
Міні-лекції «Мотивація та 

самомотивація. Планування як 
засіб самомотивації» 

Вступ. Знайомство старшокласників з 
поняттями «мотивація» та 
«самомотивація». Вивчення основ процесу 
планування. 

2 год 

8. 
Практичне заняття № 5  

«Самомотивація як засіб 
саморозвитку» 

Актуалізація проблеми. «Перше коло». 
Вправа «Мої стратегічні цілі». Вправа 
«Плюси та мінуси мого навчального 
успіху». Вправа «Моя мотивація». Вправа 
«Секрети самомотивації». «Останнє коло» 

2 год 

Блок № 4. «Стресостійкість» 

9. Лекція «Стресостійкість. 
Адаптивність» 

Вступ. Знайомство старшокласників з 
поняттями «адаптивність», 
«стресостійкість». 

2 год 

10. 
Практичне заняття № 6 

«Стресостійкість та адаптивність 
старшокласників» 

Актуалізація проблеми. «Перше коло». 
Вправа «Скринька неспокою». Мозковий 
штурм. Вправа «Антистрес-правила». 
Вправа «Супер-випускник». «Останнє 
коло» 

2 год 

Блок № 5. «Завершальний» 

11. Практичне заняття № 8 
«Завершення програми» 

Завершення програми. «Перше коло». 
Вправа «Рефлексивна піраміда». Вправа 
«Соковичавлювачка». Вправа «Не 
зупиняйся!». Прощання 

2 год. 
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Кожен блок складається з двох частин: теоретичної і практичної, які 

побудовані за принципами лекційно-тренінгової роботи [ 11; 18; 41; 42; 43; 44; 

45; 76; 79; 80; 81; 84; 110; 112; 113; 200; 201; 239; 240; 264; ] з урахуванням 

вікових особливостей розвитку особистості старшокласників [1; 3; 4; 6; 29; 

126; 128; 129; 172]. Теоретична частина передбачає лекційні заняття (4 лекції 

по 2 години кожна – 8 годин) як основний теоретичний метод вивчення теми 

“Емоційний інтелект старшокласників” та перегляд старшокласниками 

відеоматеріалів відповідно до тематики (Додаток В.2). Мета теоретичної 

частини – ознайомлення старшокласників із феноменом «емоційний 

інтелект», його суттю, структурою тощо; вивчення старшокласниками 

теоретичних надбань щодо можливостей формування навичок усвідомлення 

емоцій та основних засобів їхнього розвитку; вивчення базової інформації 

щодо розвитку навиків застосовувати емоційний інтелект; розвиток умінь 

розуміти себе та свої емоції, екологічно їх виражати. Завдання теоретичної 

частини: ознайомити старшокласників з теоретичними основами феномена 

«емоції», сутнісними поняттями – «емоція», «почуття», «емоційна стійкість», 

«емоційна культура та компетентність», «емоційний інтелект 

старшокласників»; «емоції та навчання»; «диференціація, усвідомлення та 

управління власними емоціями»; «особливості вербального і невербального 

вираження емоцій»; «емпатія та емпатійність»; «мотивація та самомотивація»; 

«стресостійкість та саморегуляція» (Програма «Розвиваємо емоційний 

інтелект» включно із змістовим наповненням винесена в додатки – див.дод. 

В.1)  

Базовими принципами проведення теоретичних занять стали 

добровільність, активність кожного, зворотній зв’язок, опора на 

індивідуальний досвід, рефлексивно-діяльнісне опосередкування, гнучкість 

рольових тактик, взаємопідтримка, заохочення емоційного ризику, 

екологічність комунікацій, фізична, психологічна та духовна безпека 

учасників. На основі матеріалу, який містить теоретична складова кожного 

блоку, вибудовувалася практична частина програми.  
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Практичні заняття проводились у форматі тренінгів. В основу розробки 

покладено принципи наукової обґрунтованості, системності. Практичні 

заняття мали на меті практику розвитку особистісного потенціалу 

старшокласників в ідентифікації, розумінні, раціональному управлінні 

емоціями, своїми почуттями і почуттями інших, їхнім конструктивним 

вербальним та невербальним вираженням у процесі міжособистісної взаємодії, 

розвиток у старшокласників успішних моделей управління емоціями, навичок 

самомотивації та мотивації, практика емпатії та формування навичок 

саморегуляції в умовах стресу.  

Згідно з метою практичних занять передбачалися завдання для розвитку 

та практики вмінь і навичок, притаманних особистості з високим рівнем 

емоційного інтелекту, формування компетенцій самоусвідомлення емоцій та 

почуттів; використання на практиці знань, отриманих під час теоретичних 

блоків і власного соціального досвіду; оволодіння конструктивними 

навичками комунікації, вербальними та невербальними шляхами взаємодії.  

У розробці практичних занять нами врахований принцип єдності трьох 

аспектів («я»-ідентичність, характер та історія) К. Саарні в напрямку розвитку 

емоційних компетенцій старшокласників як сукупності вмінь, усвідомлення 

власних станів, викликаних емоціями, здатності розуміти емоційні стани 

інших та використовувати емоції і форми вираження, прийнятні у певній 

культурі, поєднання емоцій у виконанні соціальних ролей, компетенції, 

емпатійності та адаптивності до різного соціального середовища [304; 305]. 

Перший блок (теоретична складова) «Емоційний інтелект 

старшокласників» знайомить з наступними поняттями: емоції, почуття, 

емоційні стани та феномени «емоційний інтелект» та «емоційна культура». 

Практична частина першого блоку складається з трьох двогодинних занять: 

«Емоційний інтелект старшокласників», «Емоційна культура 

старшокласників: регуляція і саморегуляція емоцій», «Розуміння та 

конструктивний вплив на емоції інших». 
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У першому блоці нами застосовувалися наступні техніки: актуалізація 

проблеми, «Перше коло», «Останнє коло», мозковий штурм, що 

використовуються на початку та після закінчення всіх практичних занять 

блоків 1–4. Також вправи «Побажання», «Моє емоційне «Я», «Інтерв’ю», 

«Ярмарок емоцій» (практичне заняття №1); «Перша літера», «Емоційний 

портрет однокласника», «Рефлексивне слухання», «Прислів’я» (практичне 

заняття №2); «Подорож», «Пошук позитиву», «In vivo» (практичне заняття 

№3). 

Другий блок «Емпатія» має одне теоретичне заняття «Що таке емпатія» 

та одне практичне – «Розвиток емпатії». У другому блоці нами були 

застосовані такі техніки: «Перше коло», «Останнє коло», мозковий штурм та 

вправи «Емпатійний кидок», «Моя емпатійна підтримка», «Якби ти 

почувався…», «Створення речення», «Карусель», «Емпатія і злість» 

(практичне заняття № 4). 

У третьому блоці «Мотивація та самомотивація старшокласників» у 

міні-лекції «Мотивація та самомотивація. Планування як засіб самомотивації» 

розглянуто механізми мотивації та самомотивації, а в практичному занятті 

«Самомотивація як засіб саморозвитку» використані  вправи «Мої стратегічні 

цілі», «Плюси та мінуси мого навчального успіху», «Моя мотивація», 

«Секрети самомотивації» (практичне заняття №5). 

Четвертий блок «Стресостійкість» містить лекцію «Стресостійкість. 

Адаптивність» і практичне заняття «Стресостійкість та адаптивність 

старшокласників». За зразком попередніх практичних занять на початку та 

вкінці використані стандартні техніки та  вправи «Скринька неспокою», 

робота в групах – «Антистрес-правила», «Супер-випускник», «Пошук 

позитиву» (практичне заняття №6). 

У п’ятому блоці, який є контрольним, було використано вправи 

«Рефлексивна піраміда», «Соковичавлювачка», «Не зупиняйся!» (практичне 

заняття №8). 
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Згідно із запропонованим програмою тренінговим форматом 

практичних занять передбачалось, що класні кімнати мають бути просторими, 

з можливістю вільного пересування учасників та із відповідним забезпеченням 

необхідним обладнанням (столи, стільці, фліпчарти, олівці, маркери, стікери 

тощо). 

Структуру практичного заняття склали: вступна частина – актуалізація 

проблеми (згідно з тематикою) та «Перше коло» (констатування очікувань 

старшокласників); основна частина – вправи на актуалізацію проблеми, 

вправи на пошук шляхів вирішення проблеми, вправи на розвиток практичних 

навичок; заключна частина – «останнє коло» (рефлексія, оцінка-аналіз, 

прощання). (див. Рис 3.1.) 

 
Рис. 3.1  Структура практичного заняття розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників 

 

Перша частина – початок практичного заняття, актуалізація проблеми 

(згідно з тематикою) та введення в тематичне спрямування роботи, 
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ознайомлення з активними формами навчання, правилами, принципами, 

груповими нормами заняття. Також передбачається активізація емоційно-

пізнавальної особистісної складової та виконання вправи «Перше коло» 

(констатування очікувань старшокласників) і мозкового штурму. 

Друга частина – основна –спрямована на актуалізацію проблеми, пошук 

шляхів вирішення проблеми та розвиток практичних навичок.   

Третя частина – підведення підсумків, аналіз групової та індивідуальної 

роботи старшокласників, усвідомлення учасниками отриманого досвіду. 

Отримання конструктивного зворотного зв'язку. Виконання вправи «Останнє 

коло» (рефлексія, оцінка-аналіз, прощання). Аналіз щоденника емоцій. 

Невід'ємною складовою практичної частини є встановлення правил 

довірливого та щирого спілкування старшокласників, максимальної їхньої 

активності в процесі занять, конфіденційності під час роботи в групах. В ході 

практичних занять використовувалися вправи, взяті з відповідних джерел 

[264; 103], а також авторські (Додаток В.1). 

У ході підготовки до практичних занять нами були враховані ідеї 

позитивної психотерапії Н. Пезешкіана, які були реалізовані у заключній 

частині, зокрема, під час аналізу щоденників EJ.  

Програмою «Розвиваємо емоційний інтелект» передбачено організацію 

психологічного та педагогічного супроводу педагогами, психологами, 

батьками учнів, які брали участь в експерименті. Із старшокласниками 

систематично спілкувалися, що давало можливість отримувати об’єктивну 

інформацію про хід експерименту, систематично взаємодіяти в ланцюзі 

«вчителі-психологи-старшокласники-батьки» та організувати сприятливе 

освітнє середовища. Слід зауважити, що в процесі проведення формувального 

експерименту спостерігався ефект розширення знань старшокласників про 

роль емоційного інтелекту в їхньому житті, а також зрушення в напрямку 

підвищення показників внутрішньоособистісного та міжособистісного 

емоційного інтелекту. 
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Реалізація Програми дозволяє зробити висновки, що виконання вправ та 

завдань програми сприяло встановленню емоційної спільності учасників та 

отриманню ними емоційного досвіду. Було розширено знання 

старшокласників про власну раціональну систему розвитку здібностей та 

емоційного реагування відповідно до ситуації, про навики конструктивного 

впливу на емоційні стани інших, розширення адаптивних здібностей в 

емоціогенних ситуаціях на поведінковому рівні.  

Методичні рекомендації, які представлені нами у межах авторської 

Програми розвитку емоційного інтелекту старшокласників психолого-

педагогічними засобами «Розвиваємо емоційний інтелект» можуть бути 

використані у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального 

закладу та частково можуть бути використані для проведення заходів з 

розвитку емоційного інтелекту студентів першого та другого курсів вищих 

навчальних закладів, або ж для проведення семінарів та тренінгів як 

методичний ресурс.  

  

3.1.2 Інтегрований курс розвитку ЕІ старшокласників на уроках 

англійської мови 

 

Інтеграція емоційної складової в процес вивчення іноземних мов вже 

багато десятиліть поспіль вивчається вченими. Декодування змісту емоційних 

сигналів у процесі комунікації, взаємодія з мисленням, мотивацією та 

системою засобів мови у свідомості комунікаторів, бачення природи емоцій 

під час спілкування, спрощення складних і багатогранних феноменів 

емоційності та емоційних станів – це те, чому учні навчаються в процесі 

вивчення іноземних мов.  

З точки зору змістових характеристик уроки англійської мови дають не 

тільки можливість розвивати творчі здібності учнів, сприяючи особистісному 

осягненню пізнавально-виховних масштабів світової культури, шляхом 

заглиблення в унікальне середовище англомовних країн, але й сприяють 



                                                                                                                                                                                         
 

 

129 

емоційному вдосконаленню. Крім того уроки мови якнайкраще сприяють 

інтеграції емоцій в процес навчання, уможливлюючи таким чином розвиток 

складових емоційного інтелекту учнів [37]. 

Розглянувши можливості предмету англійська мова та дослідивши 

існуючі програми, методичні та навчальні матеріали, врахувавши результати 

дослідження емоційного інтелекту старшокласників [142; 144; 149], нами був 

розроблений та апробований Інтегрований курс розвитку емоційного 

інтелекту старшокласників як частини Навчальної програми з іноземних мов 

для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із 

поглибленим вивченням іноземних мов в 10-11 класах, що рекомендована 

Міністерством освіти і науки України. 

Авторський Інтегрований курс розвитку ЕІ старшокласників став 

невід’ємною частиною формувального експерименту позаяк передбачає 

розвиток емоційної компетенції та емоційної культури учнів, формування 

навиків самомотивації та стресостійкості в умовах підготовки до ЗНО, навиків 

соціалізації старшокласників засобами уроку англійської мови. Зміст курсу 

спрямований на реалізацію завдань з розвитку емоційної культури та 

емоційної компетенції старшокласників у процесі вивчення англійської мови, 

усвідомлення через мовленнєвий функціонал власних емоційних станів та 

емоції, розуміння та раціональне управління емоціями інших, здатність до 

використання емоцій і форм їхнього вираження, прийнятних в культурах 

країн, у процесі комунікації.  

У межах курсу розвиваються здатності: усвідомлювати, як вираження 

власних емоцій впливає на інших з урахуванням власних поведінкових 

паттернів та здібностей; справлятися зі своїми негативними переживаннями, 

використовуючи стратегії саморегуляції, які мінімізують інтенсивність або 

тривалість таких переживань, знімаючи важкість переживань, збільшуючи 

усвідомлення того, що структура або характер взаємовідносин великою мірою 

визначається тим, якою є експресія. 
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Інтегрований курс дає можливість росту емоційної адекватності в 

контексті і специфіки власної культури спілкування і середовища. Тобто під 

час проходження курсу старшокласники вчаться розуміти власні емоції, якими 

б унікальними або культурно детермінованими вони не були, і відповідати 

уявленням про власну емоційно-поведінкову гармонію. 

Під час розробки курсу була використана п’ятиступенева модель 

позитивної психотерапії Н. Пезешкіана в таких аспектах: а) як методика 

викладання дисципліни англійська мова (в цілому); б) як методика викладання 

окремих тем; в) як один з етапів уроку Інтегрованого курсу.  

У контексті методики викладання предмета англійська мова, 

п’ятиступенева модель позитивної психотерапії була реалізована як стратегія: 

а) старшокласники були ознайомлені із проблематикою ЕІ в цілому, зі змістом 

феномену ЕІ, особливостями його розвитку на етапі старших класів; б) 

інвентаризація – ознайомлення із новітніми дослідженнями психологів у 

галузі емоційного інтелекту; в) ситуативне підбадьорювання (акцентування 

уваги на тому, як і за яких умов можна розвивати навички, пов’язані з ЕІ); г) 

вербалізація – обговорення проблем, пов’язаних із емоційними станами 

старшокласників та пошуком засобів впливу; д) розширення системи цілей – 

обговорення питання, чому важливо розвивати ЕІ старшокласникам, які 

засоби розвитку є важливими, які навички потрібно розвивати для 

майбутнього професійного становлення. 

У вивченні окремих тем авторського Інтегрованого курсу 

реалізовувалась ця стратегія з акцентом на пріоритет принципів цілісності, 

транскультуральності (у термінах Н. Пезешкіана), розвитку, практичності 

[186; 112]. 

У розробці Інтегрованого курсу враховані всі три функції, передбачені 

Державною Програмою: освітня, виховна та розвивальна, з певним 

розширенням у напрямку психолінгвістичного та лінгвокогнітивного 

контенту в межах розвитку емоційного інтелекту.  
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Освітня функція зорієнтована на формування вмінь когнітивного аналізу 

концептосфери мультилінгвального та полікультурного простору, розуміння 

старшокласниками власних індивідуальних особливостей як 

психофізіологічних засад в межах оволодіння англійською мовою, знання 

психолінгвістичних особливостей концепту лексичних одиниць в іншомовній 

картині світу, формування вмінь використовувати емоції та емоційні стани в 

разі потреби для задоволення власних іншомовних комунікативних намірів, 

вивчення мовних засобів оформлення емоційного дискурсу в процесі 

іншомовного спілкування, вивчення емотивної лексики, вивчення емоцій і 

почуттів в лексикографічних параметрах.  

Виховна функція, в контексті формувального експерименту, 

передбачала цілеспрямований розвиток у старшокласників толерантного 

ставлення до оточення, розвиток емоційної культури та емоційної компетенції 

старшокласника в процесі спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому 

суспільстві, емоційно-ціннісному ставленню до навколишніх подій, людей, 

умов тощо, що в підсумку покликане  допомогти усвідомити 

старшокласниками важливість поєднання навиків володіння іноземною мовою 

та емоційного інтелекту. 

Розвивальна функція сприяє комплексному розвитку в старшокласників: 

емоційного інтелекту в процесі отримання мовних, інтелектуальних і 

пізнавальних навичок та вмінь; психолінгвістичних основ іншомовного 

спілкування, сфери лінгвокогнітивної комунікації, мотивації та самомотивації, 

самовдосконалення, здатності використовувати знання й уміння з емоційного 

інтелекту в нових іншомовних комунікативних ситуаціях, шляхом виконання 

проблемно-пошукової діяльності, з використанням лінгвокогнітивних 

навиків, в контексті ситуативного спілкування, емоційно-ціннісного 

ставлення до оточення як мотиваційного важеля, навиків вербалізації емоцій 

засобами мови, моделювання соціальної взаємодії, навичок словесного 

вираження почуттів [137]. 
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У розробці авторського Інтегрованого курсу були враховані також 

сучасні підходи до викладання іноземних мов через призму бачення НУШ 

(Нової Української школи), що в інтерпретації Д. Озерного, члена 

Українського відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови 

як іноземної, кваліфікованого ТКТ Camridge ESOL, Міжнародної спільноти 

лінгвістики англійської мови включає сучасні методи викладання: TBL (Task-

based learning як навчання, що базується на завданнях, а мова вважається 

засобом комунікації), PPP (Presentatio-Practice-Production як метод 

«Представлення-Практика-Продукування»), Lexical Approach (Лексичний 

метод); Functional Approach (Метод функцій), Communicative Approaches 

(Комунікативний метод з базовими принципами є «Fluency rather than 

accuracy»), Grammar-Translation Approach (Граматико-перекладний підхід, де 

головний принцип «Nothing but accuracy», і як результат «Everything but 

fluency»), TPR (Total Physical Response – повне фізичне відтворення, де 

навчання, передбачене через занурення в мову «exposure» та «silent period», 

коли навчання відбувається у ненапруженій атмосфері), Сугестивне відкриття 

(Guided discovery, де базисом є те, що учні краще засвоюють матеріал, коли 

відкривають для себе щось нове самостійно; метод часто комбінують із РРР, 

TBL та методом функцій), Content-based learning (навчання, що базується на 

змісті, головний принцип якого – мотивація до навчання), CLIL (Content and 

Language Integrated Learning як навчання мови через інтеграцію, тобто 

вивчення інших предметів є інтегрованим в іноземну мову – відбувається, 

власне, іноземною мовою, де основні принципи – в перейманні мови 

«acquisition») [137].  

Зміст курсу забезпечується єдністю предметного та емоційно-ціннісного 

компонентів, базуючись на взаємозв'язку процесу оволодіння іноземною 

мовою з розвитком складових ЕІ старшокласників та дотриманням балансу 

між теоретичною інформацією, рефлексивними завданнями та практичними 

вправами.  
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Під час підготовки уроків курсу нами був взятий до уваги 

чотириступеневий цикл навчання Д. Колба (конкретне вивчення, рефлексивне 

спостереження, абстрактна концептуалізація та активне застосування) [285; 

288], цілісна перспектива якого містить: досвід, сприйняття (аналіз даного 

досвіду), пізнання (теоретичне обґрунтування отриманих знань), поведінка 

(апробування на практиці нових концепцій). На етапі роботи з досвідом було 

зосереджено увагу на ідентифікації, актуалізації, осмисленні прагнень та 

бажань старшокласниками; сприйняття – інтерпретація можливостей та 

ймовірності в межах емоційно-ціннісних компонентів потенціалу ЕІ; пізнання 

– ментальна трансформація шляхів втілення власних бажань, потреб, мрій; 

поведінка  – формування нового досвіду та цикл розвивається знову, 

утворюючи своєрідну спіраль (додаток В.3).  

Можливість розвитку емоційного інтелекту в процесі комунікації та 

величезний спектр опцій для моделювання є одним із факторів розвитку 

компетенцій, пов’язаних з ЕІ. Нами були визначені основні принципи таких 

уроків: принцип управління індивідуального підходу («кожен учень-

унікальний» сприяє мотивації до самопізнання та підвищує самооцінку), 

принцип самооцінки та самоконтролю в процесі розвитку емоційного 

інтелекту засобом мови (самостійна оцінка та самоконтроль – ключ до 

самопізнання), принцип «почути та відчути» себе та однокласників (підвищує 

рівень міжособистісного та внутрішньоособистісного ЕІ), принцип мотивації 

та самомотивації досягнення цілей (шляхом виконання проєктних та 

проблемних завдань), принцип раціональної емпатійної реакції на почуття та 

емоції інших (вміння адекватної оцінки особистих та групових успіхів), 

принцип максимальної соціалізації (комунікативні та ситуативні вправи 

сприяють підвищенню якості спілкування та впливають на рівень 

комунікативних англомовних навиків старшокласників).  

Авторський Інтегрований курс розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників є невід’ємною частиною трьох сфер спілкування: 

особистісної, публічної, освітньої.  
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Курс включає тематико-ситуативні складові відповідно до змістових 

ліній: «Я, моя родина, мої друзі», «Мистецтво», «Живопис», «Наука і 

технічний прогрес», «Шкільне життя», «Робота і професії», передбачених 

Державною програмою (див. табл.3.3  і 3.4). 

Таблиця 3.3 
Авторський Інтегрований курс  

(10 клас) 
 

Тематика ситуативного 
спілкування 

Змістова лінія та ресурсне забезпечення 

Навчально-тематичний план Кількість годин 
Особистісна сфера 

Я, моя родина, мої друзі 

 

Я і мої емоції Емоційний 
інтелект 2 

Емоційний клімат моєї 
родини 1 

Емоції і стосунки з друзями 1 

Емпатія 1 

Публічна сфера 

Живопис 

Відвідування галереї Емоції 1 

Живопис та саморегуляція 
емоційного стану 1 

Наука і технічний прогрес 
Комп'ютер та емоції Засоби 
вираження емоцій інтернет-

мовою 
1 

Освітня сфера 

Шкільне життя 

Емоційний інтелект і 
спілкування 

старшокласників 
1 

Школа. 
Емоції та стосунки з 

однокласниками 
1 

Робота і професії Емоційний інтелект і 
моя майбутня професія 2 
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Таблиця 3.4 
Авторський Інтегрований курс  

(11 клас) 
 

Тематика 
ситуативного 
спілкування 

Змістова лінія та ресурсне забезпечення 

Навчально-тематичний план Кількість годин 

Особистісна сфера 

Я, моя родина, мої 
друзі 

 

Емоційний інтелект 
старшокласника 2 

Розвиток емоційного 
інтелекту 2 

Навички co-learning та ЕІ 1 

Публічна сфера 

Мистецтво 

Мистецтво і розвиток ЕІ 1 

Мистецтво та управління 
емоціями 1 

Наука і технічний 
прогрес Інтернет: Sentiment Analysis 2 

Освітня сфера 

Шкільне життя 

Підготовка до ЗНО та 
навички стресостійкості 1 

Мотивація та самомотивація 
старшокласника 1 

Робота і професії 
Емоційний інтелект і 

професійна діяльність. 
Ведення важких дискусій 

1 

 

Інтегрований курс ресурсно відповідає 12 годинам у 10-му класі і 12 

годинам в 11-му класі – загальна кількість становить 24 години відповідно до 

типового Навчального плану загальноосвітнього навчального закладу ІІІ 

ступеня (див.табл.3.5). 
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Таблиця 3.5 

Зведена таблиця ресурсного забезпечення 

 

Сфера та тематика спілкування 10 клас 11 клас 

ОСОБИСТІСНА 

Я, моя родина, мої друзі 
5 годин 5 годин 

ПУБЛІЧНА 

Живопис/Мистецтво 
3 години 4 години 

ОСВІТНЯ 

Шкільне життя 

Робота і професія 

 

4 години 
 

 

3 години 
 

Загальна кількість годин по класах 12 годин 12 годин 

Загальна кількість: 24 години 

 

Курс містить 24 інтегровані уроки англійської мови, до яких входять 

практичні вправи, націлені на розвиток емоційних та соціальних навичок, та 

передбачає, що в процесі вивчення англійської мови в межах сфери та 

тематики спілкування «Особистісна» і «Я, моя родина, мої друзі» 

старшокласники вивчають такі підтеми змістової лінії: «Емоції і стосунки з 

друзями», «Емоційний клімат моєї родини», «Я і мої емоції», «Емоційний 

інтелект», «Емпатія» (10 клас); «Навички co-learning та ЕІ», «Розвиток 

емоційного інтелекту», «Емоційний інтелект старшокласника» (11 клас). Під 

час вивчення цих підтем старшокласники додають знання з біології, частково 

отримуючи знання з нейробіології та фізіології емоцій і реакцій, пов’язаних з 

ними. Учні дізнаються: яка частина мозку відповідає за емоційні стани та як 

функціонує лімбічний мозок; як конструктивно управляти емоціями у 
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стосунках з батьками, молодшими та старшими братами та сестрами, рідними; 

здобувають практичні навички емпатії та основи «co-learning». 

Старшокласники практикують чотири базові поведінкові копінги в напрямку 

формування асертивної поведінки. 

Вивчаючи «Публічну» сферу спілкування за тематикою «Живопис» (10 

клас) та «Мистецтво» (11 клас), старшокласники вивчають такі підтеми 

змістової лінії: «Відвідування галереї. Емоції», «Живопис та саморегуляція 

емоційного стану» (10 клас); «Мистецтво і розвиток ЕІ», «Мистецтво та 

управління емоціями» (11 клас). Під час проходження цих підтем, учні 

знайомляться із впливом музичного мистецтва і живопису на фізіологічні 

стани, із здатністю організму до рефлексії та одночасної концентрації. 

Старшокласники практикують арт-терапію та музикотерапію як засобами 

управління емоційними станами, стресостійкістю і т. ін. Додатково 

дізнаються, як помічати тригери та розвивати ресурсні стани, формувати 

навички рефлексії. 

У межах сфери спілкування «Публічна» вивчається тема «Наука і 

технічний прогрес», що містить такі підтеми Інтегрованого курсу: «Комп'ютер 

та емоції. Засоби вираження емоцій інтернет-мовою» (10 клас), «Інтернет: 

Sentiment Analysis» (11 клас). Старшокласники отримують знання та навички 

вираження та сприйняття емоцій мовою ґаджетів, інтернету.  

Вивчаючи англійську мову в межах сфери спілкування «Освітня» та 

тематики спілкування «Шкільне життя», старшокласники вивчають такі 

підтеми змістової лінії, як «Емоційний інтелект і спілкування 

старшокласників», «Школа. Емоції та стосунки з однокласниками» (10 клас), 

«Підготовка до ЗНО та навички стресостійкості», «Мотивація та 

самомотивація старшокласника» (10 клас). У процесі вивчення цих тем учні 

знайомляться із складовими успішної комунікації (вербальної та невербальної 

взаємодії), набувають практичних навичок стабілізації свого стану у стресових 

ситуаціях, вчаться розрізняти власні когнітивні фільтри та робити 

усвідомлений вибір. Додатково старшокласники знайомляться з навичками 
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саморегуляції станів через техніку Майндфулнес, вправами для розвитку 

позиції спостерігача, самоаналізом тригерів, емоційних зон та методами 

самодопомоги в «емоційно-кризових» ситуаціях. 

Сфера спілкування «Освітня» в межах  вивчення теми «Робота і 

професія» передбачає знайомство старшокласників із такими підтемами 

«Емоційний інтелект і моя майбутня професія» (10 клас) та «Емоційний 

інтелект і професійна діяльність. Ведення складних дискусій» (11 клас), в 

результаті вивчення яких старшокласники отримують навички емоційної та 

соціальної компетентності, основні навички підтримання контакту, активного 

слухання, знайомляться з техніками віддзеркалювання, заохочення 

співрозмовника. 

Загальна концепція уроків Інтегрованого курсу розвитку емоційного 

інтелекту старшокласників, окрім конкретизації провідних ідей дослідження, 

виходить із трьох концептів: теоретико-методологічного, психолого-

педагогічного та методичного із врахуванням сучасних підходів до 

планування та розробки уроків [98; 114; 195].  

Структура проведення уроків англійської мови з розвитку емоційного 

інтелекту поєднує структуру класичного уроку іноземної мови з елементами 

психологічного тренінгу та передбачає ефективний п’ятифазовий урок: 

Greeting (ритуальне привітання, що дозволяє налаштувати старшокласників 

на атмосферу довіри та прийняття); Warming up («розігрів» або розминка, що 

сприяє налаштуванню учнів на навчальну діяльність, роботу в командах, 

дозволяє зняти емоційне напруження від попередніх уроків, підняти настій; 

вправи вибираються з урахуванням актуального стану групи та завдань уроку); 

Main body (основна частина уроку, що є сукупністю вправ та прийомів, 

спрямованих на розвиток емоційного інтелекту та його складових, розвиток та 

формування навичок і вмінь відповідно до теми, цілі та завдань уроку і т.ін.); 

Reflection (фаза уроку, коли старшокласники обмінюються думками та 

почуттями, заповнюють щоденник емоцій); Summing up (підбиття підсумків 

уроку, ритуальне прощання) (додаток В.3).  
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Кожен етап уроку передбачає розв’язання певних завдань. Метою етапу 

Greeting є знайомство з темою та метою уроку, правилами роботи, які можуть 

змінюватися відповідно до теми та форми проведення. Завданням вчителя є 

максимальне залучення до роботи всіх учнів та спостереження за ними, 

оскільки на цьому етапі вчитель визначає рівень емоційної енергії 

старшокласників, їхньої можливої активності та загального настрою. Цей етап 

передбачає елементи: ritual start (можуть бути запропоновані вправи, які 

будуть надалі виконуватись на всіх уроках), rules (підтримання демократичної 

дисципліни через прийняття, повторення, уточнення правил роботи; 

анонсування нових норм та правил), health message (учні повідомляють про 

самопочуття, вербалізують власні емоції та емоційні стани), expectations 

(старшокласники одним-двома реченнями висловлюють власні очікування 

щодо уроку) [302; 307]. 

Етап уроку Warming up діагностує атмосферу в групі та формує 

робочий настрій, встановлює доброзичливий психологічний клімат у класі і 

продуктивну атмосферу, налаштовує учнів на урок. Ця фаза містить оцінку 

рівня засвоєння пройденого матеріалу (отримання зворотного зв’язку, 

перевірка домашнього завдання) та актуалізацію теми уроку. За часом цей етап 

уроку є коротким і не дуже насичений вправами. Зазвичай використовуються 

вправи на повторення лексики (в нашому випадку – для опису емоцій та станів, 

афектів), в процесі яких вчитель стежить за дотриманням правил. 

Етап Main body як основна частина уроку має на меті, окрім вивчення 

теми відповідно до сфери спілкування та змістовних ліній, розвиток 

конкретних навичок емоційного інтелекту старшокласників. 

Цей етап, згідно з класичним плануванням уроку англійської мови, 

передбачає виконання вправ reading, listening, speaking, які можуть включати 

і міні-лекції, відеоперегляди, презентації, і co-learning чи проєктну роботу. У 

цій частині уроку теоретичні та практичні блоки є досить умовними, вони  

змішані, адже знання, як і вміння та навички, формуються в процесі 

практичного використання. Крім того, на етапі Main body можна проводити 
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багато психологічних вправ, доцільність впровадження яких визначається 

вчителем залежно від підготовки учнів, рівня володіння мовою та рівня 

розвитку емоційного інтелекту. 

На етапі уроку Reflection (рефлексія) старшокласники самостійно 

оцінюють успішність засвоєння матеріалу, власну результативність та 

усвідомлено діляться своїми емоціями, дають їм оцінку та роблять спроби 

їхнього аналізу. Цей етап має виняткове значення. З його допомогою можна 

оцінити, що зрозуміли та усвідомили старшокласники, а над чим потрібно 

додатково попрацювати; які типи вправ їм подобаються найбільше, а які не 

викликають зацікавленості. Крім того, етап Reflection містить роботу із 

«Emotional Journal: master your emotions» (EJ) (див.дод. В.5).  

Кінцева фаза уроку Sum up передбачає підведення підсумків уроку, 

отримання зворотного зв’язку, ритуальне прощання.  

Інтегрований курс не обмежує діяльність учителя у виборі порядку 

вивчення та змісту тем. Мовний інвентар та граматичний контент 

Інтегрованого курсу підбирається відповідно до тем, комунікативних 

ситуацій, потреб учнів та принципу концентричного навчання. Він не є метою 

навчання, тому й не розглядається як окремі лексичні або граматичні теми 

(див. табл. 3.6). 

Важливо зауважити, що деякі теми можуть вивчатись інтегровано, 

наприклад, «Мистецтво. Мистецтво та управління емоціями» і «Наука і 

технічний прогрес. Інтернет: Sentiment Analysis» (10 клас); «Шкільне життя. 

Школа. Емоції та стосунки з однокласниками» разом з «Робота і професії. 

Емоційний інтелект і моя майбутня професія» (11 клас); «Комп'ютер та емоції. 

Засоби вираження емоцій інтернет-мовою» та «Школа. Емоції та стосунки з 

однокласниками» (11 клас). 
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Таблиця 3.6 

Мовний лексичний інвентар Інтегрованого курсу 

Сфера та тематика 
спілкування Лексичний діапазон 

ОСОБИСТІСНА 

Я, моя родина, мої друзі 

• типи емоційного мовного висловлювання 
• словник базових емоції та емоційних 

станів людини 
• емотивна лексика в межах теми 

ПУБЛІЧНА 

Живопис 

Мистецтво 

• словникові емоцій  щодо відвідування 
музею, виставок, галерей 

• висловлювати емоцій про смаки та 
уподобання 

• емоційна складова реклами 
• емотивна лексика в межах теми 

ОСВІТНЯ 

Шкільне життя 

Робота і професія 
 

• емоційний словник старшокласника 
• способи вираження емоцій в електронних 

повідомленнях 
• Sentiment Analysis 
• фонетичні засоби вираження емоцій 

інтернет-мовою 
• емотивна лексика в межах теми 

 

Комунікативно-діяльнісний підхід був визначений як основний у виборі 

вправ та завдань Інтегрованого курсу. Його основу склали шість типів завдань 

за Ю. Фокіним (завдання операційного типу, вибіркового, планувального, 

класифікувального, стимулювального та мотиваційного типів) [238], які 

адаптуються до особливостей, мети та завдань курсу. 

Виходячи із принципів різноманітності засобів, методів та форм роботи, 

кожен урок Інтегрованого курсу передбачає групову форму навчання. Така 
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форма, як відомо, ефективно впливає на розвиток комунікативних умінь, умінь 

рефлексивного та нерефлексивного слухання. Покращує вміння 

встановлювати та підтримувати взаємодію в процесі навчання, навики 

асертивності та толерантності щодо протилежних точок зору, основи 

соціальної комунікації, а, відповідно, впливає на результативність розвитку 

емоційного інтелекту. 

Організація групової роботи в межах курсу відповідає правилам 

етапності та містить трьохетапну форму організації групової роботи за Р. Смід 

[220] та взаємопов’язаність етапів між собою[15].  

Результати впровадження Інтегрованого курсу дозволяють зробити 

висновок, що використання спонтанної дискусії є доцільним на етапах 

Warming up і Summing up. Такі дискусії, як правило, виникають в ході 

з’ясування актуальної потреби старшокласників та очікувань щодо конкретної 

теми та завдань, пов’язаних із розвитком ЕІ. Спонтанні дискусії дають 

можливість вчителю вивчати характер внутрішніх паттернів поведінки та 

основні психологічні захисні реакції старшокласників. 

Під час підготовки та проведення такого уроку доречно зосередитись на 

інтерактивних, ігрових, групових формах навчання. Групові дискусії 

дозволяють поєднати ефективність з розвитком особистісних складових 

емоційного інтелекту [87]. Відзначимо, що мовна спрямованість процесу 

навчання в напрямку розвитку емоційного інтелекту полягає не стільки в тому, 

що переслідується мовна практична мета, скільки в тому, що шляхом до цієї 

мети є практичне використання іноземної мови. Можливість інсценізації та 

рольові ігри допомагають змоделювати життєві ситуації та сприяють 

формуванню у старшокласників власних моделей поведінки виходу із 

конфліктних ситуацій, поведінкових шаблонів, наближають навчальну 

діяльність до реальної комунікації, в процесі якої старшокласники виступають 

в певних ролях та отримують емоційний досвід [39;72]. 

Ігрові та інтерактивні форми навчання є також доцільними в контексті 

монологічного та діалогічного мовлення як обов’язкових видів робіт на уроках 
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англійської мови. Так, авторська вправа «My Youtube chanel» пропонує 

старшокласникам спробувати себе у ролі блогера чи ютубера та виступити 

перед аудиторією (класною/ інтернет-глядачів), висловитись стосовно 

наступних тем: «Яку тему Youtube chanel ви б запропонували як актуальну для 

обговорення емоційного інтелекту старшокласників?», «Які почуття 

(позитивні чи негативні) взяли б для ознайомлення однолітків?», «Що б ви 

порадили випускнику на вашому Youtube chanel щодо управління емоціями, 

почуттями, загальним емоційним станом?», «Що б ви порадили випускнику 

щодо формування та розвитку стресостійкості?» 

У самому процесі навчання необхідно використовувати набір психолого-

педагогічних засобів, орієнтованих на емоційне забарвлення цього ж таки 

процесу. Невід’ємними засобами є: виклад інформації з використанням 

алегорій, через цілісний образ; використання мовленнєвої експресії щодо 

особистих емоційних переживань; вживання нових термінів, емотивної 

лексики; щирість емоційної експресії й у вираженні подиву, незадоволення, 

радості і т. ін., і в вираженні смутку, незадоволення, образи (адекватно до 

ситуації); широкий спектр висловлювань емоційної підтримки, кодування 

фактологічної інформації на образу; провокації в дискусії чи діалозі; 

візуалізація інформації та образів; вживання в образ, співпереживання та 

багато інших; впізнання інформації, шифрування, дешифрування; кодування 

фактологічної інформації на образну. 

Англійська мова – предмет інтегративний, тому сучасні методи його 

викладання сьогодні є достатньо різноманітними та містять: сугестопедію 

Г.Лозанова, мовчазний метод (Silent Way), природний підхід (Natural 

Approach), метод повної фізичної реакції (Total Physical Response – TPR), 

Freire-педагогіку, метод соціалізованого навчання (Community Language 

Learning – CLL), TANDEM-метод, драма-педагогіку, метод екстенсивного 

навчання читанню (Extensive Reading Method), ситуативний підхід (Situational 

Language Learning), метод навчання когнітивного коду (Cognitive Code 

Learning), метод проєктів тощо.  
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У процесі підготовки Інтегративного курсу за основу ми взяли елементи 

декількох методів: сугестопедії Г.Лозанова, методу повної фізичної реакції на 

емоційному рівні (Total Physical Response – TPR), методу соціалізованого 

навчання (Community Language Learning – CLL) та частково використали 

вправи з гештальттерапії та поведінкової психотерапії. 

Позаяк сугестопедія (від лат. Suggesio – навіювання) за Г. Лозановим [98, 

c. 26] як система навчання сприяє створенню в учнів внутрішнього відчуття 

свободи та розвитку самодисципліни, розкриття потенційних можливостей 

особистості та враховуючи те, що ця система відповідає психологічним та 

фізіологічним законам, спирається на психотерапевтичні методи, зокрема на 

метод комунікативної взаємодії засобами мистецтва, сприяє посиленню 

емоційних реакцій особистості, підвищує мотивацію та інтерес, активізує 

базові установки як результат релаксації (основного і обов’язкового елементу 

навчання), дає можливість широкого використання прихованих резервів 

особистості старшокласників до активної та пасивної уваги, здатностей до 

позасвідомої периферійної перцепції [116; 129; 132], нами було інтегровано 

теорію Г. Лозанова в частині розвитку вмінь та навичок релаксації та 

одночасної концентрації засобами вправ сугестії [114]. Дотримувались у 

використанні наступних сугестопедичних принципів: 1) задоволення, 

релаксація й зосереджена психорелаксація, 2) єдність свідомого та 

позасвідомого, 3) обов’язковий зворотний зв’язок між вчителем та 

старшокласниками з метою контролю результатів засвоєння інформації. 

Також були розглянуті можливості всіх трьох типів сугестопедії за Г. 

Лозановим: психологічного (підтримка вчителем відповідної сугестивної 

атмосфери; емоційних стимулів та периферійного сприйняття, варіативності 

несвідомих процесів сприйняття та мислення), дидактичного (створення 

конструкцій та інтеграція елементів сугестопедії в урок) та художнього 

(використання музичного, візуального, драматичного мистецтва)[308]. 

Для демонстрації інтеграції сугестії в сучасний урок англійської мови 

[115, с.9-17] задля розвитку вмінь розпізнання, вербалізації, управління 
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емоціями пропонуємо план уроку англійської мови в 10 класі відповідно до 

тематики ситуативного спілкування: «Музика» та змістовної лінії навчально-

тематичного планування «Музика та старшокласник», де за основу взято 

зразок плану сучасного уроку англійської мови TKT Cambridge University 

Press (Cambridge ESOL, 2020). 

Таблиця 3.7 
План-схема уроку на тему: 

«Музика. Управління емоціями засобами музичного мистецтва» 
(10 кл.) 

 

Час Процедура Поетапні цілі Навчальні 
матеріали Методи сугестії 

5 хв. 

Старшокласники 
говорять про 
музику та емоції, 
які вона 
викликає 

Спонукати до 
обговорення 
музики як 
джерела 
позитивних та 
негативних 
емоцій 

Фото, які 
демонструють 
емоції 
людини під 
час концерту 

Налаштування 
на роботу 
засобом 
сугестивного 
методу “Трюїзм” 

10 хв. 

Вивчення 
лексики щодо 
опису відчуттів 
та емоції після 
відвідування 
концерту. 

Вчитель під 
музику 
Бетховена 
знайомить з 
новою 
лексикою. 

Письмовий 
запис слів 
Аудіозапис 
музики 
Бетховена 

Використання 
сугестивного 
методу 
«Контекстуальне 
навіювання» 

10 хв. 

Обмін 
інформацією 
щодо різновидів 
музичних творів, 
які сприяють 
релаксації 

Дискусія 
щодо 
музичного 
мистецтва як 
засобу 
рефлексії 

Музика Еніо 
Маріконе  

10 хв. Презентація 
проектів 

Використання 
нової мовної 
форми 
 

Зауваження 
вчителя 

Використання 
методу сугестії 
“Метафора” 
 

10 хв. 
Читання тексту 
“Music in my 
life” 

Розвиток 
навичок 
розуміння 
прочитаного 
 

Звучить 
симфонія 
Моцарта № 40 
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Можливість інтеграції методів сугестопедії в урок англійської мови 

нами розглянуто в контексті тієї частини уроку, яка пов’язана з релаксацією і 

має на меті розвиток у старшокласників навиків успішного подолання 

негативних емоцій та станів [115]. 

Результати формувального впливу довели ефективність засобів сугестії 

також у контексті особливого мовленнєвого впливу, коли основою є 

трьохрівневий сугестивний вплив (композиційно-змістовний, комунікативно-

стратегічний, лінгвістичний). Такий підхід дав можливість методично  

вибудувати урок таким чином, щоб була створена особлива атмосфера 

емоційності та орієнтації старшокласників на емотивно-змістовні акценти в 

роботі з текстами. Врахувавши дослідження вчених [196], нами були враховані 

і мікролінгвістичний рівень сугестивного впливу, і макролінгвістичний. 

Макролінгвістичний рівень реалізовувався потенціалом змістовного та 

композиційного контенту Інтегрованого курсу.  

На змістовно-композиційному рівні сугестивного впливу вчитель 

використовує в текстах: 1) елементи розповідей реальних історій (наприклад, 

історії із «Emotional Journal: master your emotions» (EJ), які старшокласники 

дозволили взяти в якості прикладів у дисертації. Так, Ксенія пише: «Before 

participating EQ-project I "aggressively" reacted to other person’s opposite opinion 

but after studying specific methods of anger management I know how to «put on 

someone else's shoes» («До участі у формувальному експерименті я 

«агресивно» реагувала на протилежну думку іншої людини, але 

познайомившись із конкретними методиками управління гнівом, я знаю як 

«взувати взуття іншого» (додаток В.5).  

Нами використовувались яскраві «anchor-image» («образи-якорі») з 

метою маркування ідей, явищ, дій та їхніх афектів, з використанням 

багатозначності лексичних одиниць, ідіоматичних структур, фразеологізмів. 

Так, наприклад, для опису емоційного стану учні вживають ідіому «I was over 

the moon when I got the news» («Я була над хмарами, коли почула ці новини»). 
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Ця ідіома уявляється у свідомості старшокласників «smiling cloud» 

(«усміхненою хмаринкою») та позитивними емоціями. Вчитель пропонує 

згадати відповідні моменти, коли учні були «over the moon» та 

використовували цей образ, як «anchor-image». Вже потім вони 

використовували «smiling cloud» у «Emotional Journal: master your emotions» 

(EJ), ототожнюючи із емоцією радості та позитивними почуттями («over the 

moon»).  

Комунікативно-стратегічний рівень використання сугестії передбачав 

стратегію налаштування на загальний стан «емоційності» експериментальної 

групи, коли в якості тактики впливу передбачалося Emotional joining (емоційне 

долучення) вчителем; чи тактика позитивних або негативних установок. 

Використовуючи фрази: «You can avoid worrying about the test results, you 

should know that you will succeed, the main thing is to focus on the questions and 

answers! You know everything!» («Ви можете уникати переживань щодо 

результатів тесту, але ви повинні знати, що у вас все вийде, головне, 

зосередьтесь на питаннях та відповідях на них! Ви ж все знаєте!»). Таким 

чином вчитель сигналізує про те, що розуміє проблему та емоційний стан 

старшокласників у процесі написання, наприклад, контрольних робіт, коли 

стресові відчуття переповнювали їх. Вчитель вербально та невербально 

наголошує учням, що він розуміє емоції, які переповнюють старшокласників, 

створюючи в такий спосіб довірливу атмосферу навіть в умовах написання 

тесту, закладаючи лексичні паттерни для вмінь саморегуляції. Для 

використання таких тактик вчителем можуть використовуватись відповідні 

лексеми, такі як: «for sure», «a hundred to one», «naturally», «surely», «natch», 

«all right», «needless to say», «without fail», «it's dollars to doughnuts»(звичайно, 

однозначно). 

Нами також використовувалась стратегія наступного емоційного 

впливу: вчитель «викликає» позитивні та негативні емоції у своїх учнів, 

демонструючи, як можна впливати на емоційні стани інших, розвиваючи 

навички міжособистісного інтелекту. З відповідною метою були використані 
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такі тактики: promotion tactics (тактика заохочення, коли вчитель певними 

фразами позитивно налаштовує старшокласників: «you are strong», «you are 

smart», «you are so rich already for a strong reason») та «tactics, advancing the level 

of folding of the problem» (тактика, підвищення рівня складності проблеми), де 

вчителем використовуються фрази «you know how to perform, and the next 

material will be much more difficult», «you have already made significant steps and 

learning the next will be a significant challenge for you» з метою підвищення 

важливості зосереджуваності на вирішенні викликів, а не на переживаннях 

щодо них. 

З метою розвитку у старшокласників навичок управління негативними 

емоціями використовувалися елементи self-suggestion (самонавіювання – 

процес, який допомогав старшокласникам адресовувати самому собі 

навіювання, як прийом самоменеджменту). В цьому контексті ефективною 

виявилася тактика з використанням стратегії self-programming 

(самопрограмування старшокласників): tactics of programming questions and 

programming tasks (тактика програмуючих питань та програмуючих завдань). 

Старшокласникам пропонувався перелік питань та завдань (відповіді на 

питання) для самонавіювання: Who inspires you? Why? What's something you're 

really proud of? Why? How could you create more balance in your life? What makes 

you angry? How did you deal with a bad day? Нow do you have fun? How good are 

you at asking for help? Has there ever been a time when I felt I needed to change my 

behavior at lyceum? How did I do it? 

Інтегрований курс має широкі можливості використання лексичних, 

граматичних, фонетичних прийомів сугестивного впливу, акцентуючи на 

концептах: здоров’я, радості, позитивностіь, стресостійкості. Наприклад, для 

розвитку навиків протистояння стресам старшокласникам пропонується 

закцентуватися на думці: «Я вільна/ний від переживань!»; описати стан «без 

переживань», згадати почуття, які переповнюють після успішно складеного 

тесту, написання контрольної, закінчення навчального семестру, року. З 

відповідною метою використовується для номінації емоційна, експресивна 
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лексика. Наприклад, в описі стресових ситуацій – негативно-оцінювальна 

лексика: stress destroys blood vessels, negatively affects memory, negatively 

affects learning outcomes (стрес руйнує судини, впливає негативно на пам'ять, 

негативно впливає на результати навчання). 

Доцільним є використання прийому метафоризації, що дозволяє 

інтегрувати в свідомість старшокласника та зафіксувати в ній яскраві образи, 

на кшталт: «Stress is energizing and my fuel – it keeps me going!», «Pain pushes 

until vision pulls», «It’s like a fire that sucks all the energy out of me!», «Stress is a 

knife that slices through me wherever I think of my boss standing over me!». А, 

відповідно, образна пам'ять старшокласника може довго зберігати образи.  

На певних етапах уроку можна змінювати модус сугестивного 

висловлювання, який досягається вчителем за рахунок заміни модальних 

операторів необхідності та можливості замість must, have to, ought to 

використовуються may, can, to be able to, would, will, should. Наприклад, «May 

be you want to improve your EQ?», «Can you do it in the way of now being sad 

about that?»,  «May be you are able to try it?», «We may speak about your 

emotions», «We may discuss it», «In our case you  will improve your EQ doing 

some execises» і т.ін. 

У процесі впровадження Інтегрованого курсу уповні можна 

використовувати сугестивний потенціал граматики, реалізуючи, наприклад, в 

дискурсі використання асертивів та негативів. Нами широко 

використовувалось твердження науковців щодо уникнення використання 

часток «not», «no» та ідей широкого використання погоджувальних фраз з 

метою налаштування старшокласників на позитивне сприйняття аргументів та 

логічних переконань, формування у старшокласників внутрішнього 

сприйняття іншої людини, іншої точки зору, емоційних станів, почуттів інших. 

З відповідною ціллю можна використовувати фрази: «Say «yes» to your own 

emotional self-management! You have the ability and desire to understand another 

person's emotions! You want to know yourself and others more and more» (Скажи 

так власному емоційному самоменеджменту! У тебе є вміння і бажання 
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зрозуміти емоції іншої людини! Ти ж хочеш все більше і більше пізнавати себе 

та інших). У процесі Інтегрованого курсу ми ставили мету максимально 

збільшити вживання асертивних висловлювань та вживання частки «yes». 

Узагальнюючи сказане вище, відмітимо, що засоби сугестопедії є досить 

різноманітними. Тому для використання з метою розвитку емоційного 

інтелекту старшокласників їх можна включати і в якості елементів 

композиційної побудови навчальних текстів, і як особливі комунікативні 

стратегії, лінгвістичні засоби та прийоми, і задля актуалізації сугестивного 

потенціалу лексики та граматики.  

Інтегрований курс передбачає на уроках англійської мови поєднання 

мистецтва і психології на тлі поєднання різних методів та прийомів. Такий 

підхід допоможе cтворити сприятливу атмосферу в класі під час навчання та 

реалізувати одне із головних завдань на шляху подолання можливих існуючих 

у старшокласників страхів, на кшталт психологічних бар’єрів у використанні 

мови як засобу комунікації, зокрема страх зробити помилку, страх перед 

вчителем та бути висміяним однокласниками, усунути відчуття у 

старшокласників, що вони не можуть бути успішними на конкретних етапах 

оволодіння навиками емоційного інтелекту тощо [157].  

Загалом компоненти емоційного інтелекту (самомотивація, емпатія, 

саморегуляція, рефлексія) є невід’ємною частиною уроку англійської мови 

стосовно формування іншомовної комунікативної компетенції 

старшокласників. Відповідно, ефективними є психологічні вправи, які 

гармонійно інтегруються в урок формування нових знань, і в урок додаткової 

корекції знань учнів, чи перевірки якості засвоєння знань, умінь та навичок, а 

також в пропедевтичні уроки. Під час розробки курсу та вибору засобів 

розвитку ЕІ нами розглянуто гештальт-підхід щодо «моделі росту». 

Теоретичним підгрунтям стали ключові поняття гештальтпсихології: 

усвідомлення своїх емоцій та потреб, формування навичок адекватно, 

креативно задовольняти їх.  
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Через використання гештальт-вправ старшокласникам пропонувалось 

навчитися природньому безперервному контакту з особистим досвідом, 

прямому усвідомленню емоцій, відчуттів і почуттів у взаємодії з довкіллям і з 

своїм «Я»: «я і навколишній світ», «я в конкретний момент часу», «мої емоції 

почуття, відчуття «тут і тепер», відокремлено від моїх думок, оцінок, 

навколишнього світу». 

Гештальт-вправи нами використовувалися і в їхньому первинному 

вигляді, і в адаптованому вигляді, з урахуванням теми, мети та змісту 

Інтегрованого курсу. Важливим в організації й проведенні гештальт-вправ з 

ціллю розвитку ЕІ є своєчасне їхнє завершення і грамотне й коректне 

підведення підсумків та отримання зворотного зв’язку, позаяк методично ці 

елементи проведення вправ є найважливішими. Отже, застосовуючи вправи з 

гештальт-підходу, можна успішно вирішувати поставлені завдання: розвивати 

уміння в розумінні та усвідомленні власних емоцій та емоцій і почуттів 

однокласників, вчителів, створювати умови для особистісного зростання [191; 

192] 

На уроках англійської мови досить ефективними щодо розвитку 

емоційного інтелекту старшокласників є ті вправи, які використовуються для 

активізації ресурсів особистості (“Психологічний магазин”, “Зони 

усвідомлення”, “Схвалення”), вправи демонстрації результатів діяльності 

(“Предмет по колу”, “Гарячий стілець”, “Вербальне дзеркало”), вправи 

розкриття творчої активності учня (”Стара покинута крамниця“, “Групова 

скульптура”, “Боюсь-хочу”, ”Групова проєкція”, “Метафора почуттів”, 

“Експериментальне перебільшення”), вправи на релаксацію (“Схвалення”, 

“Напружений-розслаблений”, “Маріонетка”, “Вдячність”) тощо. 

Задля прикладу щодо розвитку у старшокласників навиків розуміння 

власних емоцій та емоцій інших через використання психологічних гештальт-

вправ розглянемо урок англійської мови в 11-му класі (Див. Додаток Б.3) з 

теми: «Особистість. Емоції людини». Такий урок доцільно проводити як 

комбінований урок. При визначенні навчальної мети уроку нами включено 
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вивчення лексики пов’язаної з емоціями, до розвивальної мети – розвиток 

емоційного інтелекту старшокласників, до виховної – формування 

позитивного ставлення до негативних емоцій, а до практичної – розвиток 

вмінь розуміти та усвідомлювати власні емоції та культивувати толерантне 

ставлення до проявів власних негативних почуттів.  

На шляху реалізації мети нами визначені завдання вивчення вербального 

вираження емоцій (лексики) з теми «Особистість. Емоції людини» та 

підготовка одинадцятикласників до виконання міні-проєктів у межах 

вивчення тем: «Особистість. Емоції людини», «Особистість. Емоційний 

інтелект», «Особистість. Емпатія». 

Планом уроку передбачені наступні гештальт-вправи: «Тут і зараз», 

«Проєкція», «Протилежності», «Групова проєкція», «Психологічний 

магазин», виконання яких дає можливість сформувати власну стратегію 

розвитку емоційного інтелекту та вмінь вербалізації емоцій, здатностей до 

розпізнання емоційних станів інших, усвідомлення переживань іншого, 

емпатійно реагувати у відповідних ситуаціях [58; 155]. 

Виходячи із тверджень сучасної психологічної науки про те, що емпатія 

– складна багаторівневі інтегральна властивість особистості та має три рівні 

(формально-динамічний рівень, змістовно-особистісний, соціально-

імперативний) [169; 174] нами розглянуто можливість розвитку навичок цього 

складного феномену в процесі вивчення мови, взявши до уваги, що феномен 

емпатії є послідовним у фазах емпатичного розуміння, емпатичної експресії та 

емпатичної комунікації [197], а на думку вчених, в лінгвістиці під емпатією 

розуміють ідентифікацію співрозмовника з безпосереднім учасником або 

об’єктом обговорюваної події, виклад чогось з певної точки зору [250; 251]. 

 Як відзначає О. Нефедченко, емпатія може проявлятися в тріадних 

стосунках: власного стану, сприйняття почуттів, ідей іншої особи і знову 

власного бачення предмету розмови, але крізь призму сприйняття іншої 

людини: (I -Я (1) =You Ти (2) ═ I -Я (3)), фіксуючи відкритий вияв почуттів до 
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партнера, а той, що говорить, у стані емпатії демонструє свою готовність взяти 

на себе відповідальність за співрозмовника (I -Я =You Ти ═ I -Я ) [155].  

Врахувавши те, що емпатія є реакцією на емоційні переживання іншої 

людини у процесі комунікації [48, с.61], в ході реалізації Інтегрованого курсу 

акцентувалось на комунікативних параметрах емпатії як таких, що вербально 

чи невербально передавали співрозмовникові розуміння його переживань, 

його внутрішньої ситуації, активне ставлення до позитивних чи негативних 

емоційних станів співрозмовника, проявляли готовність надати допомогу у 

випадку утруднень, бажання до співучасті. Старшокласники отримували 

практичні навички реалізації емпатії в комунікації, висловлюючи те, що вони 

відчували, та діючи так, щоб зрозуміти іншого, відкрити можливість залучати 

ментальний та емоційний простір іншої людини. Старшокласники 

практикували за допомогою емпатичного діалогу зближуватись з іншими у 

процесі комунікації, розвивати взаєморозуміння, створюючи більш довірливу, 

толерантну, гармонійну мовленнєву взаємодію, демонструючи прагматичні 

наміри співрозмовників стати на місце іншої людини, бажання осягнути 

особисті переживання іншого, проявити намір вплинути на емоції та вчинки 

однокласників. Тобто, в процесі експерименту учні навчалися експліцитно та 

імпліцитно репрезентувати емпатію за допомогою вербальних та 

невербальних засобів спілкування.  

У діалогах старшокласники виражають емпатію за допомогою 

невербальних засобів she hugged him та tears falling down her face. Вербальні 

засоби спілкування чітко прослідковуються у таких уривках: “And you, Millie. 

Oh, but you’ve no idea how much I’ve looked forward to this!” [48, с. 138] “Poor 

Millie. Life’s used us both badly. Stay here with me, it could be so good” [48, с. 

141]. На наш погляд, автор використовує такі маркери емпатійності, як 

метафору Life’s used us, вигук Oh, прислівник badly, емоційно-оцінювальний 

прикметник Poor, дієслово have looked forward to, яке підкреслює переживання 

співрозмовника. В останньому уривку емпатія виявляється у заклику 

комуніканта залишитися разом для покращення емоційного стану Stay here 
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with me, it could be so good. За допомогою порівняння ми маємо змогу більш 

яскраво уявити картину подій, зрозуміти всю глибину хвилювання адресанта. 

Так, речення ―My skin was crawling‖ дійсно має вплив на читача, але в іншому 

випадку ―My flesh felt like it was crawling with bugs– ступінь емпатії набагато 

вищий. Отже, маркери емпатії створюють позитивну атмосферу між 

співрозмовниками, за допомогою них адресат відчуває підтримку адресанта, 

його готовність прийти на допомогу. 

Одним із засобів впливу на ефективність процесу розвитку емоційного 

інтелекту є ведення старшокласниками «Emotional Journal: master your 

emotions» («EJ»), що сприяє конструктивному «емоційному менеджменту»: 

усвідомленню причин появи тих чи інших емоцій, самоаналіз їхньої 

конструктивності; самоконтролю та управлінню емоційними станами, 

почуттями; отриманню старшокласниками реальної картини власних 

емоційних станів з усвідомленням фактичного переважного емоційного фону 

упродовж навчальної діяльності, усвідомленню «ключів» до власних мотивів 

і потреб, ресурсів енергії та фактичному отриманню структурної схеми 

самоаналізу і самоконтролю старшокласників (див додаток В.5). 

Нами було враховано, дослідження Дж. Пеннебейкера щодо письмової 

вербалізації емоцій та почуттів, позитивного впливу на фізичне благополуччя 

особистості. Вчений стверджував, що регулярна письмова вербалізація емоцій 

та почуттів зміцнює імунні клітини (Т-лімфоцити), зменшує симптоми деяких 

хвороб. Вчений доводить, що опис стресових подій діє як засіб управління 

стресом, зменшуючи шкоду здоров’ю  [167-a].  

В основу «EJ» покладені ідеї mindfulness, що є одним із способів 

розуміння повсякденної роботи власного мозку, природи емоцій, почуттів, 

відчуттів, емоційних реакцій та розуміння, що  на внутрішньоособистісному і 

на міжособистісному рівнях лише усвідомлений емоційний досвід може бути 

під впливом інтелектуальних операцій. Крім того, засобом опису 

усвідомлених емоцій та почуттів старшокласники вчились використовувати 

емпіричний, об’єктивний та фальсифікаційний психологічні методи. 
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Старшокласникам пропонувалось протягом формувального експерименту 

заповнювати «EJ» на початку чи в кінці уроку англійської мови (залежно від 

мети та завдань уроку), іноді робота з EJ виконувалась як домашнє завдання.  

Завдяки регулярній практиці аналізу та вербалізації власних емоційних 

станів на кінець навчального тижня старшокласники отримували повну 

картину власної «карти емоцій» та мали змогу проаналізувати не лише частоту 

відчуття радості, задоволення, щастя, злості, огиди, роздратування, страху, але 

й те, яка саме навчальна діяльність стала джерелом позитивних чи негативних 

емоцій, що саме сприяло зростанню енергетики чи повному зниженню 

енергетичного потенціалу старшокласників упродовж навчального тижня.  

Тобто, на перший погляд, проста практика письмової вербалізації емоцій 

дала можливість старшокласникам отримувати інформацію щодо розуміння 

причин ефективності чи неефективності академічної навчальної діяльності, 

причин стресу, афектів, повязаних з навчальною діяльністю; джерел 

саморегуляції у стресових ситуаціях; пошуку та знаходження власних 

ресурсів.  

На останні уроки кожної теми Інтегрованого курсу виносились питання 

для обговорення в групах щодо емоцій та почуттів, які було легко чи важко 

вербалізувати в процесі роботи із «EJ»; визначитись із емоційними станами, 

які були не «корисними» та які варто превентивно «не допускати», а загальна 

картина роботи з «EJ» переконувала, що старшокласники ставали більш 

позитивними та емоційно-усвідомленими. Крім того, регулярне ведення «EJ» 

допомогло старшокласникам отримати звичку емоційного самоконтролю 

засобом вербалізації у «EJ» власних емоційних станів. Загалом ведення 

щоденника позитивно вплинуло на старшокласників, позаяк у спостереженнях 

відмічались більш стабільні і позитивні емоційні стани. 

Емоційний щоденник як засіб вербалізації став ефективним супроводом 

програми та Інтегрованого курсу, сприяв розвитку в старшокласників умінь 

усвідомлювати та управляти власними емоціями, сприяв розвитку вмінь 

відстежувати та розуміти власні емоціїo, усвідомлювати емоції, переважні 
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протягом дня та тижня, усвідомлювати причини емоційних станів. 

Старшокласники навчилися встановлювати контакти зі своїми потребами на 

основі аналізу емоційних станів, коригувати власну поведінку, додати у власне 

життя раціональні елементи поведінки, звільняючись від ірраціональних; 

старшокласники стали більш чутливі до маніпуляцій та навчилися своєчасно 

реагувати на поведінкові паттерни інших. 

Результуючими моментами самоаналізу старшокласниками власного 

«EJ» були виступи до 3 хв. на етапі Summing-up уроку Інтегрованого курсу з 

відповідними «Report», що передбачали відповіді на питання на кшталт: What 

are the brightest emotions did you have and in what part of the lesson/studing 

prosses? (Які найяскравіші емоції Ви мали і в якій частині навчального 

процесу?), What situation caused you the brightest emotional reaction? Briefly 

describe it. Why do you think so? (Яка ситуація викликала у Вас найяскравішу 

емоційну реакцію? Коротко опишіть її. Як Ви вважаєте чому?), Imagine that an 

emotion can say what it would say?»(Уявіть, що емоція вміє говорити, що б вона 

повідомила?), What thoughts arose after the brightest emotional reactions? (Які 

виникли думки після найяскравіших емоційних реакцій?), What means of 

expressing your emotions did you use? Why? Are there other expressions of 

emotions possible? (Якими засобами Ви користувались для вираження своїх 

емоцій? Чи можливі інші експресії емоцій?), What was the reaction of others to 

your emotional state? (Якою була реакція інших на Ваш емоційний стан?), What 

emotional experience did you have during the lesson/day/week/month that you can 

attribute to the positive consequences? (Який емоційний досвід, пережитий за 

урок/день/тиждень/місяць Ви можете віднести до позитивних наслідків?). 

Старшокласники також навчалися спостерігати та виділяти зв’язки між 

емоціями, думками, переконаннями, наслідками.  

Ведення «EJ» дало можливість учням критично оцінювати причини та 

наслідки емоцій, емоційних станів та пов’язувати їх із мисленням, ставати 

більш відкритими до конструктивних думок, що приводило до поліпшення 

самопочуття і поведінки старшокласників. Отже, осмислене ведення «EJ» дало 
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можливість старшокласникам набути основних навиків психологічного 

аналізу. 

Загалом ведення «EJ» дало можливість старшокласникам зняти ментальні 

блоки і використовувати когнітивні здібності для управління емоціями та 

почуттями. Крім того, емоційний щоденник сприяє узагальненню емоційного 

досвіду старшокласниками та послабленню інтенсивності емоцій та емоційних 

станів, дозволяє відстежувати закономірності, тенденції, поліпшення власних 

знань та навиків, пов’язаних з ЕІ. 

Нами повністю усвідомлюється достатня складність проблеми розвитку 

емоційного інтелекту старшокласників, до вирішення якої повинен бути 

залучений потенціал не тільки окремо взятого освітнього закладу в межах 

конкретної програми чи Інтегрованого курсу, а і різновекторна робота з метою 

створення системи. 

Усвідомлюючи, що розвиток емоційного інтелекту старшокласників 

неможливий без залучення «батьківського ресурсу», в межах формувального 

експерименту реалізовано проект «Емоційний інтелект: виховання з любов’ю 

та підтримкою», при розробці якого було взято до уваги дослідження про 

вплив рівня розвитку ЕІ батьків на розвиток емоційного інтелекту дитини [7; 

49; 144]. На батьківських зборах були проведені міні-лекції для батьківської 

спільноти ліцею «Лідер». Позаяк період формування особистості на етапі 

старшої школи – це період значного впливу авторитету батьків [214], то 

лекційна тематика була відповідно сформована, враховуючи тематику 

програми розвитку ЕІ старшокласників. На обговорення були винесені такі 

теми: «Що таке емоції», «Емоційний інтелект старшокласників», «Емоційна 

культура», «Родина та розвиток емоційного інтелекту старшокласників», 

«Мотивація та самомотивація», «Емпатія», «ЕІ і особистість» (див. додат В. 2). 

Особливу зацікавленість батьків викликали теми щодо розвитку 

емоційного інтелекту в аспекті управління емоціями, розвитку стресостійкості 

та адаптивності старшокласників, розвитку мотивації та самомотивації 

старшокласників, емпатії. Дискусії, які відбувалися після лекційних блоків 
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довели, що актуалізація тематики розвитку емоційного інтелекту є головним 

із напрямків, який батьки вважають необхідним розвивати в контексті 

навчально-виховної роботи Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» (див. 

додаток Г.1). 

Психологічний супровід членів сімей старшокласників, які ввійшли в 

експериментальну групу, показав високу зацікавленість батьків щодо участі 

їхніх дітей і в Програмі «Розвиваємо емоційний інтелект», й у впровадженні 

Інтегрованого курсу у викладання англійської мови. Відтак батьки, ініціювали 

їхню часткову участь у формувальному експерименті. Протягом періоду 

проведення експерименту систематично були на зв’язку із шкільними 

психологами, інформували щодо конструктивних змін, які мали місце у 

особистісному зростанні старшокласників. Батьками відзначалось, що їх діти 

стали більш «розумними щодо емоційних експресій», зникла агресивна 

реакція, у деяких сім’ях були відзначені позитивні зрушення у стосунках  в 

середині родин.  

Разом із формуючим впливом на старшокласників та інформаційною 

компанією щодо батьків, було проведено методичну роботу в напрямку 

залученням педагогічного колективу до реалізації в навчально-виховному 

процесі освітнього закладу ідей Програми розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників. Було організовано майстер-класи в рамках яких було 

проведено тренінги: «Емоційний інтелект старшокласника як особистісна 

складова», «Саморегуляція в умовах стресу». Педагогічним колективом було 

відзначено актуальність теми та необхідність створення системи заходів в 

напрямку розвитку емоційного інтелекту старшокласників. Крім того були 

проведені майстер класи з відповідної теми для вчителів, що дало можливість 

розширити знання вчителів щодо засобів розвитку ЕІ старшокласників та 

актуалізувати важливість пошуку нових шляхів  впливу на розвиток 

емоційного  інтелекту старшокласників. 

Нами також було розглянуто самоосвіту як засіб отримання нової 

інформації та оволодіння новими знаннями щодо можливостей розвитку 
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когнітивних та поведінкових навиків щодо впливу на емоції, превентивного 

впливу на появу неконструктивних емоційних станів та почуттів; розвиток 

системно-світоглядного бачення засобів впливу на конструктивні та 

неконструктивні емоційні реакції. З відповідною метою нами розроблено 

психолого-педагогічний супровід старшокласників, що включив: самостійну 

роботу з англомовними відео-ресурсами, книгами, інтернет-матеріалами. 

 

3.2. Аналіз ефективності застосування формувального впливу на 

розвиток ЕІ старшокласників 

 

Формуючий етап дисертаційного дослідження було спрямовано на 

оптимізацію емоційного становлення старшокласників, розвиток ЕІ загалом та 

його структурних складових в цілому. В апробації розробленої нами програми 

шляхом формувального експерименту взяли участь учні двох 11-х класів 

Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» – по 20 учнів в експериментальній 

(11 дівчат та 9 хлопців) та контрольній (12 дівчат та 8 хлопців) групах. 

 Формувальний вплив у межах Програми «Розвиваємо емоційний 

інтелект» та Інтегрованого курсу показав позитивну динаміку наступних 

показників, складових емоційного інтелекту старшокласників: загальний 

емоційний інтелект, розуміння емоцій (загалом), міжособистісний емоційний 

інтелект, розуміння власних емоцій, розуміння чужих емоцій, управління 

власними емоціями, управління чужими емоціями, контроль експресії, 

емпатія, емоційна врівноваженість Як видно з таблиці 3.8 в експериментальній 

групі після програми розвитку емоційного інтелекту у старшокласників 

відбулися значні зміни (р≤0,05) за шкалами: розуміння власних емоцій, 

управління власними емоціями, розуміння чужих емоцій, управління чужими 

емоціями, контроль експресії, розуміння емоцій, міжособистісний емоційний 

інтелект, розпізнавання емоцій та  емоційна врівноваженість. 
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Таблиця 3.8 

Результати апробації програми розвитку ЕІ старшокласників 

№ 

з/п 

Показники 
складових 
емоційного 
інтелекту 

Експериментальна 
група Контрольна група 

M  
(до 
програми) 

M 
(після 
рограми) 

M  
(до 

програми) 

M  
(після 

програми) 

1. Розуміння 
власних емоцій 18,63 23,38* 19,05 19,71 

2. 
Управління 
власними 
емоціями 

14,43 17,58* 13,97 14,71 

3. Розуміння чужих 
емоцій 21,88 26,13* 22,01 22,17 

4. 
Управління 
чужими 
емоціями 

16,78 20,03* 17,14 16,99 

5. Контроль 
експресії 10,85 13,15* 11,12 11,48 

6. Розуміння емоцій 40,45 46,55* 39,29 41,81 

7. 
Міжособистісний 
емоційний 
інтелект 

41,53 48,49* 40,55 42,55 

8. 
Загальний рівень 
емоційного 
інтелекту 

52,13 64,88* 50,50 53,16 

9. Емпатія 9,30 11,35* 8,92 9,12 

10. Емоційна 
врівноваженість 4,85 6,15* 4,58 4,73 

Примітки:  

1) * – зміни достовірні на рівні р ≤  0,05;  
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2) показники № 1-7 отримані за опитувальником «ЕмІн» (Д.В. Люсін); 

№ 8-9 – за «Опитувальником EQ» (Н. Холл); № 10 – за методикою «Емоційна 

врівноваженість» (Е.В. Ейдман) 

Отримані результати засвідчили чутливість до формувального впливу 

згаданих компонентів, що може бути пов’язаним із змістовним наповненням 

програми розвитку ЕІ старшокласників. Підвищення рівня складових ЕІ у 

старшокласників, які брали участь у формувальному експерименті, доводить 

ефективність впровадження програми розвитку ЕІ старшокласників 

психолого-педагогічними засобами. А, відповідно, можна зробити висновок, 

що запропонована програма розвитку ЕІ старшокласників ґрунтується на 

системному підході та спрямована на отримання старшокласниками 

емоційних знань, умінь та досвіду, пов’язаних з ЕІ. 

 

Висновки до 3 розділу  

 

Результати формувального експерименту підтвердили висунуту 

гіпотезу дисертаційного дослідження про те, що розвитку емоційного 

інтелекту старшокласників як складного інтегративного утворення можна 

ефективно сприяти психолого-педагогічними засобами навчально-виховного 

процесу,  зокрема на уроках англійської мови, і дали можливість зробити 

тнаступні висноки. 

1. Процедурна модель формувального експерименту передбачала 

апробацію програми розвитку емоційного інтелекту старшокласників 

психолого-педагогічними засобами в межах навчально-виховного процесу 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст. 

2. Формувальний вплив в межах Програми «Розвиваємо емоційний 

інтелект»  та Інтегрованого курсу на окремі  структурні складові показників 

факторної моделі розвитку емоційного інтелекту старшокласника показав 

позитивну динаміку. Зокрема таких показників: розуміння емоцій (загалом), 

міжособистісний емоційний інтелект, розуміння власних емоцій, розуміння 
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чужих емоцій, управління власними емоціями, управління чужими емоціями, 

контроль експресії, емпатія, емоційна врівноваженість. 

3. Авторський Інтегрований курс розвитку ЕІ старшокласників як 

невід’ємна частина програми передбачає розвиток емоційної компетенції та 

емоційної культури учнів, формування навичок самомотивації та 

стресостійкості, навичок соціалізації старшокласників засобами уроку 

англійської мови та інтегрується в типовий Навчальний план 

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня, відповідно до 

Навчальної програми вивчення іноземних мов, рекомендованої МОН України, 

теми Інтегративного курсу охопили такі сфери, як «Особистісна», «Публічна», 

«Освітня». 

4. Одним із засобів впливу на розвиток ЕІ старшокласників є ведення 

журналу емоцій «Emotional Journal: master your emotions» (EJ), що сприяло  

конструктивному «емоційному менеджменту» в напрямку вербалізації емоцій 

та емоційних станів старшокласниками. В основу ведення щоденника 

покладено ідею mindfulness, яка уможливлює узагальнення емоційного 

досвіду, регуляцію емоційних проявів та на внутрішньоособистісному і  

міжособистісному рівнях дає усвідомлення когнітивного регулювання емоцій.  

5. У межах формувального експерименту аналіз щоденника емоцій 

учасників експериментальної групи вплинув на кореляцію методичного та 

змістовного забезпечення Інтегрованого курсу. 

6. Ефективність психологічних засобів впливу на розвиток ЕІ 

старшокласників процедурно підсилювалась завдяки застосуванню вправ з 

гештальттерапії, сугестопедії, різних форм індивідуальної та групової роботи, 

що базуються на засадах позитивної психотерапії. 

 

Результати дослідження, представлені в 3 розділі, відображено в 

таких публікаціях:  

а) статті в наукових фахових виданнях, затверджених МОН України: 

1. Могиляста С.М. Особливості розвитку емоційного інтелекту у 
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старшокласників. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових 

праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. 2016. 

Вип.29. Том.Х. С.143-153 

2. Могиляста С.М. Програма розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників психолого-педагогічними засобами. Актуальні 

проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України. 2020. Організаційна психологія. Економічна 

психологія. Соціальна психологія. Вип.56. Том.І. С.104-112 

 

б) статті в наукових вітчизняних періодичних виданнях, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних: 

3. Могиляста С. До питання розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників психолого-педагогічними засобами. Психологічні 

перспективи. 2020. Вип. 36. С. 174-188. 

 

в) публікації у збірниках матеріалів наукових конференцій та конгресів: 

4. Могиляста С. Розвиток емоційного інтелекту старшокласників: 

результати дослідження міської та сільської шкіл. Практична 

психологія сучасності: ресурси та перспективи: зб. мат. Міжнародної 

науково-практичної конференції. 26-27 вересня 2019 р., Луцьк: Вежа-

Друк, 2019. С.176-179 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Аналіз та узагальнення теоретико-методологічних засад та 

експериментальних результатів дослідження розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників психолого-педагогічними засобами дають підстави для 

формулювання наступних висновків:  

1. Аналіз наукових досліджень вивчення емоційного інтелекту 

підтверджує складність його феноменології, неоднозначність теоретичних 

підходів і щодо різних моделей, і щодо уніфікації діагностичного 

інструментарію, внаслідок чого відсутня унітарна дефініція емоційного 

інтелекту натомість наявна велика кількість методів і методик вимірювання 

рівня емоційного інтелекту та його складових. Започатковані на теренах 

психології Заходу основоположні концепції ЕІ отримали поширення та 

розвиток на пострадянському просторі сучасної психологічної науки в 

контексті загальної, вікової, педагогічної, соціальної психології та стрімко 

екстраполюються на освітнє середовище. 

Теоретична модель ЕІ старшокласника, на нашу думку, пролягає в 

площині загального інтелекту як окремо взята психологічна категорія і 

розглядається через призму теоретичного базису генетичного, 

інформаційного, регулятивного, соціокультурного, процесуально-

діяльнісного, феноменологічного, функціонально-рівневого та освітнього 

підходів. Запропонована теоретична структурно-функціональна модель 

емоційного інтелекту старшокласника є проєкцією традиційних трьох моделей 

(модель здібностей, модель особистісних рис і змішана модель) та поєднує в 

собі емоційний, когнітивний, адаптаційний та регулятивний компоненти з 

відповідною структуризацією.  

2. Емпіричне дослідження проводилося серед старшокласників 

міської та сільської шкіл. Підібрана батарея психодіагностичних методик була 

спрямована на вивчення структурних компонентів когнітивного, емоційного, 

адаптаційного та регулятивного показників теоретичної структурно-

функціональної моделі розвитку емоційного інтелекту старшокласника.  
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3. Порівняльний інтергруповий аналіз емпіричного матеріалу 

здійснювався: між старшокласниками 10-го та 11-го класів, що навчаються в 

місті, та старшокласниками, що навчаються в селі; між десятикласниками та 

одинадцятикласниками; серед старшокласників залежно від середнього балу 

успішності. Експериментальне дослідження за структурними показниками 

компонентів моделі засвідчило переважно середній і низький рівень 

емоційного інтелекту старшокласників. Середньостатистичний показник 

емоційного інтелекту для всієї вибірки є нижчим від середнього рівня. 

Виявлено, що в учнів 11-х класів і міста, і села, порівняно з 10-класниками є 

вищими показники ЕІ за наступними шкалами: розуміння чужих емоцій, 

міжособистісний емоційний інтелект, внутрішньоособистісний емоційний 

інтелект і загальний рівень емоційного інтелекту.  

Порівняльний аналіз кількісних показників складових когнітивного 

компонента ЕІ груп сільських та міських старшокласників показав,  що 

загальний рівень ЕІ вищий в учнів Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер». 

Результати дослідження емоційного компонента ЕІ старшокласників  і 

міста, і села вказують на те, що суттєво нижчими виявилися показники у 

сільських учнів. Крім того, порівнюючи назагал 11-класників і 10-класників, 

варто зазначити, що показники емоційного компонента ЕІ вищими є в 11-

класників. Виявлено: чим вищим є середній бал успішності, тим гіршим є 

сприйняття і усвідомлення хвилювання, і, навпаки, чим більш здатен 

старшокласник усвідомлювати саме емоцію хвилювання, тим нижчим в нього 

є середній бал успішності. Емоція здивування також має позитивний 

кореляційний зв'язок із середнім балом успішності. Тобто, чим вищим є 

середній бал, тим краще старшокласник усвідомлює емоцію здивування.  

Дослідження адаптаційного компонента емоційного інтелекту 

старшокласників показало, що висока ефективність навчальної діяльності 

старшокласників є результатом високих показників адаптаційного компонента 

ЕІ. 
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Комплексне дослідження емоційного інтелекту старшокласників 

показало, що у контексті вікового розвитку спостерігаються якісні позитивні 

зміни структурних показників ЕІ, проте вони незначні та потребують 

формувального впливу. 

Аналіз результатів дослідження структурних показників емоційного, 

когнітивного, регулятивного та адаптаційного компонентів теоретичної 

структурно-функціональної моделі розвитку емоційного інтелекту 

старшокласника виявив кореляцію між когнітивним та адаптаційним, 

емоційним і регулятивним  компонентами, виявлена також кореляція між 

адаптаційним та регулятивним компонентами теоретичної моделі.  

Факторний і кореляційний аналіз уможливив створення 8-факторної 

моделі розвитку емоційного інтелекту старшокласника, до якої ввійшли 

наступні показники: когнітивно-фізіологічний, настрій, навчальний, вольова 

саморегуляція, емпатія, управління власними емоціями, емоційна 

врівноваженість, управління чужими емоціями. 

Обґрунтовано концептуальний потенціал психолого-педагогічних 

засобів розвитку емоційного інтелекту старшокласників як синтез системи 

навчально-виховних заходів освітнього закладу. Основною формою 

організації психолого-педагогічного впливу на розвиток емоційного інтелекту 

старшокласників обрано урок і позакласні заходи, які включили систему 

методів: міні-лекції, бесіди, дискусії, мозкові штурми, групові шеринги, 

психологічні вправи, арт і музикотерапевтичні практики, методи 

інтерактивного навчання.  

4. Розроблена й упроваджена в навчально-виховний процес 

авторська Програма «Розвиваємо емоційний інтелект» (у межах позакласної 

роботи) спрямована на розвиток основ знань старшокласників про емоційний 

інтелект та формування базових навиків розуміння, управління власними 

емоціями  та емоціями інших, емпатії, контролю експресії, емоційної 

врівноваженості з відповідним психологічним супроводом.  

Розроблений і упроваджений авторський Інтегрований курс розвитку 



                                                                                                                                                                                         
 

 

167 

емоційного інтелекту старшокласників (на уроках англійської мови) 

спрямований на розвиток емоційної компетенції та емоційної культури учнів, 

формування навичок самомотивації та стресостійкості, навичок соціалізації 

старшокласників засобами уроку англійської мови; усвідомлення через 

мовленнєвий функціонал власних емоційних станів, розуміння та раціональне 

управління емоціями інших.  

Одним із засобів впливу на розвиток ЕІ старшокласників є ведення 

журналу емоцій «Emotional Journal: master your emotions» (EJ), що сприяло  

конструктивному «емоційному менеджменту» в напрямку вербалізації емоцій 

та емоційних станів старшокласниками. У межах формувального 

експерименту аналіз щоденника емоцій учасників експериментальної групи 

вплинув на кореляцію методичного та змістовного забезпечення 

Інтегрованого курсу. 

Ефективність психологічних засобів впливу на розвиток ЕІ 

старшокласників процедурно підсилювалась завдяки застосуванню вправ з 

гештальттерапії, сугестопедії, різних форм індивідуальної та групової роботи, 

що базуються на засадах позитивної психотерапії. 

5. Виявлено, що формувальні впливи авторської Програми й 

Інтегрованого курсу на окремі структурні складові показників факторної 

моделі розвитку емоційного інтелекту старшокласника спричинили позитивну 

динаміку: загального рівня емоційного інтелекту, розуміння емоцій (загалом), 

міжособистісного емоційного інтелекту, розуміння власних емоцій, розуміння 

чужих емоцій, управління власними емоціями, управління чужими емоціями, 

контролю експресії, емпатії, емоційної врівноваженості.  

6. Позитивні якісні зміни показників контрольного зрізу в 

експериментальній групі доводять, що запропонована авторська Програма та 

авторський Інтегрований курс є ефективними для розвитку емоційного 

інтелекту старшокласників та вказують на перспективність їхнього 

використання.  
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Додаток А.1 

Методика Д. Люсіна 
Прізвище та ім’я 
_____________________________________________________________  
 
вік ______ стать _____ школа ________________________________ клас 
____________ 
Інструкція: Вам пропонується опитувальник, який складається з 46 тверджень. Прочитайте 
уважно твердження та поставте хрестик (галочку) в тій графі, яка найточніше відображає  
Вашу думку. 

№ 
п/п Утверждение 

Совсем 
не 

согласе
н 

Скорее 
не 

согласе
н 

Скорее 
согласе

н 

Полнос
тью 

согласе
н 

1. 
Я замечаю, когда близкий человек 
переживает, даже если он (она) пытается 
это скрыть 

    

2. 
Если человек на меня обижается, я не 
знаю, как восстановить с ним хорошие 
отношения 

    

3. Мне легко догадаться о чувствах человека 
по выражению его лица 

    

4. Я хорошо знаю, чем заняться, чтобы 
улучшить себе настроение 

    

5. 
У меня обычно не получается повлиять на 
эмоциональное состояние своего 
собеседника 

    

6. Когда я раздражаюсь, то не могу 
сдержаться, и говорю всё, что думаю 

    

7. Я хорошо понимаю, почему мне нравятся 
или не нравятся те или иные люди 

    

8. Я не сразу замечаю, когда начинаю 
злиться 

    

9. Я умею улучшить настроение 
окружающих 

    

10. Если я увлекаюсь разговором, то говорю 
слишком громко и активно жестикулирую 

    

11. Я понимаю душевное состояние 
некоторых людей без слов 

    

12. В экстремальной ситуации я не могу 
усилием воли взять себя в руки 

    

13. Я легко понимаю мимику и жесты других 
людей 

    

14. Когда я злюсь, я знаю, почему     
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15. Я знаю, как ободрить человека, 
находящегося в тяжелой ситуации 

    

16. Окружающие считают меня слишком 
эмоциональным человеком 

    

17. Я способен успокоить близких, когда они 
находятся в напряжённом состоянии 

    

18. Мне бывает трудно описать, что я 
чувствую по отношению к другим 

    

19. Если я смущаюсь при общении с 
незнакомыми людьми, то могу это скрыть 

    

20. Глядя на человека, я легко могу понять 
его эмоциональное состояние 

    

21. Я контролирую выражение чувств на 
своем лице 

    

22. Бывает, что я не понимаю, почему 
испытываю то или иное чувство 

    

23. В критических ситуациях я умею 
контролировать выражение своих эмоций 

    

24. Если надо, я могу разозлить человека     

25. 
Когда я испытываю положительные 
эмоции, я знаю, как поддержать это 
состояние 

    

26. Как правило, я понимаю, какую эмоцию 
испытываю 

    

27. Если собеседник пытается скрыть свои 
эмоции, я сразу чувствую это 

    

28. Я знаю как успокоиться, если я 
разозлился 

    

29. 
Можно определить, что чувствует 
человек, просто прислушиваясь к 
звучанию его голоса 

    

30. Я не умею управлять эмоциями других 
людей 

    

31. Мне трудно отличить чувство вины от 
чувства стыда 

    

32. Я умею точно угадывать, что чувствуют 
мои знакомые 

    

33. Мне трудно справляться с плохим 
настроением 

    

34. 
Если внимательно следить за выражением 
лица человека, то можно понять, какие 
эмоции он скрывает 

    

35. Я не нахожу слов, чтобы описать свои 
чувства друзьям 
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36. Мне удаётся поддержать людей, которые 
делятся со мной своими переживаниями 

    

37. Я умею контролировать свои эмоции     

38. 
Если мой собеседник начинает 
раздражаться, я подчас замечаю это 
слишком поздно 

    

39. По интонациям моего голоса легко 
догадаться о том, что я чувствую 

    

40. Если близкий человек плачет, я теряюсь     

41. Мне бывает весело или грустно без 
всякой причины 

    

42. Мне трудно предвидеть смену настроения 
у окружающих меня людей 

    

43. Я не умею преодолевать страх     

44. Бывает, что я хочу поддержать человека, 
а он этого не чувствует, не понимает 

    

45. У меня бывают чувства, которые я не 
могу точно определить 

    

46. Я не понимаю, почему некоторые люди 
на меня обижаются 
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Додаток А.2 
 

Методика шкалованої самооцінки психофізіологічного стану О.М. 
Кокуна 

 
 (самопочуття, активність, настрій, працездатність, стан здоров’я, життєва 

задоволеність, зацікавленість в навчанні, задоволеність від навчання, 
бажання навчатися) 

 
Інструкція: За допомогою нижченаведених шкал, будь ласка, оцініть різні показники свого 
звичайного стану, поставивши вертикальну риску у відповідному місці, враховуючи те, що 
лівий бік шкали означає найгірший можливий для вас показник стану, а правий - 
найкращий. 
 
 

найгірше _______________________________________________ найкраще 
  

САМОПОЧУТТЯ 
 

         найнижча _______________________________________________ найвища 
 

АКТИВНІСТЬ 
 

  найгірший _______________________________________________ найкращий 
 

НАСТРІЙ 
 

         найнижча _______________________________________________ найвища 
 

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ 
 

найнижче _______________________________________________ найвище 
 

СТАН ЗДОРОВ'Я 
         найнижча _______________________________________________ найвища 

 

ЖИТТЄВА ЗАДОВОЛЕНІСТЬ 
 

          найнижча _______________________________________________ найвища 
 

ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ В НАВЧАННІ 
 

          найнижча _______________________________________________ найвища 
 

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ВІД НАВЧАННЯ 
 

          найнижча _______________________________________________ найвища 
 

БАЖАННЯ ВЧИТИСЯ 
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Додаток А.3 
 

Тест «Емоційна врівноваженість»  
(визначення емоційного стану) 

 
Інструкція: «Вам пропонується тест, який містить 12 запитань. Уважно 
прочитайте кожне і в таблиці для відповідей навпроти номера цього запитання 
оберіть «так» чи «ні». 
 

№ 
з/п Запитання Так Ні 

1. Чи можеш швидко обуритись навіть з незначного 
приводу? 

  

2. Чи боїшся ти вивести із себе людину, знаючи, що вона 
фізично сильніша за вас? 

 

  

3. Чи можеш розпочати сварку тільки через те, що на тебе 
не звернули увагу? 

 

  

4. Тобі подобається їхати на великій швидкості, навіть якщо 
це пов'язано із ризиком? 

 

  

5. Коли ти хворієш, чи не дуже захоплюєшся ліками? 
 

  

6. Чи здатний ти на все для того, щоб отримати те, що тобі 
дуже подобається? 

 

  

7. Чи подобаються тобі  великі собаки?   
8. Чи любиш ти годинами сидіти на сонці?   
9. Ти впевнений, що коли-небудь станеш відомим? 

 

  

10. Чи вмієш ти зупинити себе, коли відчуваєш, що дієш 
занадто поспішно? 

 

  

11. Чи є у тебе звичка багато їсти, коли ти не дуже голодний? 
 

  
12. Чи бажаєш ти заздалегідь дізнатись, що тобі подарують? 
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Додаток А.4 
Тест эмоционального интеллекта Мейера - Саловея - Карузо  
 

(здатності: до сприйняття, оцінки і вираження емоцій, до емоційної 
фасилітації мислення; до розуміння та аналізу емоційної інформації та до 

рефлективної регуляції емоцій) 
 

                  
Инструкция: насколько выражены нижеприведённые чувства в этом лице. 

Пожалуйста, дайте ответ по каждой шкале. 

Отсутствие 
счастья 1 2 3 4 5 Огромное счастье 

Отсутствие страха 1 2 3 4 5 Сильнейший страх 
Отсутствие 
удивления 1 2 3 4 5 Крайняя степень 

удивления 
Отсутствие 
отвращения 1 2 3 4 5 Полное отвращение 

Отсутствие 
волнения 1 2 3 4 5 Сильнейшее 

волнение 
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Инструкция: насколько выражены нижеприведённые чувства в этом лице. 

Пожалуйста, дайте ответ по каждой шкале. 

Отсутствие 
счастья 1 2 3 4 5 Огромное счастье 

Отсутствие страха 1 2 3 4 5 Сильнейший страх 
Отсутствие 
удивления 1 2 3 4 5 Крайняя степень 

удивления 
Отсутствие 
отвращения 1 2 3 4 5 Полное отвращение 

Отсутствие 
волнения 1 2 3 4 5 Сильнейшее 

волнение 
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Инструкция: насколько выражены нижеприведённые чувства в этом лице. 

Пожалуйста, дайте ответ по каждой шкале. 

Отсутствие 
счастья 1 2 3 4 5 Огромное счастье 

Отсутствие страха 1 2 3 4 5 Сильнейший страх 
Отсутствие 
удивления 1 2 3 4 5 Крайняя степень 

удивления 
Отсутствие 
отвращения 1 2 3 4 5 Полное отвращение 

Отсутствие 
волнения 1 2 3 4 5 Сильнейшее 

волнение 
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Инструкция: насколько выражены нижеприведённые чувства в этом лице. 
Пожалуйста, дайте ответ по каждой шкале. 

Отсутствие 
счастья 1 2 3 4 5 Огромное счастье 

Отсутствие страха 1 2 3 4 5 Сильнейший страх 
Отсутствие 
удивления 1 2 3 4 5 Крайняя степень 

удивления 
Отсутствие 
отвращения 1 2 3 4 5 Полное отвращение 

Отсутствие 
волнения 1 2 3 4 5 Сильнейшее 

волнение 
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Додаток А.5 
Методика Н. Холла  

(визначення рівня емоційного інтелекту: (емоційна обізнаність,  управління 
своїми емоціями, самомотивація, емпатія, розпізнавання емоцій інших 

людей). 
Інструкція: В тесті вам будуть запропоновані висловлювання, які так чи інакше 
відображають різні аспекти вашого життя. Вам потрібно обрати один із варіантів: повністю 
не згоден (–3 бали); в основному не згоден (–2 бали); частково не згоден (–1 бал); частково 
згоден (+1 бал); в основному згоден (+2 бала); повністю згоден (+3 бали). 
 

№ 
з/п Висловлювання -3 -2 -1 +1 +2 +3 

1. Для мене як негативні, так і позитивні емоції 
є джерелом знання про те, як робити вчинки в 
житті. 

      

2. Негативні емоції допомагають мені 
зрозуміти, що я повинен змінити у своєму 
житті. 

      

3. Я спокійний, коли відчуваю тиск з боку 
інших. 

      

4. Я здатний спостерігати зміну своїх почуттів.       
5. Коли необхідно, я можу бути спокійним і 

зосередженим, щоб діяти у відповідності до 
запитів життя. 

      

6. Коли необхідно, я можу викликати в собі 
широкий спектр позитивних емоцій, таких як 
веселощі, радість, внутрішній підйом і гумор. 

      

7. Я слідкую за тим, як я себе почуваю.       
8. Після того, як щось зіпсувало мені настрій, я 

можу легко оволодіти своїми почуттями. 
      

9. Я здатний вислухати проблеми інших людей.       
10. Я не зациклююсь на негативних емоціях.       
11. Я чуйних до емоційних потреб інших.       
12. Я можу діяти на інших людей заспокійливо.       
13. Я можу заставити себе знову і знову встати 

перед лицем перешкод 
      

14. Я намагаюсь підходити до життєвих проблем 
творчо. 

      

15. Я адекватно реагую на настрій, спонукання і 
бажання інших людей. 

      

16. Я можу легко входити в стан спокою, 
готовності і зосередженості. 
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17. Коли дозволяє час, я звертаюсь до своїх 
негативних почуттів і розбираюсь, в чому 
проблема. 

      

18. Я здатний швидко заспокоюватись після 
неочікуваного засмучення. 

      

19. Знання моїх справжніх почуттів важливо для 
підтримки “хорошої форми” 

      

20. Я добре розумію емоції інших людей, навіть 
коли вони не ви- явлені відкрито. 

      

21. Я можу добре розпізнавати емоції за виразом 
обличчя. 

      

22. Я можу легко відкинути негативні почуття, 
коли необхідно діяти. 

      

23. Я добре схоплюю знаки у спілкуванні, які 
вказують на те, в чому інші потребують. 

      

24. Люди вважають мене добрим знавцем 
переживань інших людей. 

      

25. Люди, які усвідомлюють свої дійсні почуття, 
краще управляють своїм життям. 

      

26. Я здатний покращити настрій інших людей.       
27. Зі мною можна порадитися з питань відносин 

між людьми. 
      

28. Я добре налаштовуюсь на емоції інших 
людей. 

      

29. Я допомагаю іншим використовувати їх 
спонукання для досягнення особистих цілей. 

      

30. Я можу легко відключатися від переживань і 
неприємностей. 
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Додаток А.6 

Експрес-тест Піпа Вілсона 

 (почуття і прагнення) 

Інструкція: поглянь на картинку. На ній багато-багато різних чоловічків, і у 
всіх у них різні настрої, пози і положення. Спочатку вибери того, хто 
найбільше схожий на тебе (поставивши коло нього позначку «1»), потім того, 
на кого ти хочеш бути схожим (оставивши коло нього позначку «2»). 
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Додаток А.7  
Тест «Дослідження вольової саморегуляції» 

(рівень розвитку вольової саморегуляції та пов’язані із ним такі властивості 
характеру як настирливість і самоконтроль). 

Інструкція: «Вам пропонується тест, який містить ЗО тверджень. Уважно прочитайте кожне і 
вирішіть, правильне чи неправильне це твердження щодо Вас. Якщо правильне, то в таблиці для відповідей 
проти номера цього твердження оберіть «так», якщо неправильне - «ні». 
№з/п Твердження Так Ні 

1. Якщо щось не клеїться, у мене нерідко з'являється бажання залишити 
цю справу. 

  

2. Я не покидаю своїх планів і справ, навіть якщо доведеться обирати 
між ними і приємною компанією. 

  

3. Мені неважко стримати спалах гніву, якщо це необхідно.   
4. Зазвичай я зберігаю спокій в очікуванні приятеля, який запізнюється   
5. Мене важко відволікти від розпочатої роботи   
6. Мене сильно вибиває з колії фізичний біль.   

7. Я завжди намагаюсь вислухати співрозмовника не перебиваючи, 
навіть якщо йому не терпиться заперечити. 

  

8. Я завжди «гну» свою лінію.   

9. Якщо потрібно, я можу не спати впродовж ночі (наприклад, робота, 
чергування) і весь наступний день бути в «хорошій формі». 

  

10. Мої плани дуже часто перекреслюють зовнішні обставини.   
11. Я вважаю себе терплячою людиною.   

12. Мені не просто примусити себе холоднокровне спостерігати за 
видовищем, яке хвилює. 

  

13. Мені рідко вдається примусити себе продовжити роботу після серії 
образливих невдач. 

  

14. Якщо я ставлюсь до когось погано, мені важко приховати це.   

15. Я можу зайнятись своїми справами при незручних та невідповідних 
обставинах, якщо це необхідно. 

  

16. Мені сильно ускладнює роботу усвідомлення того, що її необхідно 
обов'язково зробити до певного терміну. 

  

17. Вважаю себе рішучою людиною.   
18. Фізичну втому я переношу легше, ніж інші.   
19. Краще почекати ліфт, який щойно поїхав, ніж підніматися сходами.   
20. Зіпсувати настрій мені не так просто   

21. Іноді якась дрібниця охоплює мої думки, не дає спокою, і я ніяк не 
можу від неї відчепитися. 

  

22. Мені важче зосередитись на завданні або роботі, ніж іншим.   
23. Пересперечати мене важко.   
24. Я завжди прагну закінчити розпочаті справи.   
25. Мене легко відволікти від справ.   
26. Я іноді помічаю, що намагаюсь досягти свого всупереч обставинам.    
27. Люди часом заздрять моєму терпінню і ретельності.   
28. Мені важко зберегти спокій у стресовій ситуації.   

29. 
Я помічаю, що під час монотонної роботи несвідомо починаю 
змінювати спосіб дії, навіть якщо це призводить до погіршення 
результатів. 

  

30. Мене, зазвичай, сильно дратує, коли «перед носом» зачиняються 
дверцята транспорту або ліфта, який від'їжджає. 
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ДОДАТОК Б 

Авторські анкети 
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Додаток Б.1 

Авторська анкета № 1 (старшокласник) 

Києво-Печерський ліцей №171 “Лідер” 

ПІБ______________________________________ 

клас______________________________________ 

Шановний добродію! Просимо Вас дати відповідь на питання, які 

допоможуть нам мати більш комплексне уявлення про рівень емоційного 

інтелекту старшокласників нашого ліцею, що є предметом 

дисертаційного дослідження. 

 1.Ви вважаєте, що  рівень ЕІ визначає майбутню успішність 

старшокласника: 

А) так   Б) ні     В)не знаю       

 2.Ви вважаєте, що Ви маєте рівень ЕІ: 

А) високий   Б) середній     В)низький   

  3.Ви вважаєте, що  рівень Вашої  емоційної обізнаності: 

А) високий   Б) середній     В)низький  

 4.Рівень Ваших умінь управляти власними емоціями та 

емоційними станами : 

А) високий   Б) середній     В)низький  

  5.Ви вважаєте, що  рівень Ваших умінь усвідомлювати емоції 

інших: 

А) високий   Б) середній     В)низький  

 6.Ви вважаєте, що  рівень Ваших умінь управляти емоціями та 
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емоційними станами інших людей : 

А) високий   Б) середній     В)низький  

 7.Ви вважаєте, що  Ви маєте високу самомотивацію: 

А) високий   Б) середній     В)низький  

 8.Ви вважаєте, що  рівень Вашої  емпатії: 

А) високий   Б) середній     В)низький  

 9.Ви вважаєте, що інші оцінюють рівень Вашого ЕІ як : 

А) високий   Б) середній     В)низький  

10.Ви вважаєте, що  рівень навчально-виховних заходів щодо 

виховання “емоційної культури” в старшокласників : 

А) високий   Б) середній     В)низький 
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Додаток Б.2 

Авторська анкета №2 (батьки) 

Києво-Печерський ліцей №171 “Лідер” 

ПІБ матері\батька______________________________________________ 

ПІБ учня\учениці______________________________________________ 

Шановний добродію! Просимо Вас дати відповідь на питання, які 

допоможуть нам мати більш комплексне уявлення про рівень емоційного 

інтелекту старшокласників нашого ліцею, що є предметом 

дисертаційного дослідження: 

 1.Ви вважаєте, що  рівень ЕІ вашого сина\доньки визначає 

майбутню його\її успішність: 

А) так   Б) ні     В)не знаю       

 2.Ви вважаєте, що Ваш син\донька маєте рівень ЕІ: 

А) високий   Б) середній     В)низький   

  3.Ви вважаєте, що  рівень емоційної обізнаності Вашої дитини: 

А) високий   Б) середній     В)низький  

 4.Рівень умінь Вашого сина\доньки управляти власними емоціями 

та емоційними станами : 

А) високий   Б) середній     В)низький  

  5.Ви вважаєте, що  рівень умінь Вашої доньки\сина усвідомлювати 

емоції інших: 

А) високий   Б) середній     В)низький  

 6.Ви вважаєте, що  рівень умінь Вашої дитини управляти емоціями 
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та емоційними станами інших людей : 

А) високий   Б) середній     В)низький  

 7.Ви вважаєте, що  Ваш син\донька має рівень самомотивації: 

А) високий   Б) середній     В)низький  

 8.Ви вважаєте, що  рівень емпатії Вашої дитини: 

А) високий   Б) середній     В)низький  

 9.Ви вважаєте, що інші оцінюють рівень ЕІ вашого сина\доньки як 

: 

А) високий   Б) середній     В)низький  

10.Ви вважаєте, що  рівень навчально-виховних заходів щодо 

виховання “емоційної культури” в старшокласників у Києво-Печерському 

ліцеї №171 “Лідер”: 

А) високий   Б) середній     В)низький 
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Додаток Б.3 

Авторська анкета № 3 (вчителі) 

Києво-Печерський ліцей №171 “Лідер” 

ПІБ______________________________________________________ 

Предмет__________________________________________________ 

Шановний добродію! Просимо Вас дати відповідь на питання, які 

допоможуть нам мати більш комплексне уявлення про рівень емоційного 

інтелекту старшокласників нашого ліцею, що є предметом 

дисертаційного дослідження: 

 1. Ви вважаєте, що  рівень ЕІ визначає майбутню успішність 

старшокласника: 

А) так   Б) ні     В)не знаю       

 2.Ви вважаєте, що учні 11-х класів мають рівень ЕІ: 

А) високий   Б) середній     В)низький   

  3.Ви вважаєте, що  учні 11-х класів мають рівень емоційної 

обізнаності: 

А) високий   Б) середній     В)низький  

 4.Рівень умінь учні 11-х класів управляти власними емоціями та 

емоційними станами : 

А) високий   Б) середній     В)низький  

  5.Ви вважаєте, що  рівень учні 11-х класів усвідомлювати емоції 

інших: 

А) високий   Б) середній     В)низький  
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 6.Ви вважаєте, що  рівень учні 11-х класів управляти емоціями та 

емоційними станами інших людей : 

А) високий   Б) середній     В)низький  

 7.Ви вважаєте, що  учні 11-х класів мають високу самомотивацію: 

А) високий   Б) середній     В)низький  

 8.Ви вважаєте, що  рівень емпатії учні 11-х класів: 

А) високий   Б) середній     В)низький  

 9.Ви вважаєте, що інші оцінюють рівень ЕІ учнів 11-х класів як : 

А) високий   Б) середній     В)низький  

10. Ви вважаєте, що  рівень навчально-виховних заходів щодо 

виховання “емоційної культури” в старшокласників : 

А) високий   Б) середній     В)низький 
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Додаток В.1 
 

Програма «Розвивай емоційний інтелект» 

Блок № 1 

Заняття № 1. «Емоційний інтелект старшокласника: мої емоції». 

Мета заняття: ознайомлення старшокласників з поняттям «емоційний 

інтелект», практика старшокласників з усвідомлення та ідентифікації власних 

«емоцій», «почуттів», «емоційних станів»; розвиток навичок раціонального 

використання власних емоцій для досягнення мети, вирішення проблем, про 

які вони сигналізують; практика регуляції емоцій. 

Завдання: сформувати здатності до елементарних навичок розуміння та 

усвідомлення власних психоемоційних станів та використання широкого 

діапазону емоцій у спілкуванні та діяльності; пошук методів управління 

власною емоційною сферою; практикувати застосування знань про свої емоції, 

емоційні стани, почуття в змодельованих ситуаціях та образах. 

«Перше коло».  

Вправа «Побажання» (15 хв.). 

Мета: встановлення емоційних зв’язків між старшокласниками, 

налаштування на активну роботу. Матеріали: м’яч або іграшка - «антистрес».  

Мозковий штурм проводиться для створення банку ідей за 

результатами теоретичного блоку, після отримання старшокласниками знань 

з основ розуміння, усвідомлення власних емоцій, емоційних станів; навичок 

та вмінь комунікативно-компетентнісного алгоритму вираження та 

конструктивного управління власними емоціями; регуляції та саморегуляції 

станів, викликаних певними емоціями. 

Основна частина 

Вправа «Моє емоційне «Я» (10-15 хв.). 

Мета: гармонізація емоційного стану; розвиток позитивної концепції 

«Я – успішний старшокласник». 

Вправа «Інтерв’ю» (15-20 хв.). 
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Мета: знайомство з особливостями емоцій та емоційних станів, 

почуттів старшокласника.  

Вправа «Ярмарок емоцій» ( 15-20 хв.). 

Мета: розвиток емоційно-вольової складової характеру 

старшокласника.  

«Останнє коло». 

Практичне заняття № 2.  «Розуміння емоції інших та конструктивне 

їх використання». 

Мета заняття: розвиток здібностей розуміти емоції й почуття інших; 

формування навичок усвідомлення інформації, про яку сигналізують емоції, 

раціональне використання емоцій у вирішенні проблем, що виникають під час 

комунікації; практика впливу на емоції інших.  

Завдання: практикувати навички розуміння, усвідомлення 

психоемоційних станів однокласників та використовувати діапазон емоцій у 

спілкуванні та діяльності; пошук методів управління емоційною сферою 

однокласника у змодельованих ситуаціях та образах. 

«Перше коло». 

Основна частина. 

Вправа «Перша літера імені» ( 15-20 хв.). 

Мета: сприяти позитивному емоційному саморозкриттю учасників, 

налаштування на співпрацю. 

Вправа «Емоційний портрет однокласника» (15-20 хв.). 

Мета: розпізнавання емоційного стану тієї людини, з якою комунікуєш, 

та використання його для ефективної взаємодії.  

Вправа: «Рефлексивне слухання» (15-20 хв.). 

Мета: розвиток навиків розуміння й усвідомлювання емоцій інших.  

Вправа «Прислів’я» (15 хв.). 

Мета: вміння розуміти невербальне вираження емоцій для 

усвідомлення емоційного стану іншого.  

«Останнє коло». 
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Практичне заняття № 3. «Емоційна культура старшокласника: 

регуляція і саморегуляція емоцій». 

Мета: сприяння здатності спонтанно і безпосередньо виражати свої 

емоції і почуття та регулювати їх.  

«Перше коло».  

Мозковий штурм для створення банку ідей щодо природних способів 

саморегуляції.  

Основна частина.  

Вправа «Подорож» (15-20 хв.).  

Мета: зниження тривожності, розслаблення.  

Вправа «Пошук позитиву» (30 хв.).  

Мета: виробити навики пошуку позитиву в стресових ситуаціях. 

Вправа «Іn vivo» (скажи «стоп») (20 хв.).  

Мета: навчити учнів розуміти емоцію «страх», допомогти учням 

проаналізувати умови виникнення емоції «страх», спонукати учнів до 

визначення власних «тригерів», навчити зменшувати інтенсивність емоцій. 

Вправа «Ні стресу!» (15-20 хв.). 

Мета: спробувати сформулювати правила «спокійного навчання». 

«Останнє коло». 

Блок № 2 

Практичне заняття № 4. «Емпатія». 

Мета заняття: ознайомлення старшокласників з поняттям «емпатія», 

практика старшокласників у проявах емпатії; розвиток навичок використання 

емпатії у комунікації.  

Завдання: розширення можливостей старшокласників встановлення 

контактів у різних ситуаціях спілкування через прояв емпатії; відпрацювання 

навичок розуміння інших людей, а також взаємин між людьми. 

«Перше коло»  

Вправа «Емпатійний кидок» (10 хв.). 

Мета: налаштування старшокласників на активну роботу.  
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Мозковий штурм для створення банку ідей за результатами 

теоретичного блоку щодо складання списку емпатійних висловлювань. 

Основна частина. 

Вправа “Моя емпатійна підтримка” (15-20 хв.). 

Мета: викликати у старшокласників емпатію та розвивати вміння 

коректно висловлювати свої почуття. 

Вправа «Карусель» (15-20 хв.).  

Мета: формування навичок швидкого реагування на початку контакту з 

іншими людьми; розвиток емпатії та рефлексії в процесі навчання. 

Вправа «Емпатія і злість» (10-15 хв).  

Мета: за допомогою емпатії подолати злість по відношенню до іншого.  

«Останнє коло». 

Третій блок «Мотивація та самомотивація». 

 Мета заняття: ознайомити старшокласників із сутністю процесу 

мотивації та самомотивації; обґрунтування самомотивації як складової 

самоорганізації старшокласника в навчальній діяльності; практикувати 

внутрішні механізми самомотивації; знаходження старшокласниками власних 

способів самомотивації; навчати учнів використовувати різні способи 

самомотивації з метою позитивної мотиваційної установки на успішне 

навчання. 

Завдання: формування та розвиток навиків самомотивації 

старшокласника. 

«Перше коло» 

Основна частина 

Вправа «Мої стратегічні цілі» (20 хв). 

Мета: визначити способи досягнення стратегічних цілей.  

Вправа «Плюси і мінуси мого навчального успіху» (20 хв). 

Мета: визначити, яке бачення позитивних і негативних сторін 

успішного навчання.  

Вправа «Моя мотивація» (30 хв.). 
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Мета: осмислення цілей навчальної діяльності старшокласника. 

Вправа «Секрети самомотивації» (10 хв.). 

Мета: обговорення старшокласниками способів самомотивації. 

«Останнє коло». 

Четвертий блок програми – «Стресостійкість». 

Практичне заняття № 6.  «Стресостійкість». 

Мета заняття: підвищення рівня стресостійкості старшокласників, 

розкриття власних особистісних ресурсів старшокласника щодо подолання 

емоційної напруги в стресових ситуаціях.  

Завдання: сформувати елементарні здатності стресостійкості, розвивати 

навички вмінь концентруватися в стресових ситуаціях. 

«Перше коло»  

Вправа «Скринька неспокою» (10 хв.). 

Мета: сформувати сприятливий психологічний клімат та спонукати 

учнів знаходити шляхи протистояння стресу на екзаменах. 

Мозковий штурм: асоціації зі словом “екзамен”, “контрольна”, “стрес”. 

Основна частина. 

Вправа «Антистрес – правила» (10 хв.). 

Мета: групове обговорення способів боротьби зі стресом.  

Вправа «Супер-випускник» (20 хв.). 

Мета: розвиток особистісного потенціалу емоційно-вольової складової 

характеру старшокласника.  

Вправа «Пошук позитиву» (30 хв.).  

Мета: виробити способи пошуку позитиву в складних навчальних та 

життєвих ситуація. 

«Останнє коло». 

Блок № 5. Контрольний.  

Практичне заняття № 8. Проведення повторної групової 

психодіагностики. 

Практичне заняття № 9. Завершення програми. 
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Мета заняття: завершення програми та підведення підсумків; аналіз 

групової та індивідуальної роботи старшокласників, усвідомлення учасниками 

отриманого досвіду. Отримання зворотного зв'язку. 

«Перше коло».  

Вправа «Рефлексивна піраміда» (15 хв). 

Мета: Підведення підсумків програми. 

Вправа «Соковичавлювачка». 

Мета: Підведення підсумків тренінгу.  

Вправа «Не зупиняйся!» (10 хв). 

Мета: сформулювати плани на майбутнє з урахуванням знань, 

отриманих за результатами участі в програмі.  

Прощання. 
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Додаток В.2 

Міні-лекція № 2. 

(45 хв) 

Тема: «Уявлення про емоційний інтелект» 

1.Перші наукові погляди, щодо вивчення емоцій. 

2. Уявлення про ЕІ. 

Аристотель був першим, хто зацікавився емоційним інтелектом та 

подивився на нього з точки зору філософії. Він розглядав це явище як один з 

ключових компонентів гармонійного розвитку особистості, який впливає на 

всі її когнітивні можливості – вміння думати, співчувати, страждати тощо. 

Найбільш вважливими та цікавими Арістотель вважав емоції страху та 

гніву, адже саме вони, на його думку, повинні контролюватися не серцем, а 

розумом. Він першим помітив, що гнів – це не лише сліпе бажання серце, а 

чітка відповідь на зовнішню провокацію, відповідно гнів можна контролювати 

завдяки самоконтролю та саморозвитку. Ще одне цікаве спостереження 

Аристотеля – це взаємозв’язок розуму та емоцій. На його думку, як розум 

здатен викликати відповідні емоцій, так і емоції можуть впливати на 

розумовий розвиток людини. Вершиною взаємозв’язку розуму та емоцій є 

баланс людини на емоційному рівні, який і досягається завдяки роботі над 

собою. 

      Наступним філософським напрямом, який зацікавився емоційним 

інтелектом, був стоїцизм. На думку прихильників цієї течії, джерелом усіх 

негараздів та втрат людини є емоції, тому вони закликали людство зберігати 

«вищий розум» і не піддаватись емоціям та їх впливу. Стоїцисти були більш 
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категоричними стосовно емоцій і вважали їх джерелом лише негативних 

думок, тоді як Арістотель вбачав у наслідках емоційного впливу і позитив. 

Прибічники наступної філософської течії, схоластицизму, підмічали, що 

в основі розуму завжди лежать емоцій, тому ці два явища існують незалежно 

один від одного. 

Прихильників такого розділу філософії, як гносеології, зацікавила роль 

розуму та емоцій у процесі дослідження навколишнього світу – пізнанні. В 

ході своїх роздумів вони виокремили два основні види досліджень 

взаємозв’язку розуму та емоцій: емпіричний, який в основі всього вбачає 

почуття та емоційний досвід; та раціоналістичний, який розглядає все з точки 

зору логіки. Саме раціоналістичний погляд на інтелект в майбутньому 

закріпився серед вчених як в філософії, так і в психології. Один з основних 

прихильників цього підходу Рене Декарт вбачав тісний зв’язок емоцій та 

«вищими психічних процесів». До речі, на його думку, цими «вищими 

психічними процесами» є ніщо інше як душа. Декарт, як і Аристотель, 

помітив, що розум – це прекрасний інструмент для контролю емоцій. Емоцій 

підтримують розвиток думок, що є позитивом, однак не завжди ці думки йдуть 

на користь людині, що є негативом.   

      Раціоналістичний підхід і донині залишається одним з основних у 

філософській теорії, щоправда з роками він піддавався деякого впливу та 

деформації. Як протилежна до раціонального підходу, почала розвиватися 

ірраціональна концепція, яка ґрунтується на спонтанності емоцій, їх 

непередбачуваності та невизначеності. Тому сьогодні основними підходами 

до визначення взаємозв’язку мій емоціями та розумом вважаються 

раціональний, який говорить про перевагу інтелекту над почуттями, та 

ірраціональний, який зміщує акцент на емоційну складову. Однак, 

прихильники обох підходів погоджуються, що складний взаємозв’язок мій 

емоціями та розумом є очевидним. 
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  2. Уявлення про ЕІ 

Початком введення поняття емоційного інтелекту у поле зору наукових 

досліджень можна вважати судження Чарльза Дарвіна, який в своїх роботах 

наголошував, що навантаження та збудження розуму обов’язково 

відобразиться на серцебитті. 

Однак найбільш ранньою науковою роботою, яка передувала 

визначенню емоційного інтелекту, прийнято вважати роботу 30-х років XX ст.  

дослідників Е. Торндайка та С. Штейна, які почали з визначення соціального 

інтелекту і окреслили його як «здатність розуміти людей і управляти ними». 

Трохи згодом Е. Торндайк разом з Ч. Хантом спробували дослідити ЕІ завдяки 

зображенням емоційних виразів облич, подібних на сьогоднішні «емодзі», 

пов’язавши їх з відповідним текстовим описом. 

З часом емоційний інтелект потрапив у поле інтересу різних наук та був 

трактований під впливом все нових і нових наукових течій. 

Лише через 20 років після початку серйозно розглядали емоційний 

інтелект в науковій сфері, у 1955 році емоційний інтелект має першу 

практичну реалізацію: американський психолог Альберт Елліс створив 

власний підхід до консультування, який в основі мав навчання клієнтів 

тлумачити та розуміти свої емоції, і назвав його раціонально-емотивною 

терапією (Rational Emotive Therapy). На думку Елліса, переконання людини 

відображаються у тому, як вона реагує на навколишній світ, і працюючи з її 

емоціями можна вплинути і на її переконання. 

Невід’ємною складовою розвитку ЕІ вважають дослідження емпатії. Це 

поняття ще в 1909 році ввів американський психолог Едвард Тітченер, який 

заклав у це явище ідеї з різних сфер – психології, філософії, етики тощо. 

Фактично емпатія є співпереживанням, здатністю розуміти чужі почуття і 

відносини. 
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Розвиток трактування та застосування емоційного інтелекту багато в 

чому пов’язаний із застосуванням його у різних наукових сферах. Зокрема, при 

дослідженні процесів роботи мозку було визначення взаємозв’язок між 

розумовою діяльністю та емоціям. Завдяки дослідженню невербальних 

комунікацій з’явилась можливість виявляти емоції в міміці чи пантоміміці. 

В середині 80-х ізраїльський вчений Р. Бар-Он, котрий вперше заговорив 

про емоційний інтелект,  вводить поняття «коефіцієнт емоційності» і пропонує 

спосіб його вимірювання (EQ-i). А вже в 1986 р. в дисертаційному дослідженні 

В.Л. Пейна було вперше використано термін ЕІ. 

Бар-Он створив свою модель емоційного і соціального інтелекту, щоб 

розширити психологічну оцінку, включивши в неї більш широкий діапазон 

факторів, що впливають на поведінку і продуктивність та  можуть сприяти 

психологічному благополуччю. Будучи клінічним психологом, він підпав під 

вплив нової області позитивної психології Концептуальна модель Бар-Она 

описує комплекс взаємопов'язалежних компетенцій як емоційних так і 

соціальних. Ці компетенції допомагають ефективно розуміти і висловлювати 

як власні почуття, так і розуміти інших і взаємодіяти з ними, давати раду 

повсякденними потребами і проблемами . У його модель увійшло докладний 

опис емоційних компетенцій, які повністю розкривають сутність емоційного 

інтелекту, що складається з 5 загальних областей і 15 шкал: 

1) здатність усвідомлювати емоції, а також розуміти і виражати почуття; 

· асертивність 

· емоційний самоаналіз 

· незалежність 

· cамооцінка 

· самоактуалізація 
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2)здатність розуміти, як інші відчувають і взаємодіяти з ними; 

· емпатія 

· соціальна відповідальність 

· міжособистіснІ стосунки 

3)здатність керувати емоціями і контролювати їх; 

· толерантність до стресу 

· контроль імпульсивності 

4)здатність керувати змінами, адаптувати і вирішувати проблеми особистого 

та міжособистісного характеру; 

· вирішення проблем 

· оцінка дійсності 

· гнучкість 

5) здатність генерувати позитивний афект для підвищення самомотивації, щоб 

сприяти емоційній і соціально-інтелектуальній поведінці. 

· задоволеність життям 

· оптимізм 

В 90-х рр., було опубліковано дослідження Дж. Мейер і П. Саловея. Вони 

запропонували визначення «ЕІ», структуру, а також власну методику 

вимірювання. Ця методика показує, що емоційний інтелект є одним із 

основних видів інтелекту. Вчені провели факторний аналіз і виокремили 

загальний фактор ЕІ, та виділили три субфактори: емоційну перцепцію, 

розуміння і управління емоціями. Вчені наголошують на чотирьох складових 

ЕІ та можливості кореляційних зв’язків з іншими видами інтелекту, зокрема з 
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розумовою здатністю. Автори визначили ЕІ як здатність сприймати і 

усвідомлювати власні та чужі почуття і емоції, розрізняти їх і користуватися 

цією інформацією для спрямування мислення і діяльності. Модель Майєра-

Саловея-Карузо передбачає наявність чотирьох видів здібностей: 

a. ідентифікація та виявлення емоцій (включає в себе вербальний і 

невербальний субкомпонент); 

b.  ідентифікація та виявлення емоцій інших людей (субкомпоненти 

невербального сприйняття емоцій та емпатію);  

c.  регуляція емоцій (компоненти: управління своїми емоціями та 

емоціями і почуттями інших людей); 

d. здатність використовувати емоційну інформацію в мисленні і 

діяльності (гнучке планування, креативність, вміння перемикати 

увагу та мотивацію). 

Можна також стверджувати, що ЕІ визначає і когнітивні здатності 

міркувати про емоції та використовувати їх для більш ефективної розумової 

діяльності. 

Вчені також стверджують, що рівень ЕІ залежить від віку, зростаючи між 

раннім підлітковим віком і ранньою дорослістю. 

  Отже, ЕІ – це вид інтелекту, пов’язаний з обробкою, інтерпретацією та 

використанням емоційної інформації.  
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Додаток В. 3 

 

Урок англійської мови 

з теми: «Рersonality.Еmotional intelligence» 

(11клас) 

Мета уроку: Навчальна: удосконалення мовленнєвої компетенції учнів, 

розвиток навичок читання, аудіювання; Розвивальна: продовжувати розвивати 

здібності учнів до трансформації мовленнєвих структур, розвивати навички 

узагальнювати, аналізувати, робити висновки; 

Виховна: сформувати уявлення про емоційний інтелект 

старшокласника; 

Практична: практикувати навички використання емоцій в 

повсякденному спілкуванні. 

Завдання: Закріпити та активізувати вивчення лексики у відповідності 

до теми “Емоційний інтелект”; 

Підготувати учнів до виконання мінні-проектів у рамках вивчення теми 

«Емоційний інтелект» 

Провести контроль з вивченої лексики  

Актуалізація знань: 

Написання порад по розвитку емоційного інтелкту; 

Актуалізація вивченого лексично-граматичного матеріалу; 

Вміння робити висновки та аргументовано відстоювати власну точку 

зору, раціонально використовуючи емоції та почуття. 

Обладнання: мультимедійна дошка, підручник, комп’ютер, презентації 

Microsoft Power Point у відповідності до теми уроку. 

Хід уроку 
І. Організаційний момент. 

Hello, everybody! Today we are speaking about EQ. 
II Основна частина. 
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Warming up. T: You know that every person has feelings. Some of them are with 
«+» but others with «-» . We know that all of them are useful for us.  Let’s name our 
emotions!  
Please, look at the board and match the name of d emotions with faces 
(presentation) 

• Students look at the Smart board and try to guess the names of different 
emotions; 

• Students provide the description of school life situations when we have 
different feelings  

Then teacher askes to explain every emotion in situations which can be caused by 
actions of our school activities.    
III. Reading and discussing. 
Students answer questions.  

• Do We Need Emotions? 
• What emotions can help us? 
• What kind of them we need?  
• Why do We Need Positive Emotions?  
• What Good are They? 

Aside from simply feeling good, positive emotions are also an important piece of 
the happiness puzzle. 

While you will probably not achieve lasting happiness and well-being based on 
temporary, hedonic pleasure alone, positive emotions often provide the foundation 
for those fleeting but meaningful moments that make life worth living; for example, 
the joy of saying “I do” to your significant other, the love that overwhelms you upon 
holding your newborn for the first time, or the immense satisfaction you get from 
achieving something great in your career. 

 ІІ. Study words of emotions 
II.1. We start from studying new words 
1. Grateful 
In this category, are include positive feelings such as appreciation (being 
appreciative and appreciated), thankfulness (being thankful), gratitude. 

2. Joyful 

In this category, are include positive feelings such as contentment, cheerfulness 
(being cheerful), happiness (being happy), laughing, funniness, delight (being 
delightful). 

https://positivepsychology.com/hedonic-treadmill/
https://positivepsychology.com/meaning-of-life-positive-psychology/
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3. Relieved 

In this category, are include positive feelings such as relaxation (being relaxed), 
letting go, forgiveness, security (being secure), safety (being safe), satisfaction 
(being satisfied), comfort (being comfortable), acceptance, well-being, ease. 

4. Free 

In this category: being free, authenticity (being authentic), financial freedom, 
creativity (feeling creative). 

5. Peaceful 

In this category, are include positive feelings such as equanimity, awareness, 
clarity, mind emptiness, centered, calm, serenity, meditation, tranquility, feeling 
peace in your mind on a constant basis (mind peacefulness). 

6. Loving 

In this category, are include positive feelings such as kindness (being kind), 
loving-kindness, love, warmth, loving affection, generosity (being generous), self-
love, feeling the love of all things, heartwarming, feeling the love in your heart, 
feeling lovable. 

7. Hopeful 

In this category, are include positive feelings such as good hope, positive 
expectation, trust, optimism (being optimistic), positive thinking (using positive 
words), positivity, positive attitude. 

8. Purposeful 

In this category, are include positive feelings such as feeling mission oriented (that 
you have a mission in life), feeling that you have and know your life purpose, 
knowing your short term and long terms goals. 

9. Connected 

In this category, are include positive feelings such as connectedness, openness 
(being open), sociability (being sociable), friendliness, larger than yourself, feeling 
that your heart is connected with the hearts of all alive people, mindfulness. 

https://positivewordsresearch.com/equanimity/
https://positivewordsresearch.com/list-of-positive-words/
https://positivewordsresearch.com/list-of-positive-words/
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10. Confident 

In this category, are include positive feelings such as beautiful (inside and out), 
successful, accomplished, fulfilled, pride (being proud), self-confidence, feeling 
powerful, inner smile. 

11. Curious 

In this category, are include positive feelings such as curiosity, interest, passion, 
exploring, adventure, discovering, learning, inspiration (being inspired). 

12. Enthusiastic 

In this category, are include positive feelings such as enthusiasm, innocence, 
pleasant surprises, the feeling that some things are a miracle, excited, amazement 
(being amazed), euphoria, awed, stunned. 

13. Healthy 

In this category, are include positive feelings such as vitality, aliveness. 

14. Spiritual 

In this category, are include positive feelings such as spiritual, bliss (being 
blissful), greatness, enlightened, feeling unlimited, feeling the perfection of all 
things as they are, feeling infinite, feeling the Divine. 

15. Prosperous 

In this category, are include positive feelings such as abundance (feeling 
abundant), the feeling that your needs are met in a happy, kind way.  

Використано матеріали сайту: https://positivewordsresearch.com/top-15-
positive-feelings-words-positive-emotions/ 

Glosary 

 Happy.   Afraid.   Sad.  Hot  Amused  Bored  Anxious Confident Cold 
 Suspicious   Surprised Loving Curious. Envious. Jealous. Miserable Confused 
 Stupid. Angry Sick Ashamed Withdrawn. Indifferent. Sorry Determined Crazy 
 Bashful Depressed Enraged Frightened Interested Shy Hopeful Regretful Scared 
 Stubborn Thirsty Guilty Nervous Embarrassed Disgusted Proud Ecstatic Lonely 

Frustrated Hurt Hungry Tired Smug Thoughtful Pained Optimistic Relieved 
Puzzled 

 Shocked Joyful Sleepy Excited Skeptical Bad Worried 
https://7esl.com/describe-someones-feelings-and-emotions/ 

https://positivewordsresearch.com/top-15-positive-feelings-words-positive-emotions/
https://positivewordsresearch.com/top-15-positive-feelings-words-positive-emotions/
https://7esl.com/describe-someones-feelings-and-emotions/
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II.2. Teacher askes students create own story using words (feelings and emotions) 

ІІІ. Reading 
Students read an article by Susan R. Fussell“The Verbal Communication of 
Emotion: Introduction and Overview”(Psychology). After reading students present 
their own idears how expres emotions 
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Verbal-Communication-of-
Emotion%3A-Introduction-
Fussell/580d445f256fdd75db2b54d29e9535c8e75017b9 
IV. Watching video about emotions 
Alfred & Shadow - A short story about emotions (education psychology health 
animation) 
https://www.youtube.com/watch?v=SJOjpprbfeE 
V. Team project 
Teacher devides students into  2 teams. 
Evey team has to present their the most emotional situation from school life and 
act out them 
VI. Teacher represents “Emotion Diary” and askes students to fill in it. 
IV.Homework watch video and catoon: 
1.https://www.youtube.com/watch?v=QGQQ7pJQqHk&t=203s 
2.Study words 
3.Fill in the daybook of emotions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.semanticscholar.org/paper/The-Verbal-Communication-of-Emotion%3A-Introduction-Fussell/580d445f256fdd75db2b54d29e9535c8e75017b9
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Verbal-Communication-of-Emotion%3A-Introduction-Fussell/580d445f256fdd75db2b54d29e9535c8e75017b9
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Verbal-Communication-of-Emotion%3A-Introduction-Fussell/580d445f256fdd75db2b54d29e9535c8e75017b9
https://www.youtube.com/watch?v=SJOjpprbfeE
https://www.youtube.com/watch?v=QGQQ7pJQqHk&t=203s
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Додаток В.4 
План-конспект  

експериментального уроку з англійської мови (10 клас)  
Тема:  

«Музика. Управління емоціями засобами музичного мистецтва». 
  
Мета: Розширити знання старшокласників щодо ролі музики  в управлінні 
емоціями та емоційними станами. 
Допоміжні цілі: Використання відповідного мовного матеріалу з теми 
“Музика” для опису емоцій та емоційних станів людини. 
Обладнання: інтерактивна дошка, записи музичних творів, ілюстрації, на яких 
зображені обличчя з різними емоціями, фото із концертів.  

Зміст уроку  
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.  

Повідомлення учнів про проведення експериментального уроку, обговорення 
і прийняття правил поведінки на занятті.  
Teacher. Dear students! You know that our life is a wonderful gift! And everybody 
knows that music makes it more colorful! Is it right? Is it important to understand 
music? Is it important to know how music influences us? 
What emotions do you feel when listening to music? What do some different pieces 
of music make you feel? 

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.  
Фронтальне опитування теоретичного матеріалу з теми “Музик”, “Я, мої 
емоції”.  

ІІІ. Warming up 
Учитель пропонує учням закрити очі. Вдихнути повітря та уявити себе у 
казковому царстві музики. Звучить музика Бетховена і  вчитель, 
використовуючи елементи сугестивного методу “Трюїзм” констатує: 
Teacher: 
Music Reduces Stress and Eases Anxiety. 
Music has a relaxing effect on the mind. 
Listening to slow music to calm our body. 
Music has a unique link to our emotions. 
We know the healing power of music. 
Music can soothe the brokenhearted. 
Music motivates us.  
Listening to music improves our memory functioning. 
Music keeps our brain healthy. 
По завершенню вправи, вчитель пропонує старшокласникам висловитись 
щодо власних уподобань в музиці та обговорити емоції та почуття, що 
відчувають старшокласники по завершенню вправи. На якому етапі були 
приємні відчуття?  

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ   
Teacher& Today we will talk about one of the best phenomena of our lives - music 
and the emotions it evokes. Today we will discuss different types of musical art and 
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how they affect the brain. Let's get acquainted with 13 emotions and emotional 
states. Let's determine what are their features. But we will listen to music, ourselves 
and others.  

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.  
 V.І. Вивчення лексики. Учні працюють із словниками з метою створити 
глосарій слів та фраз, які  описують їхні відчуття та емоції щодо музики, яка 
звучить.  
Звучить музика Вівальді. 
Потім вчитель пропонує в парах описавши стани та почуття, використовуючи 
нову лексику. 
 V.ІІ. Робота з новою лексикою  
Вчитель, використовуючи сугестивний метод “Контекстуальне навіювання 
(аналогове позначення)”(див. глосарій) читає текст із новими фразами та 
словами. На фоні розміряного мовлення, вчителем виділяються нові слова та 
фрази гучністю, зміною тону голосу, паузами і т.і.. ( з причини того, що 
свідомість старшокласників розуміє, що логіка речення не порушена, і тому не 
втручається, а несвідома складова сприйняття-активізується, запамятовуючи 
спеціально виділену в мовленні інформацію) 
Приклад тексту для читання: 
We all know music can be emotional, but a recent study at U.C.-Berkeley has 
identified the key emotions associated with listening to music. Researchers 
discovered in subjects listening to music  top 13 emotions:  
1. Amusing: These emotions were felt during the more upbeat, high-pitched songs 
like "Yakety Sax," typically heard during cartoon chase scenes. 
2. Annoying: Songs that evoked this emotion often had unstructured and dissonant 
sounds, causing the listener to be uncomfortable and annoyed. 
3. Anxious, tense: The music featured in this category was very suspenseful and 
jerky, with the sudden jumps in pace and pitch creating anxiety in listeners.  
4. Beautiful: Lots of classical music was included in this group, like Pachelbel's 
Canon and Beethoven's "Fur Elise."  
5. Calm, relaxing, serene: These emotions were felt from songs you would typically 
hear in a spa or a yoga class, with very gentle noises to relax the listener. 
6. Dreamy: Songs in this category are reminiscent of lullabies, which explains why 
listeners felt dreamy after hearing the music samples. 
7. Energizing, pump up: This category consisted of your typical dancey songs, with 
lots of guitar riffs. "Eye of the Tiger" by Survivor was a prominent song in the 
category. 
8. Erotic, desirous: Songs like Al Green's "Let's Stay Together" evoked these 
feelings, along with more slow-paced, brass-heavy instrumentals. 
9. Indignant, defiant: This was one of the smaller categories out of the data but 
mostly consisted of heavy metal and rock songs. 
10. Joyful, cheerful: "Somewhere Over the Rainbow" was a great example for this 
category, along with Jason Mraz's "I'm Yours." 
11. Sad, depressing: Songs like Adele's "Hello" were featured in this category, with 
many of the music samples containing slow, deep piano sounds. 

https://news.berkeley.edu/2020/01/06/music-evokes-13-emotions/
https://news.berkeley.edu/2020/01/06/music-evokes-13-emotions/
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12. Scary, fearful: This emotion was evoked in listeners through songs that were 
unusually low-pitched with slow tempos.  
13. Triumphant, heroic: This category contained songs like "The Star Spangled 
Banner," with more grand orchestral accompaniments. 
Використані інтернет-ресурси: Режим доступу: 
https://www.pnas.org/content/117/4/1924/tab-article-info 
https://www.mindbodygreen.com/articles/13-emotions-you-feel-when-listening-to-
music-according-to-science 
V.ІІІ. ДИСКУСІЯ щодо різновидів музичних творів музичного мистецтва які 
сприяють релаксації та концентрації засобу рефлексії.  
В процесі обговорення звучить музика Еніо Маріконе 

VI.ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТІВ 
VI.I. Teacher. Listening to music releases endorphins in the brain. Endorphins give 
us a heightened feeling of excitement. In addition to feeling euphoric, endorphins 
quell anxiety, ease pain and stabilize the immune system. With high endorphin 
levels, we have fewer negative effects of stress. We have three groups of experts: a 
team of neurobiologists, psychiatrists and psychologists who will present the results 
of their researches. 
Учні представляють свої проекти, які підготували. 
VI.II. Презентація вчителя щодо впливу музики на процеси саморегуляції та 
концентрації. 
Music connects with the autonomic nervous system (brain function, blood pressure 
and heartbeat) and the limbic system (feelings and emotions).When slow music is 
played, the bodily reaction follows suit– the heart blow slows down and blood 
pressure drops. This causes the breath to slow, which helps release tension in the 
neck, shoulders, stomach and back. Listening to slow or calming music on a regular 
basis can help our bodies relax, which over time, means less pain and faster recovery 
time. Використано матеріали інтернету ресурсу: Режим доступу. 
  

VII.  ПІДСУМКИ УРОКУ, ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ 
УЧНІВ. ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК. 

Вчитель підводить підсумки уроку. Оголошує оцінки. 
Учні заповнюють щоденник емоцій (на вибір). 

X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)  
1. Поміркувати про створення власного банку музичних творів “Музика для 
емоцій та навчання” 
2. «Що я порадив (ла) би (б) послухати із музичних творів, щоб побороти 
переживання перед контрольною роботою/тестом/екзаменом?»  
3. Спробуйте створити власну кінцівку цього твору. Обґрунтуйте свою думку.  
 
 
 
 
 
 

https://www.pnas.org/content/117/4/1924/tab-article-info
https://www.mindbodygreen.com/articles/13-emotions-you-feel-when-listening-to-music-according-to-science
https://www.mindbodygreen.com/articles/13-emotions-you-feel-when-listening-to-music-according-to-science
https://www.scienceofpeople.com/2015/08/how-to-snap-out-of-a-funk/
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