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АНОТАЦІЯ 

Васильківський І.П. Виховання емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку. Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 011 «Освітні. Педагогічні науки». Національний університет 

біоресурсів і природокористування України. Київ, 2020. 

У дисертації «Виховання емоційного інтелекту учнів середнього 

шкільного віку» розкрито теоретичні засади виховання емоційного інтелекту 

учнів, обґрунтовано та експериментально перевірено методику виховання 

емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку.  

Аналіз філософських, психологічних та педагогічних наукових джерел 

дав змогу простежити тенденції розвитку ідеї виховання емоційного інтелекту 

людини та з’ясувати, що окреслена проблематика малодосліджена у 

педагогічній науці і розглядається переважно у контексті психологічного 

розвитку емоційного інтелекту особистості, що зумовило актуальність теми.  

У дисертації висвітлені результати комплексного аналізу проблематики 

виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку – як 

теоретико методичні, так і прикладні аспекти. Визначено психолого-

педагогічні особливості виховання емоційного інтелекту підлітків. Розкрито 

зміст і структуру методики виховання емоційного інтелекту учнів середнього 

шкільного віку (зокрема таких складових: емоційна свідомість, керування 

емоціями, соціальна свідомість, навички міжособистісної взаємодії та 

відповідальне ухвалення рішення). Виокремлено критерії (когнітивний, 

мотиваційно-ціннісний, афективний, рефлексивний, конативний), показники 

та рівні сформованості емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку. 

Теоретично обґрунтовано структурно-функціональну модель виховання 

емоційного інтелекту, що складається із трьох взаємопов’язаних блоків 

(теоретико-методологічного – принципи та педагогічні умови виховання 

емоційного інтелекту у закладі середньої освіти; змістовно-діяльнісного – 

структурно-змістові компоненти виховання емоційного інтелекту учнів, етапи 
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педагогічного процесу, підходи, методи, форми й засоби виховання 

емоційного інтелекту учнів; результативного – критерії, показники й рівні 

сформованості емоційного інтелекту учнів). 

Уточнено зміст ключових понять дослідження, а саме: соціально-

емоційне виховання, виховання емоційного інтелекту учнів, стиль емоційного 

виховання, педагогічні умови виховання емоційного інтелекту, методика 

виховання емоційного інтелекту. 

Подальшого розвитку набули зміст, форми й методи виховання 

емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку. Уведено до наукового 

обігу нові та маловідомі зарубіжні програми розвитку емоційного інтелекту в 

процесі навчально-виховної роботи закладу середньої освіти. Зокрема, 

закордонними програмами, які сприяють соціально-емоційному розвитку 

дитини нині є такі: програма «PATHS», що сприяє  альтернативним стратегіям 

мислення учнів, забезпечує гнучкість, всебічність навчання та заснована на 

концепції афективно-поведінкової, когнітивної, динамічної моделі розвитку 

особистості. Програма «RULER», в основі якої концепція формування в учнів 

знань і навичок розпізнавання, розуміння, називання, вираження і регуляції 

емоцій. Програма «MindUP» ‒ розроблена як універсальна стратегія 

формування навичок саморегуляції, концентрації уваги учнів та їх 

соціальному пізнанні. Також до методичних розробок, що сприяють 

соціально-емоційному розвитку дітей можна віднести програму «Roots of 

Empathy», програму «The Olweus Bullying Prevention Program», програма «SEE 

Learning». Ґрунтовних сучасних освітніх програм, які б сприяли розвитку 

соціальної компетентності та емоційної грамотності учнів на вітчизняному 

просторі досить мало, оскільки до прийняття Закону України «Про освіту» 

2017 року та концепції Нової української школи, освіта переважно мала 

академічний характер і не віддавала належної уваги формуванню життєвих 

навичок учнів. 

Виховання емоційного інтелекту учнів визначено як процес 

цілеспрямованого, планомірного формування емоційної розумності, 
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компетентності та досвіду учнівства під час спеціально організованої 

педагогічної взаємодії учнів та вчителя, що детермінує потенціал розвитку 

інтегрального показника емоційного інтелекту здобувачів освіти. 

Визначено, що середній шкільний вік є сенситивним для виховання 

емоційного інтелекту, адже саме в цей час з’являються вікові психологічні 

новоутвореннями та особливості учнів, зокрема: ідентифікація власного «Я», 

розвиток самосвідомості, побудова метакогнітивних стратегій та навичок, 

саморефлексія. Педагогічними особливостями виховання емоційного інтелекту 

учнів середнього шкільного віку є використання оптимальних форм та методів 

навчально-виховної діяльності, застосування педагогом стилю емоційного 

виховання, подолання емоційного відчуження між педагогом і учнем, 

уникнення ефекту виховання одноманітності (конформності), урахування 

принципів розвивального навчання і виховання.  

Виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку є 

результатом багатоступеневого процесу соціально-емоційного виховання 

учнів (емоційна свідомість, керування емоціями, соціальна свідомість 

(емпатія), навички міжособистісної взаємодії (асертивність), відповідальне 

ухвалення рішення (проактивність). Доведено, ефективність таких  форм 

виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку: урок-

тренінг, інтеграція, години спілкування; а також значущість участі школярів у 

позакласній роботі. Зазначені форми реалізуються через взаємодію учителя та 

учнів, пов'язану з прийомами рефлексії, емоційної перцепції та опрацюванням 

емоційної інформації – критичним осмисленням власних переживань, 

переживань інших у процесі комунікативної взаємодії. Визначено, що цю 

взаємодію слід будувати із застосуванням таких психолого-педагогічних 

методів: тренінг, гра, рефлеклексивно-експіцидний метод, вправи на 

осмислення (рефлексивні вправи), моделювання ситуацій, програвання ролей, 

демонстрація, проектування, дискусійні методи. Невід’ємною складовою 

методики виховання емоційного інтелекту учнів є формування емоційної 
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гранулярності (словника емоцій), використання емоційних стимулів при 

вихованні учнівства. 

Обґрунтовано умови виховання емоційного інтелекту у закладах 

середньої освіти: включення в освітній процес програм виховання емоційного 

інтелекту; забезпечення єдності педагогічних працівників щодо визнання 

цінності впровадження виховання емоційного інтелекту; створення 

відповідного виховного середовища шляхом упровадження педагогами 

методики виховання емоційного інтелекту.  

Констатувальний етап педагогічного експерименту засвідчив, що 

більшість учнів має краще сформований внутрішньоособистісний емоційний 

інтелект, ніж міжособистісний емоційний інтелект, вони краще опановують 

емоції, ніж їх розуміють. Третині опитаних школярів (33,7%) притаманний 

інтегральний показник емоційного інтелекту низького рівня. 

Опитування педагогічних працівників щодо визначення їхнього 

ставлення до проблеми формування «м’яких» навичок, зокрема емоційного 

інтелекту, дало змогу виявити таке. По-перше, педагоги схвально оцінюють 

необхідність формування «м’яких» навичок учнів у навчально-виховному 

процесі закладів середньої освіти, зокрема навичок, що є чинниками 

ефективного мислення та уміння працювати в команді. По-друге, більшість 

педагогів потребують додаткової методичної підготовки для упровадження 

процесу формування «м’яких» навичок у практику. По-третє, група соціально-

емоційних навичок, зокрема уміння панувати над емоціями, стресостійкість, 

позитивне мислення, емпатія, розвиток соціальних навичок та емоційного 

сприйняття, конфлікт-менеджмент не потрапили в тренди опитування, що є 

свідченням браку усвідомлення педагогічними працівниками ролі школи в 

розвитку емоційного інтелекту учнів. Натомість учителі виокремлюють групу 

«м’яких» навичок, що становлять підґрунтя ефективного мислення. 

Результати експериментального дослідження підтвердили підвищення 

ефективності процесу виховання емоційного інтелекту учнів середнього 

шкільного віку внаслідок уведення в практику визначених та апробованих 
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педагогічних умов, методики та програми виховання емоційного інтелекту. 

Так, після педагогічного експерименту інтегральний показник емоційного 

інтелекту учнів, учасників експериментальної групи, зріс на 26,1%. Серед 

парціальних структурних компонентів емоційного інтелекту найбільше 

підвищився показник опанування емоцій (високий рівень зріс на 33,7%), 

міжособистісний емоційний інтелект (середній рівень зріс на 4,4%, високий 

рівень – на 20,7%). Внутрішньоособистісний емоційний інтелект має меншу 

динаміку приросту (середній рівень зріс на 3,3%, високий рівень – на 14,1%) 

та розуміння емоцій (середній рівень підвищився на 9,8%, високий рівень – на 

4,4%). Зазначимо, що в процесі виховання емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку краще розвивається міжособистісний емоційний 

інтелект, ніж внутрішньоособистісний. Серед парціальних структурних 

компонентів емоційного інтелекту в процесі виховання краще розвивається 

опанування емоцій. 

Ефективність методики та програми виховання емоційного інтелекту 

учнів середнього шкільного віку було перевірено за допомогою критерію t-

Стюдента. Визначено, що 𝑡е > 𝑡кр (15,47>2,62), отримане значення 𝑡к < 𝑡кр 

(0,02<2,62), що доводить наявність позитивної динаміки в рівнях 

сформованості емоційного інтелекту учнів. Результати експериментальної 

роботи засвідчили, що різниця між даними контрольних та 

експериментальних груп не є випадковою, а виникла внаслідок проведення 

формувального етапу експерименту. Доведено, що методика та програма 

виховання емоційного інтелекту учнів детермінує потенціал розвитку 

інтегрального показника емоційного інтелекту учнів середнього шкільного 

віку. 

Ключові слова: виховання, соціально-емоційне виховання, емоційний 

інтелект, виховання емоційного інтелекту учнів, учні середнього шкільного 

віку, методика виховання емоційного інтелекту учнів.  
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ANNOTATION 

Vasylkivskyi I. P. Education of emotional intelligence of secondary 

school age. Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. The 

dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 011 “Educational, 

pedagogical science”. National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine. Kyiv, 2020. 

The dissertation "Education of emotional intelligence of secondary school 

age" reveals the theoretical foundations of education of emotional intelligence of 

students, substantiated and experimentally tested methods of education of emotional 

intelligence of secondary school age. 

The analysis of philosophical, psychological and pedagogical scientific 

sources allowed to see the development of the idea of education of human emotional 

intelligence and to find out that the outlined issues are little studied in pedagogical 

science and are considered mainly in the context of psychological development of 

emotional intelligence. 

In the dissertation the complex analysis of problems of education of emotional 

intelligence of middle school age in the psychological and pedagogical theory and 

pedagogical practice is carried out. Psychological and pedagogical features of 

education of emotional intelligence of teenagers are determined. The content and 

structure of methods of education of emotional intelligence of middle school age 

(emotional consciousness, emotion management, social consciousness, skills of 

interpersonal interaction and responsible decision making) are revealed. Criteria 

(cognitive, motivational-value, affective, reflexive, conative), indicators and levels 

of formation of emotional intelligence of middle school age are singled out. The 

structural-functional model of emotional intelligence education is theoretically 

substantiated, which consists of three interconnected blocks (theoretical-

methodological - structural components of emotional intelligence education, 

principles and pedagogical conditions of emotional intelligence formation in 

secondary education; content-activity - stages of pedagogical process, approaches , 
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methods, forms and means of forming students 'emotional intelligence; effective - 

criteria and levels of formation of students' emotional intelligence). 

The content of key concepts of research "social and emotional education", 

"education of emotional intelligence of students", "style of emotional education", 

"pedagogical conditions of education of emotional intelligence", "methods of 

education of emotional intelligence" is specified. 

The content, forms and methods of educating the emotional intelligence of 

middle school students have been further developed. New and little-known foreign 

programs for the development of emotional intelligence in the process of educational 

work of secondary education institutions have been introduced into scientific 

circulation. In particular, foreign programs that contribute to the socio-emotional 

development of the child today are: the program "PATHS", which promotes 

alternative thinking strategies of students, provides flexibility, comprehensive 

learning and is based on the concept of affective-behavioral, cognitive, dynamic 

personality development. The program "RULER", which is based on the concept of 

forming students' knowledge and skills of recognition, understanding, naming, 

expression and regulation of emotions. The program "MindUP" – developed as a 

universal strategy for the formation of skills of self-regulation, concentration of 

students and their social cognition. Also, methodological developments that 

contribute to the social and emotional development of children include the program 

«Roots of Empathy», the program "The Olweus Bullying Prevention Program", the 

program "SEE Learning". There are few thorough modern educational programs that 

would promote the development of social competence and emotional literacy of 

students in the country, because before the adoption of the Education Act in 2017 

and the concept of the New Ukrainian School, education was mostly academic and 

did not pay due attention to the life skills of students. 

Education of emotional intelligence of students is defined as a process of 

purposeful, systematic formation of emotional intelligence, competence and 

experience of students during specially organized pedagogical interaction of 
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students and teachers, which determines the potential for developing an integrated 

indicator of emotional intelligence of students. 

Determined that secondary school age is sensitive to the education of 

emotional intelligence in connection with age-related psychological neoplasms and 

features: identification of "I", development of self-awareness, construction of 

metacognitive strategies and skills, self-reflection. Pedagogical features of education 

of emotional intelligence of middle school age are the use of optimal forms and 

methods of educational activities, the use of the teacher's style of emotional 

education, overcoming emotional alienation between teacher and student, avoiding 

the effect of education monotony (conformity), taking into account the principles of 

developmental education. 

Education of emotional intelligence of secondary school age is the result of a 

multi-stage process of socio-emotional education of students (emotional 

consciousness, emotion management, social consciousness (empathy), interpersonal 

skills (assertiveness), responsible decision making (proactivity)). It is established 

that the main forms of methods of educating the emotional intelligence of middle 

school age are a lesson-training, integration, hours of communication, 

extracurricular activities. These forms are realized through the interaction of 

teachers and students, which are associated with the techniques of reflection, 

emotional perception and processing of emotional information – a critical 

understanding of their own experiences, the experiences of others in the process of 

communicative interaction. It is determined that such interaction should be built 

using the following psychological and pedagogical methods: training, play, 

reflexive-expeditious method, exercises for comprehension (reflexive exercises), 

situation modeling, role-playing, demonstration, design, discussion methods. An 

integral part of the methodology of educating students' emotional intelligence is the 

formation of emotional granularity (vocabulary of emotions), the use of emotional 

stimuli in the education of students. 

Determined that the conditions for the education of emotional intelligence in 

secondary school age are: inclusion in the educational process of programs for the 
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education of emotional intelligence; ensuring the unity of teachers on the value of 

implementing the education of emotional intelligence; creation of the corresponding 

educational environment through use by teachers of a technique of education of 

emotional intelligence. 

The ascertaining stage of the pedagogical experiment showed that most 

students have a better formed intrapersonal emotional intelligence than interpersonal 

emotional intelligence, they master emotions better than they understand them. One 

third of the surveyed students (33.7%) have an integrated indicator of low-level 

emotional intelligence.  

Surveys of educators to determine their attitudes to the problem of developing 

"soft" skills, including emotional intelligence, revealed the following. First, 

educators applaud the need for students to develop soft skills in the educational 

process, including skills that are factors in effective thinking and teamwork. Second, 

most educators need additional methodological training to put the process of 

developing soft skills into practice. Third, the group of socio-emotional skills, 

including the ability to control emotions, stress, positive thinking, empathy, 

development of social skills and emotional perception, conflict management did not 

fall into the survey trends, which is evidence of lack of awareness of teachers in the 

role of school development. emotional intelligence of students. Instead, teachers 

identify a group of soft skills that form the basis of effective thinking. 

The results of the experimental work confirmed that the process of educating 

the emotional intelligence of secondary school age will be much more effective if 

the pedagogical conditions, methods and program of educating the emotional 

intelligence of middle school age identified and tested during the research are 

introduced. In particular, after the pedagogical experiment, the integrated indicator 

of emotional intelligence of students in the experimental group increased by 26.1%. 

Among the partial structural components of emotional intelligence, the rate of 

emotion mastery increased the most (high level increased by 33.7%), interpersonal 

emotional intelligence (average level increased by 4.4%, high level by 20.7%). 

Intrapersonal emotional intelligence has lower growth dynamics (average level 
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increased by 3.3%, high level by 14.1%) and understanding of emotions (average 

level increased by 9.8%, high level by 4.4%). It should be noted that in the process 

of educating the emotional intelligence of middle school students, interpersonal 

emotional intelligence develops better than intrapersonal. Among the partial 

structural components of emotional intelligence in the process of education develops 

better mastery of emotions. 

The effectiveness of the methodology and the program of educating the 

emotional intelligence of secondary school age was tested using the t-test. It is 

determined that 𝑡е > 𝑡$% (15,47>2,62), the obtained value of 𝑡$ < 𝑡$% (0,02>2,62), 

which indicates a positive dynamic in the levels of formation of emotional 

intelligence of students. The results of the experimental work showed that the 

difference between the data of the control and experimental groups is not accidental, 

but arose as a result of the formative stage of the experiment. It is proved that the 

method and program of education of emotional intelligence of students determines 

the potential for the development of an integrated indicator of emotional intelligence 

of secondary school age. 

Key words: education, social and emotional education, emotional intelligence, 

education of emotional intelligence of students, secondary school age, methods of 

education of emotional intelligence of students. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Нові соціально-економічні умови, процес 

реформування системи середньої освіти в Україні зумовили нагальність 

питань, пов’язаних із соціально-емоційною освітою учнів, покликаною 

виховувати емоційну стійкість, допомагати учням ставати більш свідомими, 

упевненими і вмотивованими особистостями. Сучасне глобалізоване 

суспільство, на порозі четвертої промислової революції, особливої значущості 

надає соціальним та емоційним навичкам учнів та учениць. Нині їх називають 

по-різному – «м’які» навички, когнітивні та некогнітивні якості або 

компетенції ХХІ ст. Якщо упродовж ХХ ст. для педагогічної науки та 

навчальних закладів важливим був логічний інтелект, то у ХХІ, коли процес 

глобалізації охопив усі сфери життя, актуальним став емоційний інтелект і 

пов’язані з ним емоційні компетентності особистості. Це знання, уміння та 

навички, звички та способи мислення, що сприяють досягненню поставлених 

цілей, а отже, детермінують успішність сучасної людини. Здатності учнівства 

до регулювання своїх емоційних станів, ефективної співпраці з іншими, 

побудови міцних стосунків, прояву взаємоповаги, наполегливості,  навчання 

на власному досвіді – складові сталого розвитку прийдешнього покоління. 

Школи можуть допомогти дітям досягати зазначеного успіху, підтримуючи 

соціальний, емоційний та академічний розвиток шляхом науково 

обґрунтованої, злагодженої, послідовної та системної виховної роботи в 

закладі середньої освіти.  

Необхідність включення програм соціального та емоційного виховання 

учнів в освітній процес закладів середньої освіти виникла наприкінці ХХ ст. в 

США та Європі. Основною передумовою їх впровадження для школярів стало 

переосмислення парадигми та мети середньої освіти, забезпечення можливості 

учнів отримати психосоціальні життєві навички в процесі здобуття освіти. 

Найбільшими освітніми організаціями, що пропагують концепцію емоційної 

освіти у світі є: Центр академічного, соціального та емоційного навчання 

(CASEL), Центр соціального, емоційного та етичного навчання (SEE 
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Learning), Центр «Коріння емпатії» (Roots of Empathy) та ін. Найбільшими 

науковими центрами, що здійснюють моніторинг і розробляють концепцію та 

методологію соціального та емоційного виховання учнів є університети США, 

а саме: Єльський, Іллінойський та Еморі.  

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі (2016) назвали десять 

навичок, які будуть важливими в 2020 році. До них віднесли комплексне 

розв’язання проблем, критичне мислення, креативність, управління людьми, 

координацію дій з іншими, емоційний інтелект, складання суджень і 

ухвалення рішень, сервіс орієнтування, ведення перемовин, когнітивну 

гнучкість. Як бачимо, емоційний інтелект посів шосте місце. 

2017 року, з моменту ухвалення Закону України «Про освіту», 

розпочалось реформування загальної середньої освіти шляхом запровадження 

концепції Нової української школи, у якій задекларовано формування у 

навчально-виховному процесі цінностей, соціальних компетентностей та 

«м’яких» навичок учнів. Концепція Нової української школи визначає 

розвиток емоційного інтелекту дітей пріоритетним завданням сучасної освіти 

та вбачає в емоційному інтелекті наскрізне вміння, пов’язане зі всіма 

компетентностями, що є підґрунтям успішної самореалізації учня – як 

особистості, громадянина і фахівця.    

Наукові дослідження та життєва практика засвідчують: найбільшого 

успіху в житті досягає той, хто в змозі в критичний момент опанувати себе, не 

піддатися гніву, роздратуванню або смутку, тобто люди, здатні регулювати 

емоційну сферу. За даними численних досліджень, ступінь розумових 

здібностей людини, що вимірюється тестами на IQ, лише на 20% визначає 

успішність особистості. При цьому 80% – рівень розвитку емоційного 

інтелекту (кількісно вимірюється за допомогою коефіцієнта – EQ). За 

дослідженнями авторитетного і знаного у всьому світі науковця Д. Гоулмана, 

навчальні заклади, де були впроваджені освітні програми з розвитку 

емоційного інтелекту, у середньому досягли таких результатів: порушення 
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порядку в школі і агресивна поведінка учнів (бійки, цькування) знизилася на 

10%; академічна успішність покращилась на 11%. 

На думку директора центру розвитку емоційного інтелекту Єльського 

університету М. Брекета, покоління дітей, яке виросло в середовищі емоційної 

освіченості, отримало нові знання найбільш конструктивним способом у 

потрібний час, може зробити світ більш приємним для життя місцем. Історик 

Н. Харарі стверджує, що нам належить змінитися і усвідомити, що виховання 

дитини – це, мабуть, найважливіша і найбільш складна робота у світі.  У цьому 

випадку нам не загрожуватиме безробіття, навіть якщо комп'ютери й роботи 

замінять усіх водіїв, банкірів і адвокатів. Дослідник зазначає, що поява 

соціального прошарку «зайвих» людей може бути зумовлена не тільки 

відсутністю роботи чи браком академічної освіти, а й слабкою психологічною 

стійкістю, зокрема емоційною. Тому проблема виховання емоційного 

інтелекту дітей є нині нагальною. 

Доцільно згадати визначного педагога К. Ушинського, який 

стверджував, що суспільство, яке турбується про навчання тільки розуму, 

робить велику помилку, оскільки людина більше людина в тому, як вона 

відчуває, ніж як вона думає. Ми погоджуємося з думкою великого педагога, 

оскільки здатність людини зрозуміти свій емоційний світ, а також 

психоемоційний стан інших дає змогу вдумливо долати життєві труднощі, 

легше давати відповіді на складні життєві питання, зокрема особистісні та   

міжособистісні, підвищувати ефективність спілкування з іншими людьми, 

здатність мотивувати себе та перебувати у злагоді із собою, бути відкритим 

оточенню.  

Нині особливої уваги потребують учні середнього шкільного віку 

(підлітки), які через низку причин, зокрема вікові особливості, переживають 

труднощі у міжособистісних стосунках з батьками, педагогами та 

однолітками. Часто емоційні стани та надмірна тривожність перешкоджають 

учням цієї вікової групи здійснювати конструктивні вчинки, що ускладнює 

процес навчання, порушує перебіг особистісного становлення, соціалізації. 
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Розвиток емоційного інтелекту шляхом виховання дає змогу учням і ученицям 

сприймати власні емоції і емоції оточення більш конструктивно, розвинути 

механізми регуляції власних емоцій і самоконтролю, зумовить перегляд 

усталених раніше переконань та уявлень про емоційну сферу людини, 

формування нового світогляду, засвоєння нових цінностей і норм емоційності 

у поведінці особистості. Водночас важливість виховання емоційного інтелекту 

учнів середнього шкільного віку актуалізується не лише в контексті вікової 

потреби розвитку, а й потреби в побудові успішної траєкторії особистісного 

розвитку школяра в майбутньому; створення сприятливого середовища 

шляхом зменшення конфліктогенності шкільного співтовариства, формування 

навичок ненасильницької комунікації з метою запобігання булінгу 

(цькування) в шкільному середовищі. 

Проте виникають суперечності, зумовлені неадекватністю вимог до 

дитини, що висуває система освіти, та реальним життям: високі вимоги освіти 

до рівня академічної підготовленості, її інтелектуальної спроможності та 

недооцінювання ролі емоційного інтелекту, важливого для адаптації, 

самовираження та самореалізації у житті. Часто система освіти спонукає 

здобувачів до інтелектуальної діяльності, нехтуючи законами розвитку 

всебічно гармонійно розвиненої особистості ХХІ ст., показником якої є 

розвинений емоційний інтелект. У результаті реалізації навчально-виховного 

процесу на зазначених засадах постає інтелектуально розвинена, академічно 

збагачена особистість, проте неадаптована та неуспішна. Тому нині розвиток 

емоційного інтелекту в процесі виховної роботи закладу загальної середньої 

освіти є важливим психолого-педагогічним завданням. 

Попри наявну значну кількість наукових праць та належне розроблення 

науковцями різних аспектів досліджуваної проблеми, огляд літератури 

засвідчив, що дослідження емоційного інтелекту більшою мірою спрямовані 

на вивчення особливостей функціонування емоційного інтелекту дорослих. 

Недостатньо вивчене питання у педагогічній площині, зокрема в аспекті місця 

та ролі виховання в розвитку емоційного інтелекту у підлітковому віці у 
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закладах загальної середньої освіти. Виявлено недостатність досліджень, у 

яких було б системно та цілісно висвітлена програма та методичне 

забезпечення розвитку емоційного інтелекту учнів середньої школи в процесі 

виховної роботи. Також очевидним є браку вітчизняних валідних і 

апробованих програми цілеспрямованого розвитку емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку. 

Зазначена проблема глибоко досліджена науковцями в царині психології 

та педагогіки: відображені різні її аспекти, сформовано понятійно-

категоріальний апарат. Найбільш вагомі напрацювання належать таким 

дослідникам: Р. Декарт, Д. Векслер, Г. Айзенк, Е. Торндайк, Дж. Гулд, 

Л. Терман, Д. Векслер, Ж. Піаже, Дж. Гілфорд, Г. Гарднер та ін. Дослідження 

емоційної складової особистості у вихованні значною мірою ґрунтуються на 

теоретичних засадах зарубіжних педагогів-класиків: І. Гербарта, 

Я. Коменського, Дж. Локка, Й. Песталоцці, Ж. Руссо, М. Монтессорі, 

Дж. Д’юї та ін. Серед вітчизняних педагогів-класиків, які вважали 

пріоритетним виховання емоційної сфери дитини були: К. Ушинський 

В. Сухомлинський, А. Макаренко, Г. Ващенко, С. Русова ті ін. Імпліцитні 

теорії інтелекту через «збагачення» особистості власним досвідом розглядали 

Дж. Брунер, Дж. Келлі, Р. Стенберг, А. Фернхем А. Бандура, Л. Росс, К. Двек 

та ін. Теоретико-методологічні підходи до проблеми співвідношення 

інтелектуального та емоційного розглядали: С. Рубінштейн, О. Леонтьев, 

Є. Ільїн, Л. Виготський, О. Лук, Б. Додонов, К. Ізард, П. Екман та ін. 

Закордонні психологічні теорії та концепції, що висвітлюють різні підходи до 

питання сутності та моделей емоційного інтелекту особистості, були 

висвітлені такими науковцями як: Г. Гарднер, Д. Маєр, Д. Карузо, П. Соловей, 

Р. Бар-Он, Д. Гоулман, К. Петридесом, Е. Фернхемом, Т. Бредбері, Дж.Грівз, 

К. Саарні. Серед вітчизняних дослідників – І. Андрєєва, Д. Люсін, 

М. Манойлова, Е. Носенко, Н. Коврига, О. Власова, С. Дерев’янко, 

Ю. Давидова, Л. Буркова, І. Юсупов та ін. Прикладний аспект проблеми 

формування емоційного інтелекту у сфері освіти, зокрема середньої, та 
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впровадження соціально-емоційного навчання розглядалися такими авторами: 

М. Еліас, Д. Гоулман, Р. Вайсберг, М. Селігман, Н. Хамфрі, Дж. Зінс, К. Фрей, 

Дж. Дурлак, Т. Шрайвер, М. Грінберг, Д. Хоут, Дж. Пейтон, І. Андрєєва, 

М. Манойлова, Т. Воронцова, В. Пономаренко, Г. Ректун, М. Свіденська та ін. 

Психолого-педагогічні особливості процесу формування емоційного 

інтелекту учнів середнього шкільного віку розглядали як психологи 

(Ж. Піаже, Л. Виготський, А. Реан, Н. Назарук, І.Булах, Ю. Давидова, 

І. Опанасюк ті ін.), так і педагоги (Дж. Готман, Д. Деклер, Н. Коврига, 

Л. Кондрашова, О. Лаврентьєва, Н. Зеленкова, Н. Назарук, Т. Березовска, 

Л. Груша, Л. Нікіфорова, К. Кузнецова та ін.). Окремі теоретичні та методичні 

аспекти формування емоційного інтелекту через сукупність різних підходів, 

методів та форм педагогічної діяльності розглянуті в працях І. Беха, К. Чорної, 

Н Ганнусенко, О. Сергєєвої, Н. Письменної, І. Якової, В. Кириченко, 

Е. Носенко, Д. Гоулмана, Л. Фріда, К. Роджерса, Ю. Гіппенрейтера, 

Т. Карягіна, Е.Козлова, Т. Джінпи, Л. Шапиро, А. Черкаської, Дж. Готмана, 

Д. Сігеля, Л. Фріда, Л. Барретт, С. Девід, М. Чошанов, С. Дерев’янко, 

Л. Кондрашова, О. Лаврентьєва, Н. Зеленкова, Г. Хорна та ін. 

Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури, нормативно-

правових документів, вивчення практичного закордонного та вітчизняного 

досвіду щодо цілеспрямованого розвитку емоційного інтелекту в системі 

освіти дав змогу виявити низку суперечностей між:  

– високими вимогами сучасного глобалізованого суспільства до 

формування психосоціальних знань, умінь, навичок та цінностей 

учнів та учениць ХХІ ст., серед яких емоційний інтелект посідає 

провідне місце, та реальним станом упровадження відповідних 

програм у процес виховної роботи закладів загальної середньої 

освіти; 

– об’єктивною віковою онтогенетичною потребою учнів середнього 

шкільного віку в розвитку емоційного інтелекту (сенситивними 

психологічними новоутвореннями, зміною ситуації розвитку 
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особистості підлітка, яка детермінує багато ризиків розвитку та 

соціалізації особистості підлітка) і забезпеченням необхідних 

педагогічних умов у закладах загальної середньої освіти; 

– необхідністю розробки методики, програм виховання емоційного 

інтелекту учнів середнього шкільного віку й відсутністю 

обгрунтованих виховних принципів, підходів, форм та методів, що 

забезпечують заначений процес у закладах загальної середньої 

освіти. 

 Отже, актуальність, виявлені суперечності, недостатній рівень 

теоретичного дослідження й практичної розробленості зазначеної проблеми 

зумовили вибір теми дисертації «Виховання емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку». 

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

Дослідження є складовою науково-дослідної теми кафедри педагогіки 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Теоретико-методичні основи навчально-виховної роботи у 

природоохоронних та аграрних вищих навчальних закладах» (державний 

реєстраційний номер 0115U003561). Тему дослідження затверджено вченою 

радою гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету 

біоресурсів і природокористування України (протокол №4 від 21.12.2016 р.) та 

узгоджено Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень із 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол №1 від 31.01.2017 р.). 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити методику виховання емоційного інтелекту учнів середнього 

шкільного віку. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що формування емоційного 

інтелекту учнів середнього шкільного віку буде ефективним за умови 

реалізації теоретично обґрунтованої та експериментально перевіреної 

методики зазначеного процесу шляхом виокремлення структури, змісту, 

форм, методів і визначення педагогічних умов, що впливають на поетапне 
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підвищення рівня розвитку емоційного інтелекту здобувачів освіти у процесі 

виховної роботи. 

Відповідно до мети й гіпотези поставлено такі завдання дослідження: 

1. На основі розгляду праць вітчизняних і зарубіжних дослідників здійснити 

ретроспективний аналіз питання розвитку емоційного інтелекту в процесі 

виховної роботи закладів середньої освіти.  

2. Визначити зміст і структуру процесу виховання емоційного інтелекту 

учнів середнього шкільного віку. 

3. Виокремити та обґрунтувати педагогічні умови виховання емоційного 

інтелекту учнів середнього шкільного віку. 

4. Розробити структурно-функціональну модель виховання емоційного 

інтелекту учнів середнього шкільного віку. 

5. Обґрунтувати систему критеріїв, показників та рівнів вихованості 

емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку. 

6. Розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити методику 

виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку. 

Об’єкт дослідження – процес виховання емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку. 

Предмет дослідження – методика виховання емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку.  

Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань використано 

комплекс взаємопов’язаних методів дослідження:  

– теоретичні – аналіз першоджерел з проблеми дослідження, 

порівняння, абстрагування, систематизація, аналогія і класифікація 

позицій різних дослідників, представників різних наукових шкіл, 

узагальнення та інтерпретація наукових даних. 

– емпіричні – опитувальник на визначення емоційного інтелекту 

«ЕмІн» Д. Люсина, авторська анкета для визначення ставлення 

педагогів закладів загальної середньої освіти до питання формування 

«м’яких» навичок в учнівства. 
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– статистичні – кількісний і якісний аналіз отриманих результатів 

дослідження, метод асиметрії та ексцесу, T-критерій Стьюдента; 

автоматичні розрахунки числових даних проводилися із 

застосуванням програми MS Exel; 

– графічні методи використовувалися для унаочнення та порівняння 

результатів експериментальної роботи: графічні зображення 

(діаграми), таблиці. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  

– уперше здійснено цілісний аналіз проблеми виховання емоційного 

інтелекту учнів середнього шкільного віку в психолого-педагогічній 

теорії та педагогічній практиці; визначено психолого-педагогічні 

особливості виховання емоційного інтелекту підлітків; розкрито 

зміст і структуру методики виховання емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку (зокрема таких його складових: емоційна 

свідомість, керування емоціями, соціальна свідомість, навички 

міжособистісної взаємодії та відповідальне прийняття рішення); 

виокремлено критерії (когнітивний, мотиваційно-ціннісний, 

афективний, рефлексивний, конативний); показники та рівні 

сформованості емоційного інтелекту учнів середнього шкільного 

віку; теоретично обґрунтовано структурно-функціональну модель 

виховання емоційного інтелекту, що складається із трьох 

взаємопов’язаних блоків (теоретико-методологічний – принципи, 

підходи та педагогічні умови виховання емоційного інтелекту у 

закладах середньої освіти; змістовно-діяльнісний – структурно-

змістовні компоненти виховання емоційного інтелекту учнів, етапи 

педагогічного процесу, методи, форми і засоби виховання емоційного 

інтелекту учнів; результативний – критерії, показники і рівні 

сформованості емоційного інтелекту учнів); 

– уточнено зміст ключових понять дослідження, а саме: соціально-

емоційне виховання, виховання емоційного інтелекту учнів, стиль 
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емоційного виховання, педагогічні умови виховання емоційного 

інтелекту, методика виховання емоційного інтелекту; 

– подальшого розвитку набули зміст, форми і методи виховання 

емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку. Введено до 

наукового обігу нові та маловідомі закордонні програми розвитку 

емоційного інтелекту в процесі навчально-виховної роботи закладу 

середньої освіти. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні 

наукових положень і висновків дослідження для підвищення рівня емоційного 

інтелекту учнів середнього шкільного віку у процесі виховної роботи у 

закладах середньої освіти, а також у системі підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів. Матеріали роботи будуть корисними системі 

закладів вищої освіти для здійснення інтеграції наукових положень і висновків 

дослідження під час викладання навчальних дисциплін для студентів – 

майбутніх учителів (спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки; 014 

Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); 015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)); використані педагогічними та науково-педагогічними 

працівниками закладів середньої та вищої освіти в процесі розробки виховних 

програм, при вирішенні наукових і практичних завдань; аспірантами під час 

підготовки наукових статей; студентами педагогічних університетів та 

коледжів для написання бакалаврських та магістерських досліджень тощо. 

Розроблено і впроваджено тренінгову виховну програму «Виховання 

емоційного інтелекту учнів» у заклади середньої освіти України (Київська 

інженерна гімназія, школа І-ІІІ ступенів №122 м. Києва, Харківська гімназія 

№169 Харківської міської ради Харківської області, Василівська гімназія 

«Сузір’я» – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Василівської районної ради 

Запорізької області). Наукові положення, висновки і запропонована методика 

виховання емоційного інтелекту були впроваджені у процес виховання 

студентів Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. 
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Матеріали дисертації можуть прислужитися в роботі педагогічних 

працівників, класних керівників, батькам дітей, вченим, викладачам, 

кураторам і законодавцям у сфері освіти, що поглибить розуміння й практичне 

значення виховання емоційного інтелекту у системі закладів середньої 

загальної освіти та підготовки педагогічних кадрів. 

Експериментальна база дослідження. У педагогічному експерименті 

взяли участь 174 учні середнього шкільного віку (89 хлопців і 85 дівчат) 6-х, 

7-х та 8-х класів чотирьох закладів середньої освіти (Київська інженерна 

гімназія, школа І-ІІІ ступенів №122 м. Києва, Харківська гімназія №169 

Харківської міської ради Харківської області, Василівська гімназія «Сузір’я» 

– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Василівської районної ради Запорізької 

області). Результати дослідження впроваджено в освітній процес 

вищезазначених закладів загальної середньої освіти та Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, що підтверджено 

довідками про впровадження у практику роботи (Див. додаток Б). 

Особистий внесок автора. Дисертація – самостійна наукова праця, у якій 

висвітлено власні ідеї й розробки автора, що дозволило виконати поставлені 

завдання. Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні розвитку 

емоційного інтелекту в процесі виховання особистості; психолого-

педагогічних особливостях виховання емоційного інтелекту підлітків; 

педагогічних умов та методиці виховання емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку; розкритті критеріїв, показників і рівнів 

сформованості зазначеного явища; розробленні анкети для визначення 

ставлення педагогічних працівників до формування «м’яких» навичок 

учнівства; розроблення навчально-методичного забезпечення (програми 

«Виховання емоційного інтелекту»).  У статтях, опублікованих у 

співавторстві, автором розкрито зміст і структуру методики виховання 

емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку (Васильківський, І. П., 

& Сопівник, Р. В., 2018); проаналізовано результати експерименту 

формування емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку в процесі 
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виховної роботи закладу середньої освіти (Васильківський, І. П., & 

Сопівник, Р. В., 2019). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження висвітлено у 16 публікаціях (12 одноосібні), із них 5 статей у 

фахових наукових виданнях України, 1 стаття – у закордонному науковому 

фаховому виданні, 10 – апробаційного характеру.  

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків та списку використаної літератури до кожного із них (281 джерело), 

загальних висновків. Обсяг дисертації становить 361 сторінка, обсяг 

основного тексту складає 208 сторінок. Роботу ілюструють 11 таблиць і 19 

рисунків.  
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО 

ІНТЕЛЕКТУ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

1.1. Ретроспективний аналіз підходів до виховання емоційного 

інтелекту особистості: зарубіжний та вітчизняний досвід 

 
Емоційний інтелект є однією з актуальних проблем, досліджуваних 

психологами й педагогами. Однак історія студіювання зазначеного феномену 

сягає античних часів: наявність емоційних явищ в процесі пізнання була 

предметом вивчення давньогрецьких філософів. Так, проблематику 

взаємозумовленості емоцій та мислення розглядали Платон і Арістотель. 

Платон стверджував, що емоції, як складова душі, що не поєднується з 

іншою її частиною, відповідальною за думки й оцінні судження, виникають як 

імпульси, які спонукають дотримуватися задоволення. Філософ першим у 

обґрунтував систему виховання майбутнього покоління, метою якого стало 

формування гармонії тіла й душі (калокагатія). Філософ зауважував, що 

виховання – це справа держави. У своїх ґрунтовних педагогічних вказівках він 

вимагає забезпечити мусичне виховання дітей (для душі) та гімнастичне (для 

тіла). Зокрема, мусичне передує гімнастичному, воно орієнтоване на 

формування чеснот. Платон запровадив цілий навчальний план, зокрема, у 

своїй праці «Держава» зазначив на необхідності балансу між академічними 

знаннями та здатністю людини до моральних суджень. «Підтримуючи здорову 

систему освіти та виховання, ви формуєте громадян з хорошим характером», 

– пояснював він (Сопівник, Сопівник, & Шинкарук, 2015, с. 45). На нашу 

думку, зазначені положення не втратили актуальності й у наш час, адже 

підготовка дітей та молоді до суспільного життя – це позачасова мета будь-

якої освіти, яка залишається в багатьох країнах провідним завданням 

сьогодення.  

У своїй праці «Про душу» Арістотель розглядав емоції як «те, що 

настільки сильно перетворює людський стан, що це впливає на здібності 

людини до міркувань і супроводжується задоволенням та стражданнями» 
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(Аристотель, 1976). Філософ тісно пов'язував емоції з раціональними 

переконаннями і тому був упевнений у тому, що вони можуть «вирощуватися» 

і «виховуватися», а отже, – перетворені на розряд важливих компонентів 

«доброго» характеру. Платон, у свою чергу, розробивши вчення про душу, 

вважав, що все розумне є добре, а все емоційне – погане. З емоційним 

належить боротися, тому що воно псує істину. Він був прихильником думки 

про те, що розум в житті має панувати над пристрастями. 

За часів стоїцизму Сенека стверджував, що гнів – це найнебезпечніша 

вада людини, оскільки це завжди щось стихійне, що не піддається контролю й 

не підвладне розуму. 

Спіноза вважав, що існує скільки видів задоволення, невдоволення й 

бажання, стільки є видів тих об’єктів, з боку яких ми зазнаємо афектів. 

Підтвердження цієї тези знаходимо в Епіктета: «Нерозумна людина постійно 

хвилюється й шкодує про те, що від неї не залежить, наприклад, про свою 

дитину, батька, брата, про свої справи, про своє майно». 

Філософам Нового часу (раціоналісти – Р. Декарт, Б. Спіноза, емпіристи 

– Дж. Локк, Ф. Бекон, Т. Гоббс) притаманне протиставлення емоцій та розуму. 

Взаємозв'язок емоцій та інтелекту вони інтерпретували як домінування 

пізнавальної сфери над афективною. Два основних погляди на взаємозв'язок 

емоцій та інтелекту у філософії (раціоналізм, у якому обстоюється первинність 

інтелекту, та ірраціоналізм, прихильники якого наполягають на домінуванні 

емоційної сфери) об’єднують значну кількість висловлених за минуле 

тисячоліття припущень про співвідношення інтелекту та афекту. Загальною 

ідеєю філософської думки того часу було визнання наявності складних, 

опосередкованих зв’язків між емоціями та інтелектом. 

У ХІХ-ХХ століттях поширення набувають ірраціоналістичні, 

екзистенційні та неопозитивістські концепції (Д. Марсель, К. Ясперс, 

Е. Леруа, В. Дільтей та Г. Зіммель, А. Шопенгауер). В ірраціоналізмі 

виокремлюють чуттєве емоційне життя людей і розглядають його як 

противагу розумному життю. Ірраціональну основу світу називали світовою 
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волею (А. Шопенгауер), волею до влади (Ф. Ніцше), безпосереднім 

спогляданням і відчуттям (німецькі романтики), інтуїцією (інтуїтивізм), 

містичним осяянням, уявою, інстинктом, а також несвідомим 

(ірраціоналістичні трактування вчення З. Фройда). Неопозитивізм визнає 

необхідність дослідження емоційної сфери у процесі пізнання. Увага 

екзистенціалістів акцентована на бутті суб'єкта, його глибинних емоційних 

переживаннях. Слід зазначити, що першою науковою працею у царині 

досліджень емоцій вважається робота Ч. Дарвіна про важливісті емоційного 

прояву для виживання й адаптації, датована 1872 роком. 1908 року німецький 

філософ та психолог Г. Майєр у своїй роботі «Психологія емоційного 

мислення» вперше запропонував детальну психологічну класифікацію 

основних видів мислення, систематизував їх суттєві характеристики, і 

запропонував поняття «емоційне», «афективне» мислення. 

Отже, уже на філософському етапі вперше були виокремлені й 

розмежовані когнітивна та емоційна сфери людини, теоретично розглядалась 

та обговорювалась роль зазначених складових у пізнанні та регуляції 

поведінки. З огляду на це маємо підстави для констатування: у філософії існує 

два погляди на зв’язок між емоціями й інтелектом: раціоналістичний – 

постулює домінування інтелекту як вищого утворення над емоціями; 

ірраціоналістичний, навпаки, зміщує акцент на користь пріоритету афективної 

сфери.  

Необхідність включення спеціальних навчально-виховних програм 

соціальної та емоційного навчання учнів в освітнє середовище початкової та 

середньої школи постає наприкінці ХХ ст. Основною передумовою 

впровадження цих курсів для школярів стало переосмислення парадигми та 

мети середньої освіти, забезпечення можливості учнів опановувати соціально 

важливі знання та уміння.  

Включення до навчальних планів курсів з емоційної обізнаності учнів, 

які б відповідали сучасним запитам, відбулося нещодавно, приблизно 20-30 

років тому в США. Cлід зазначити, що такі програми працюють не тільки в 
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Америці, а майже у всіх країнах Європи, а також Єгипті. Ці програми мають 

різне теоретичне підґрунтя, проте їх об’єднує концептуальне положення: є 

очевидні здібності, які необхідно розвинути, щоб посилити потенціал 

сучасних школярів. Розробники зазначених програм головним завданням 

вважають – створення соціально-психологічного здорового шкільного 

середовища як одного з вагомих чинників гармонійної соціалізації 

особистості, академічної та просоціальної успішності учнів, 

самоусвідомлення власної особистості та культури взаємодії з іншими.  

М. Еліаса доводить, що соціальні та емоційні навички можна формувати. 

Наявність відповідних програм у школах зумовлює покращення академічних 

успіхів дітей. За умов поєднання академічного та соціально-емоційного 

навчання обидві складові стають частиною інтегрованої освіти. У результаті – 

учні схильні опановувати й застосовувати на практиці набуті знання. У них 

формується почуття відповідальності за власне життя, а також здатність 

піклуватися про благополуччя інших. Таке інтегроване навчання стосується як 

«голови», так і «серця», його результатом є класні колективи, які працюють 

краще, учні, які стають більш умотивованими (Elias, 2003). Саме тому 

інтеграція соціально-емоційного й академічного навчання повинна стати 

традицією шкіл усього світу.  

Заклади середньої освіти США досить тривалий час впроваджують в 

навчальний процес програми з підвищення емоційної грамотності, які вперше 

набули поширення в Гілдсбурзі (Каліфорнія) і Нью-Хевені. Надалі понад 700 

шкільних округів зацікавилися цим напрямом навчання. І. Андрєєва зазначає, 

що в американських школах введено близько 150 різноманітних програм 

підвищення емоційної грамотності, орієнтованих на розвиток емоційної та 

соціальної компетентності учнів. Вони по-різному називаются: «Тренінг 

життєвих умінь», «Соціальна усвідомленість», «Рішення соціальних 

проблем», «Соціальна компетентність», «Творче вирішення конфліктів» та ін. 

(Андреева, 2012).  
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Д. Гоулман наводить кілька прикладів американських шкільних програм 

з емоційного навчання учнів: програма СЕН (соціально-емоційне навчання), 

курс «Наука про себе» у «Новій школі» у Сан-Франциско, «Програма творчого 

вирішення конфліктів» у Нью-Йорку. Так, предметом «Науки про себе» є 

почуття – як власні, так і ті, що виникають у стосунках з іншими (Ґоулман, 

2018). Карен Стоун Мак-Каун, засновниця «Нової школи» й розробниця 

навчального курсу «Наука про себе» зазначає: «засвоєння знань відбувається 

невідривно від почуттів дитини. Для успішного навчання емоційна 

грамотність є такою важливою, як і вміння рахувати й читати». Отож 

програми, націлені на усунення конкретних прогалин в емоційних і соціальних 

навичках, які лежать в основі таких проблем, як агресивність або депресія, 

можуть виявитися надзвичайно ефективними амортизаторами для дітей» 

(Ґоулман, 2018). Педагогам і психологам слід звернути увагу на те, що 

підлітковий вік є найбільш сприятливим для розвитку IQ та EQ. Процес 

навчання має бути спрямований насамперед на формування емоційних 

навичок, оскільки низка підліткових злочинів здійснюється саме через 

емоційну безграмотність. Це спричинено особливістю емоційного розуму: він 

реагує набагато швидше, ніж раціональний розум. Така спритність виключає 

виникнення осмислених аналітичних роздумів, що є ознакою мислячого 

розуму (Ґоулман, 2018). Саме тому емоційна грамотність є конститутивною у 

подоланні неспроможності раціонально мислити. 

У 60-х роках ХХ ст. в приватних школах США почали пілотуватися 

програми (Comer School Development Program (CSDP)), засновані на ідеї 

позитивної взаємодії між учителем та учнем для формування цінностей 

особистісного зростання здобувачів освіти. Теоретичним положенням цих 

програм було те, що «діти потребують позитивної взаємодії з дорослими, щоб 

розвиватися адекватно» (Comer & Ben-Avie, 1996, p. 28). Для сприяння такої 

взаємодії залучалися фахівці з громад, окрім викладачів та адміністрації шкіл. 

Із 1987 до 1992 року дослідники Р. Вайсберг, Т. Шрайвер та вчителі 

пілотних шкіл округу Хейвена штату Мен створили дванадцятирічні програми 
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(К-12) соціального розвитку учнів (Weissberg, Shriver, Bose, & DeFalco, 1997). 

1992 року Р. Вайсберг та М. Еліас отримали грант для впровадження програм 

розвитку соціальних навичок учнів та розробили план дій для втілення його в 

життя. Програма передбачала формування таких навичок учнів: уміння 

оцінювати інтенсивність власних емоційних станів, контролювати імпульси, 

здатність відтермінувати задоволення, визначити та опановувати емоції, а 

також зменшувати стрес. Загальна мета зазначених програм – формування 

емоційної компетентністі учнів (Cummings & Haggerty, 1997).  

Діяльність Центру академічного, соціального та емоційного навчання 

(далі – CASEL). розпочалась 1994 року. Водночас в Інституті Фетцера 

відбулася перша конференція CASEL з науковцями, освітянами, адвокатами 

та іншими зацікавленими сторонами На конференції було офіційно визначено 

поняття «Соціальне та емоційне навчання (СЕН)» та визнано важливість його 

впровадження у державні школи США. Також до участі в конференції були 

залучені фахівці, які працювали над різноманітними проектами, 

орієнтованими на запобігання насильству, вживання наркотиків у школах; 

формування критичного мислення, соціальних навичок та емоційної 

компетентності школярів. Обговорювалися також важливість зв'язків між 

школою та громадою, загальною відповідальною поведінкою всіх учасників 

освітнього процесу (CASEL, 2018). Згодом за результатами ґрунтовних 

емпіричних досліджень співробітників CASEL, світ побачила праця для 

освітян М. Еліаса «Сприяння соціальному та емоційному навчанню. 

Керівництво для педагогів» (опублікована 1997 року). У ній науковець 

обгунтовує теоретичні засади та подає методичні розробки для педагогів щодо 

впровадженню СЕН в освітній процес США (Elias, Zins, & Weissberg , 2000).  

1995 року концепція СЕН була висвітлена у книзі «Емоційний інтелект: 

чому він може мати більше значення, ніж IQ» Д. Гоулмана. У ній дослідник 

презентує авторську змішану модель емоційного інтелекту, обґрунтовує 

можливість цілеспрямованого розвитку цього особистісного конструкту 

засобами навчання та наголошує на необхідності запровадження спеціальних 
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програм з емоційного виховання у систему загальної освіти (Гоулман, 2013). 

«Я став співзасновником «Товариства академічного, соціального й емоційного 

навчання» – групи фахівців, які зуміли поширити ці програми на тисячі шкіл 

усього світу, – водночас працював над книгою «Емоційний інтелект». Я 

сприймав уроки з емоційного інтелекту (на розвиток самоусвідомлення, 

самовладання, емпатії та соціальних навичок) як синергетичну складову 

стандартних академічних курсів. Зараз я розумію, що основи тренування уваги 

– це наступний крок, технологічний метод стимуляції нейронних систем, що 

лежать в основі емоційного інтелекту» (Гоулман, 2015, с. 246). 

У своїй книзі «Фокус. Про уважність, розсіяність та життєвий успіх» 

Д. Гоулман пише: «Дивно, що Сингапур став першою країною світу, у якій 

кожен школяр повинен опанувати програму СЕН. Крихітне місто-держава 

являє собою один із найбільших прикладів економічного успіху за останні 

п'ятдесят років, протягом яких патерналістський уряд перетворив маленьку 

націю в економічний локомотив. Сингапур не має ні природних ресурсів, ні 

великої армії, ні особливого політичного впливу. Секрет його успіху полягає 

в людях – ось чому уряд цілеспрямовано формує людський ресурс як рушійну 

силу економіки. Школи – це інкубатор чудової робочої сили Сингапуру. 

Прогнозуючи запити майбутнього, сингапурська влада звернулася до 

Роджерса Айсберга, нині президент «Товариства академічного, соціального й 

емоційного навчання», з проханням розробити для їхніх шкіл плани уроків, 

заснованих на емоційному інтелекті» (Гоулман, 2015, с. 245). 

Незважаючи на поширення ідей СЕН, а також їх інтеграцію в систему 

середньої освіти США, лише 2004 року штат Іллінойс запровадив стандарти 

СЕН як обов’язкові у закладах дошкільної, а також загальної освіти 

(Weissberg, Durlak, Domitrovich, & Gullotta, 2015). Педагоги визначили три 

основні цілі, упроваджуючи СЕН: розвивати самосвідомість та 

самоуправління шкільним та життєвим успіхом учнів; формувати соціальну 

обізнаність та міжособистісні навички, щоб учні могли встановлювати й 

підтримувати позитивні стосунки; формувати в учнів навичок відповідального 
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прийняття рішень та відповідальної поведінки як в школі, так і 

громадянському аспекті (Zinsser, 2015). 

Незалежний шкільний округ Остіна штату Техас виходить із розуміння 

того, що програму СЕН необхідно впроваджувати за допомогою чотирьох 

компонентів: зрозуміла інструкція для педагогів щодо навичок, які пропонує 

СЕН; інтеграція СЕН у зміст уроків, інтеграція практичних навичок СЕН під 

час навчання; моделювання вмінь та навичок педагогами та формування 

сприятливого клімату й культури в закладі освіти. Фахівці зазначеного округу 

наполягають на необхідності розроблення локальних, національних 

стандартів та реалізації освітньої політики щодо СЕН. Реалізація СЕН у 

шкільному окрузі Остіна є частиною ініціативи співпраці районів CASEL з 

кінця осені 2010 року. Кожна школа має призначених тренерів зі СЕН, які 

протягом трьох років здійснюють навчальну та методичну підтримку 

педагогів у закладах середньої освіти. Діяльність тренерів СЕН також 

спрямована на впровадження стратегій покращення клімату та культури в 

школі. Слід зазначити, що навальні програми СЕН для Техасу розроблялися 

Іллінойським та університетом Анкоридж. Незалежний округ шкіл Остіна 

(AISD) ухвалили резолюцію «Про підтримку програм СЕН в Остіні», у якій 

зазначено, що СЕН має вирішальне значення для успіху учнів (Jones & 

Bouffard, 2012).  

Цікавим є досвід впровадження СЕН для трансформації шкіл Клівленда у 

штаті Огайо. Клівлендський шкільний округ – центр округу Каягоґа штату Огайо, 

який намагається задовольнити освітні потреби соціально та етнічно 

різноманітної громади із рівнем бідності до 48% серед молоді. У жовтні 2007 року 

місцева влада закликала посилити заходи щодо безпеки у відповідь на стрілянину 

в одній із 26 середніх шкіл району. Однією зі складових стратегії безпеки в 

школах була всебічна оцінка умов навчання учнів. У висновку було зазначено 

вісім факторів, що зумовлюють формування поганого шкільного клімату та 

неправильної поведінки учнів, наслідком чого є небезпечне освітнє середовище, 

основними аспектами якого є: суворі та неузгоджені підходи до дисципліни 
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учнів, поганий нагляд батьками та брак соціального й емоційного моделювання 

ролей педагогічними працівниками. У серпні 2008 року спільно з 

Американськими інститутами досліджень Клівлендський шкільний округ 

зосередив увагу на підвищенні безпеки учнів району. Попри значні фінансові 

обмеження за останні 5 років, район продовжує надавати пріоритет цій роботі, 

визначаючи CASEL як однин із ключових партнерів, що сприяєє систематичному 

впровадженню програмування СЕН в усьому районі. Консультанти CASEL 

надають технічну допомогу, навчають адміністрації шкіл районів впроваджувати 

стандарти СЕН, постійно вивчають та забезпечують зворотний зв'язок. Однією з 

десяти стратегій району для створення позитивного, безпечного та сприятливого 

клімату є моніторинг поведінки учнів і втручання при першій ознаці труднощів в 

учня шляхом зміцнення соціальних та емоційних компетенцій для запобігання 

майбутньому недобросовісної поведінки та надання цілеспрямованої та стійкої 

підтримки тим студентам, які мають постійні проблеми. Ця стратегія помітно 

відрізняється від попередньої дисциплінарної процедури, яка орієнтувалася 

виключно на покарання. Учням допомагають навчитися розуміти та опановувати 

свої емоції, удосконалювати поведінку, ухвалювати відповідальні рішення як у 

школі, так і вдома, вибудовувати стосунки зі своїми однолітками та вчителями. З 

учнями використовують програму «Ripple Effect», яка дозволяє їм практично 

імітувати потенційні конфлікти та оцінювати наслідки різних відповідей. Також 

у всіх школах впроваджується стратегія розвитку альтернативного мислення, 

заснована на концептуальних засадах програми СЕН. За час реалізації ініціативи 

СЕН зафіксовані позитивні зрушення у царині поведінки учнів, зокрема 

підтверджено зменшення вдвічі кількості випадків порушення дисципліни, 

насильства, цькування. Нинішній головний директор Міського шкільного округу 

Клівленда, який працює в районі з 2007 року, наголошує на необхідності 

перегляду потреби в соціальному та емоційному добробуті дітей і дорослих, 

зокрема створенні безпечного освітнього середовища у школах (Bridgeland, 

Bruce, & Hariharan, 2013). 

Отже, місія CASEL – впровадити соціальне та емоційне навчання (СЕН) 

як пріоритетну частину освіти не тільки США, а й інших країнах світу. 
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Спочатку організація зосереджувала увагу на розробці досліджень, які 

доводять доцільність та ефективність упровадження SEL в освітній процес. 

Фактично CASEL забезпечує інтеграцію програми СЕН в загальноосвітній 

стандарт. Програми, імплементовані CASEL,  орієнтовані на реалізацію двох 

взаємоповязаних та взаємозумовлених цілей: 1) посилення соціально-

емоційних навичок та їх цінностей у навчанні дітей; 2) покращення якості 

середовища, у якому відбувається навчання. 

Програми CASEL використовується більш ніж в 25 країнах світу, 

зокрема в Європі (Швейцарія, Італія, Бельгія, Литва, Болгарія, Румунія, 

Угорщина, Чехія, Польща, Словаччина та ін.), Америці (Канада, США, 

Бразилія та ін.), Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (Китай, Японія, Індія, 

Австралія), на Близькому Сході та в Африці (ОАЕ, Саудівська Аравія, Єгипет, 

Йорданія та ін.). Форми її реалізації –  окремі уроки, а також інтеграція в 

освітній процес (відповідно до можливостей і побажань конкретної школи). У 

2002 році ЮНЕСКО започаткувало всесвітню ініціативу з поширення СЕН, 

надіславши рекомендації щодо імплементації програм СЕН (десяти основних 

принципів) міністерствам освіти 140 країн світу (Schonert-Reichl & Hymel, 

Educating the heart as well as the mind social and emotional learning for school and 

life success., 2007). 

Аналіз результатів впровадження СЕН за межами США підтвердив 

дієвість програми в значній кількості навчальних закладів, а більшість 

дослідників визнали її ефективність та доцільність. У 2011 році прихильники 

СЕН закликали своїх колег доповнити закон «Про початкову та середню 

освіту» США вимогою спеціальної атестації вчителів за програмами СЕН, а 

також затвердити Акт «Про академічну, соціальну та емоційну освіту» в країні 

(Greenberg, та ін., 2003). 

На теренах США створено багато схожих за своєю місією освітніх 

організацій, що впроваджують СЕН в освітні заклади Америки. Серед них 

Центр спільної роботи класу (The Center for the Collaborative Classroom) 

заснований у 1980 році Е. Шапсом. Організація розробляє свої програми з 
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метою допомогти школам та позашкільним закладам створити турботливі, 

сприятливі умови для навчання, які допоможуть усім дітям здобути необхідні 

академічні навички, що сприятимуть їх майбутньому успіху, а також розвитку 

та поглибленню їх розуміння та прихильності таким цінностям, як доброта, 

корисність, особиста відповідальність та повага до інших.  

Центр спільної роботи класу створив навчальні програми, засновані на 

наукових дослідженнях, орієнтовані на підтримку методичного забезпечення 

вчителів та академічного навчання учнів. Програми складені таким чином, 

щоб учителі з різним рівнем досвіду могли їх успішно впроваджувати. 

Переважно це навчальні програми, що формують усвідомлене читання учнів 

(анг. «Making Meaning») або навички висловлювати власну думку (анг. «The 

Being a Writer»). Центр спільної роботи класу разом із CASEL розробили 

програму «Піклувальне шкільне співтовариство» (анг. «Caring School 

Community»). Створення такої програми здійснено шляхом співпраці з питань 

академічного, соціального та емоційного навчання з CASEL. Вона введена до 

Національного реєстру програм та практик на підгрунті доказових досліджень 

та затверджена Адміністрацією служб психічного здоров’я Міністерства 

охорони здоров’я та соціальних служб США. Завдання зазначеної програми – 

побудова шкільної громади на основі дбайливих стосунків між учнями, 

вчителями та сім’єю. Очікується, що така турбота посилить прихильність 

учнів до школи та опосередкує позитивні соціальні, емоційні та академічні 

результати учнів. Систематичне використання стратегій спільного навчання 

(робота парами та малими групами) забезпечує можливість учнів спільно 

працювати та навчатися, практикувати та свідомо розмірковувати про такі 

цінності, як особиста відповідальність, повага, справедливість, турбота та 

корисність. Заходи спільного навчання також допомагають учням 

вибудовувати взаємини і сприяти розвитку їх почуття належності до шкільної 

громади, у якій вони відчувають себе цінними членами суспільства (Evidence 

from the Field. An Impact Study of Collaborative Classroom, 2017).  
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І. Андреєва у своїй праці «Азбука емоційного інтелекту» описує 

популярну на теренах США програму розвитку емоційних компетентностей 

учнів «Програма активізації стратегій альтернативного мислення» (The 

Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS)). Авторами й 

правовласниками програми є М. Грінберг і К. Куше. Програма 

упроваджується в окремих штатах США, а також в Швейцарії, Хорватії, 

Великобританії, Німеччині, Канаді, Китаї, Нідерландах, Сінгапурі, Пакистані, 

Таїланді, Греції, Австралії. Основними компонентами програми є: розвиток 

готовності до життя та самоконтролю; навчання розуміння емоцій і поведінки 

інших людей; когнітивне вирішення міжособистісних проблем. Якщо 

порівнювати PATHS з іншими програмами емоційного навчання в США, то 

PATHS націлена на формуванні емоційної обізнаності. Наприклад, PATHS 

включає заняття, які фокусуються на розгляді та обговоренні 35 емоційних 

станів людини. Обговорення починається з базових емоцій (страх, радість та 

ін.) і закінчується більш складними, які походять від базових (ревнощі, 

розчарування та ін.). При цьому увага акцентується на вмінні ідентифікувати 

емоції свої та інших людей, здатності до контролю імпульсивної поведінки, 

розумінні та повазі інших, техніках вирішення проблем і позитивному 

мисленні в цілому (Андреева, 2012). Програма PATHS заснована на концепції 

афективно-поведінковій когнітивно-динамічній моделі ABCD М. Грінберга та 

К. Куше. Програма надає першочергове значення розвитку інтеграції емоції із 

словниковим запасом учнів. Розвиток інтеграції афекту, поведінки й пізнання 

(мови) має велике значення в досягненні соціально компетентних дій і 

здорових відносин з однолітками. (Kusche & Greenberg, 1994). 

Структура та зміст навчальної програми PATHS ґрунтується на 

чотирьох припущеннях: уміння дітей розуміти та обговорювати емоції 

пов'язане з їхньою поведінкою; здатність опановувати, розуміти та 

обговорювати емоції функціонує в умовах розвитку психічні обмеження і на 

них впливає практика соціалізації; здатність розуміти власні та чужі емоції є 

центральним компонентом ефективного вирішення проблем; шкільне 
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середовище може бути ефективним чинником змін особистості учня. 

Навчальна програма PATHS зосереджується на низці процесів, а саме: 

формування в учнів словника емоцій; підвищення здатності до обговорення 

емоцій; розвитку розуміння метакогнітивних аспектів емоцій (стратегії зміни 

емоційних станів, навички переговорів та вирішення проблем). Навчальна 

програма PATHS міститься в шести методичних посібниках для вчителів, що 

охоплюють чотири концептуальні одиниці: готовність до самоконтролю (1 

посібник); почуття та стосунки (3 посібники); розв’язання проблем (1 

посібник); додаткові заняття для учнів (1 посібник). Кожен том містить уроки 

та конспекти для вчителів, а також малюнки, фотографії, вправи, домашні 

завдання для учнів, додаткові ідеї та інформаційні листи для батьків (Kelly, 

Longbottom, Potts, & Williamson, 2004).  

У 2016 році Д. Хоутом було проаналізовано 82 програми різних країн 

світу щодо запобігання асоціальної та жорстокої поведінки підлітків. 

Дослідник дійшов висновку, що програма PATHS є одним із найефективніших 

інструментів впливу, оскільки вона орієнтується на соціально-емоційне 

навчання підлітків. Також до ефективних програм, заснованих на ідеї 

соціального та емоційного навчання, Д. Хоут відніс Програму позитивних дій 

(The Positive Action program) та Програму кроки до поваги (Steps to Respect) 

(Haught, 2016). 

Прикладом програм, що формують соціально-емоційні навички дітей є 

«RULER», розроблена директором центру емоційного інтелекту Єльського 

університету М. Брекетт. Вона орієнтована на дітей 5-14 років, учителів, 

керівників системи освіти, батьків. Наразі реалізується в США та Іспанії. 

Назва програми «RULER» утворено методом  абревіації  - складання перших 

літер назв основних знань і навичок, що вона розвиває: розпізнавання 

(Recognizing), розуміння (Understanding), називання (Labeling), прояв 

(Expressing) і регуляція емоцій (Regulation emotions). У програмі виокремлено 

чотири компоненти: кодекс (Chartеr), інструмент оцінки власного настрою 
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(Mood Meter), регуляцію (Meta-Moment), рішення проблем (Blue print) . 

Окремо розглянемо кожен компонент.  

Кодекс (Chartеr) – декларація намірів, метою яких є розвиток 

співробітництва всіх учасників освітнього процесу. У закладах ухвалюють два 

кодекси – для педагогічних працівників та учнів. Кожен кодекс повинен 

містити керівні принципи: повага почуттів кожного; ідентифікація поведінки, 

що викликає ці почуття; допомога в опануванні почуттів, пов'язаними з 

конфліктними і неконфліктними ситуаціями; прийняття відмінностей людей; 

чесність і правдивість.  

Інструмент оцінки власного настрою (Mood Meter) застосовується з 

метою  розвитку навичок RULER. Він допомагає учням ідентифікувати свої 

почуття, вдосконалювати знання про себе й соціумі, розвивати емоційний 

словник, вчитися ефективним стратегіям досягнення цілей. Учень повинен 

оцінити свій стан за шкалою від 0 до 5 як приємне або від 0 до мінус 5 як 

неприємне, а також відзначити інтенсивність своїх емоцій.  

Регуляція (Meta-Moment) – цей компонент програми орієнтований на 

розвиток навичок рефлексії та саморегуляції. Важливим у цьому процесі є 

розпізнавання спускового гачка, що детермінує емоційність у ситуації. 

Завдання вчителя – навчити ефективним стратегіям опанування емоцій. При 

цьому, одним із завдань стає перехід від реактивних стратегій до 

передбачення, що дозволяє запобігти інтенсивним переживанням і виробити 

ефективні поведінкові стратегії. 

Рішення проблем (Blue print) – компонент, мета якого полягає у розвитку 

навичок вирішення проблем, ефективних для різних ситуацій, посилення 

емпатії та розуміння інших людей, можливих перспектив у ситуації. Усе це 

сприяє редукції конфлікту й насильства.  

2012 року було проведене дослідження впливу програми «RULER» 

серед 273 учнів 5 та 6 класів. Учні в класах, де інтегрували RULER, мали вищі 

річні оцінки та вищі оцінки вчителів щодо соціальної та емоційної 

компетентності порівняно з учасниками контрольних груп. Це дослідження 
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емпірично доводить те, що програма RULER покращує важливі результати 

учнів (Brackett М. A., Rivers, Reyes, & Salovey, 2012). 

Ще однією програмою соціально-емоційного розвитку дітей у закладах 

освіти США, Канади, Великобританії, Австралії, Гонконгу є програма 

«MindUP». Вона уособлює інтервенцію, спрямовану на сприяння розвитку 

соціальної та емоційної обізнаності, психологічного благополуччя й успіхів у 

навчанні серед школярів. Програма була розроблена як універсальна стратегія 

формування певних навичок саморегуляції, концентрації уваги, соціального 

пізнання таким чином, щоб можна було легко інтегрувати її в наявні навчальні 

програми шкіл. Структура програми «MindUP» має три рівні: від дошкільного 

віку по 2 класу; від 3 по 5 клас; від 5 по 8 клас. Кожен рівень складається з 15 

уроків і охоплює п’ять основних компетенцій: самосвідомість, 

самоуправління, соціальне пізнання, навички відносин і відповідальне 

ухвалення рішень. Темами уроків: функціонування мозку й підтримка уваги, 

налаштування рівноваги організму, розуміння ролі установок у розумовій 

діяльності, активне застосування в змісті уроку емпатії, оптимізму й доброти 

(The Hawn Foundation, 2018).  

Висновки двох недавніх досліджень, які оцінювали ефективність 

програми «MindUP», підтвердили те, що програма сприяє поліпшенню 

оптимізму, самооцінки, управління імпульсивністю, поліпшенню регуляції 

уваги, зростанню просоціальної поведінки й поліпшенню взаємин з 

однолітками (Schonert-Reichl, 2014). 

Наголосимо на тому, що в деяких державах соціально-емоційного 

навчання стало організаційною «парасолькою», в межах якої формуються 

програми виховання характеру, запобігання насильству, боротьби з ним, 

профілактики наркоманії, а також підтримки шкільної дисципліни. Мета 

полягає не тільки в тому, щоб знизити рівень проблемних ситуацій в 

шкільному середовищі, а й в багатогранному поліпшенні шкільного клімату й 

підвищенні успішності учнів. СЕН допомагає дітям підвищити свій рівень 

самосвідомості і самовпевненості, опановувати тривожні емоції та імпульси, 
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розвинути емпатію, що, вочевидь, позначається не лише не покращенні 

поведінки, а й на академічних досягненнях учнів.  

Позитивним досвід впровадження СЕН мають школи Канади. 

Міністерство освіти зазначеної країни у 2000 році визначило формування в 

учнів соціально відповідальної поведінки як однієї з чотирьох 

основоположних навичок, таких як читання, письмо та математична 

грамотність. Вимірами соціальної відповідальності для шкіл є: залученість 

кожного учня у класну та шкільну спільноту (розподіл відповідальності та 

особистісний внесок кожного учасника освітнього процесу); вирішення 

проблем мирним шляхом (формування в учнів стратегій та навичок управління 

конфліктом, уміння враховувати погляди інших); цінність різноманітності та 

захисту прав людини (формування етичних поглядів, визнання та захист прав 

людини); реалізація демократичних прав та обов’язків (Schonert-Reichl & 

Hymel, Educating the heart as well as the mind social and emotional learning for 

school and life success., 2007). Наприклад, у Ванкувері визначили навчання 

соціальної відповідальності учнів як основну мету освіти. В угоді правління 

міста Ванкувер зазначено: «… така мета освіти визначає, що внесок у школи 

сфери волонтерства, соціального просвітництва, залученості кожного і 

співпраця є настільки ж важлива, як академічне, інтелектуальне, фізичне, 

художнє та естетичне досягнення. Соціальна відповідальність реалізує 

загальну мету розвитку вдумливості, відповідальності та активні громадян 

(VSB Accountability Contract, 2002). 

Не менш цікавою в Канаді є діяльність організації «Коріння емпатії» 

(Roots of Empathy). Його засновниця Мері Гордон, відомий педагог, спеціаліст 

із виховання дітей, 1996 року розробила програму «Коріння емпатії» в 

Онтаріо. Незважаючи на те, що головний офіс «Коріння емпатії» та основна 

діяльність центру зосереджена в Канаді, її ідеї поширилась у багатьох країнах 

світу. Серед них Нова Зеландія, США, Ірландія, Велика Британія, Німеччина, 

Швейцарія, Норвегія, Коста-Рика, Корея Програма була імплементована в 

багатьох школах вищезазначених країн, вона демонструє значний ефект у 
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зниженні рівня агресії серед школярів, підвищуючи соціальну та емоційну 

компетентність шляхом розвитку емпатії. Програма розрахована на дітей 

дошкільного та середнього шкільного віку (до 8 класу). Дослідження 2001-

2018 рр. довели значний ефект у зниженні рівня агресії серед школярів шляхом 

підвищення просоціальної поведінки, емоційної компетентності та посилення 

емпатії (Summary of Roots of Empathy Research, 2018). Мері Гордон, президент 

«Коріння емпатії» стверджує: «Освіта є найефективнішим інститутом 

миротворства на землі. Наші школи служать нашим міністерством миру» 

(Roots of Empathy, 2017). 

У 2006-2007 навчальному році програма «Коріння емпатії» вводилася в 

понад 2000 закладах освіти по всій Канаді, охоплюючи понад 50 000 дітей. 

Нині її пілотажні дослідження здійснюються в Японії й Австралії. Результати 

досліджень засвідчують, що учні поліпшують емоційні знання та проявляють 

просоціальну поведінку, зменшують кількість проявів агресивних форм 

поведінки. 

У 2008 році Канадська Асамблея Перших Націй ухвалилала резолюцію 

про підтримку програми «Коріння Емпатії». У 2017 році фінською 

організацією «HundrED» «Коріння емпатії» було визнано однією з найбільш 

надихаючих глобальних інновацій в освіті K-12 (HundrED, 2018).  

Д. Ольвеус, норвезький науковець, розробив 1982 року першу програму 

протидії цькуванню (булінгу) у Європі під назвою «The Olweus Bullying 

Prevention Program». Ця програма базувалась на 3 векторах соціально-

педагогічної діяльності: робота з кризою, втручання та профілактика. 

Програма цікава тим, що профілактика мала за мету проведення спеціальних 

уроків або курсів-модулів для учнів, спрямованих на навчання адекватної 

поведінки у конфліктній ситуації. Сам розробник програми підсумовує, що 

завдяки впровадженню таких антибулінгових ініціатив масштаб цькування у 

Норвегії був знижений на 42 % серед хлопців та на 48 % серед дівчат (Olweus, 

2005). Згодом, завдяки практиці провадження цієї програми до навчальних 
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планів середніх шкіл Норвегії були включені «Уроки емоцій», покликані 

формувати в учнів самосвідомість та управління своїми емоційними станами. 

У США сьогодні існує чимало програм, спрямованих на формування у 

старшокласників ненасильницьких стратегій поведінки, більшість із яких 

базуються також на соціально-емоційному навчанні. Д. Гоулман, у своїй праці 

«Емоційний інтелект: чому він може мати більше значення, ніж IQ» пише про 

новаторську програму, яка нещодавно почала «крокувати» школами США – 

курс для учнів «Наука про себе». Курс охоплює широкий кругозір проблем – 

від соціального розвитку, емоційного навчання до навичок для життя в 

міжособистісних стосунках. Головною метою є перекриття дефіциту 

емоційних та соціальних навичок, які укріплюють такі проблеми, як 

агресивність, жорстокість чи депресія серед підлітків та молоді. Ці навички 

можуть, на думку автора, бути ефективним амортизатором для дітей та 

підлітків. Науковець також у своїй книзі наводить апробовані програми СЕН, 

які пройшли емпіричну перевірку і показали позитивні результати щодо 

впровадження в освітній процес США (Гоулман, 2013):  

– Ерік Шепс, Програма розвитку дитини (Центр по вивченню розвитку, 

Окленд, штат Каліфорнія). Апробація: 6 класи. Результати: учні більш 

відповідальні, більш впевнені, більш просоціальні, краще розуміють інших. 

– Марк Гринберг, проект «Пришвидшений курс» , САСМ, Університет 

штату Вашингтон. Апробація: 1-5 класи. Результати: в учнів покращились 

соціальні та когнітивні навички, відбулось покращення емоційного стану, 

зокрема, здатність до ідентифікації емоцій, зменшення тривожності, кращийй 

самоконтроль, більш ефективне вирішення конфліктів. 

– Дж. Девід Хокінс, група дослідження соціального розвитку, 

Університет штату Вашингтон. Апробація: 1-8 класи. Результати: учні стали 

більш позитивні, сформувалась прив’язаність до сім’ї та школи, зріс рівень 

академічної успішності учнів, стало менше правопорушень.  

– Роджер Вайсберг, Йельсько-Нью-Хейверська програма стимулювання 

розвитку соціальної компетентності, Університет штату Іллінойс в Чикаго. 
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Апробація: 5-8 класи. Результати: покращення навичок вирішення 

міжособистісних конфліктів, покращення поведінки, вміння краще впоратися 

з тривожністю.  

– Лінда Лант'єрі, Програма творчого підходу для вирішенні конфліктів, 

Національний центр з реалізації програми творчого підходу для вирішення 

конфліктів (ініціатива організації «Педагоги за соціальну відповідальність»), 

Нью-Йорк. Апробація: старша школа. Результати: менше делінквентної та 

асоціальної поведінки молоді, більша готовність до співпраці, вищий рівень 

емпатії, кращі навички спілкування.  

– Моріс Ілайес, Проект покращення соціального усвідомлення і рішення 

соціальних проблем, Університет Ратгерса. Апробація: 6 класи. Результати: 

більший рівень емпатії, розуміння наслідків своєї поведінки, більш висока 

самооцінка, більш просоціальна поведінка, кращій самоконтроль, соціальна 

усвідомленість і прийняття спільних рішень. 

Дослідники із впровадження СЕН зазначає таке: «Наш досвід у школах 

у США, як і в багатьох частинах світу, дав нам можливість побачити багато 

переваг СЕН. Ми також спостерігали наслідки відсутності таких програм. 

Вибір ясний. У нас є наука для виховання у дітей соціальних, емоційних та 

академічних навичок, яку ми вдосконалюємо через нашу дослідницьку базу. 

Наступні покоління науковців та практиків, які реалізують SEL в школі 

вимагатимуть від науковців, педагогів та політиків працювати разом для 

розробки на основі фактичних даних, координованих програм розвитку молоді 

на державному рівні і підтримувати цю систему для забезпечення їх 

ефективної реалізації. Завдяки цій співпраці ми можемо забезпечити те, що 

дійсно жодна дитина не залишиться позаду, і щоб у всіх молодих людей був 

шанс реалізувати свій повний потенціал» (Greenberg, та ін., 2003, с. 7). 

За результатами аналізу, здійсненого Пейтоном, Дж. Вайсбергом, 

П. Роджером та ін. (317 останніх досліджень впливу програм СЕН на учнів 

початкової та середньої школи із загальною вибіркою 324 тис. дітей) програми 

СЕН дали збільшені показники за визначеними критеріям, були ефективними 
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як у школі, так і в позашкільному середовищі, і для учнів з поведінковими та 

емоційними проблемами або без них, так і в загальноосвітніх школах, де все 

було гаразд. Програми СЕН підвищила соціально-емоційні навички учнів, 

змінила ставлення учнів до себе та до оточення, зміцнила зв'язок із школою, 

сприяла позитивній соціальній поведінці та академічній успішності; програма 

також зменшила проблеми пов’язані з надмірною емоційністю та стресами 

учнів. Порівнюючи результати цих оглядів з результатами, отриманими в 

огляді досліджень контрольних емпіричних груп, можна припустити, що 

програми СЕН є одними з найбільш успішних програм розвитку особистості, 

які пропонуються сучасній молоді шкільного віку. Крім того, педагогічні 

працівники, які використовували програми СЕН, вказують, що вони можуть 

бути інтегровані в звичайну навчальну практику, оскільки програма SEL 

покращила академічну успішність учнів на 11-17 %. З огляду на ці позитивні 

результати, вони рекомендують освітнім установам сприяти широкому 

застосуванню СЕН, що базується на наукових засадах, у навчально-виховному 

процесі (Payton J., та ін., 2008) .  

На думку Д. Гоулмена, дітей потрібно навчати «емоційній грамотності», 

що включає в себе розрізнення власних емоцій, уміння давати з ними раду та 

співпереживати іншим. На думку дослідника, це сприяє розвитку гармонійних 

взаємин та прийняттю соціальних рішень. З цим погоджується і Далай-лама 

ХІV, який акцентує увагу на допомозі учням вибудувати внутрішній «етичний 

компас», стрижнем якого є співпереживання і який став би для них орієнтиром 

на все життя. Далай–лама наголошує на необхідності введення в освітній 

процес базових людських цінностей та відчуття спільної відповідальності. За 

підтримки Д. Гоулмана та Далай-лами в університетом Еморі та Центром 

споглядання науки та етики на основі співчуття (США) була розроблена 

програма соціального, емоційного та етичного навчання (СЕЕН).  

Соціальне, емоційне та етичне навчання (SEE) – це інноваційна 

навчальна програма (К-12), що розробляється в університеті Еморі, для 

міжнародної реалізації. Програма надає освітянам всеосяжну основу для 
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розвитку емоційного, соціального та системного інтелекту, а також програм 

для учнів різного віку, що складаються з простих для виконання уроків. 

Завдяки висококваліфікованій команді радників, зокрема експертів у галузі 

психології, нейронауки та освіти, SEE Learning являє собою найсучасніший 

досвід в галузі супроводу травми, соціального та емоційного навчання, 

навчання уваги, науки про співчуття та основних людських цінностей. 

Програма апробована в країнах Америки, Європи та в Індії, а дослідження з її 

використанням показали, що вона сприяє підвищенню успішності мінімум на 

11% та зниженню цькування мінімум на 10%.  Програма СЕЕН охоплює такі 

освітні практики, як: виховання базових людських цінностей; системне й 

критичне мислення; навички зосередження уваги; запобігання й стійкість до 

стресу; співпереживання до себе й до інших (Ельконіна, Фюрста, & 

Масалітіна, 2019). Програма СЕЕН побудована на трьох вимірах: 

усвідомленість, співпереживання, залученість. Кожен вимір розглядається на 

трьох рівнях: особистісному, соціальному та системному (Emory University, 

2019). Слід зазначити, що саме така структура СЕЕН базується на останній 

моделі Д. Гоулмана: увага до себе, увага до інших і увага до взаємозалежності 

(Гоулман, 2015). Кожен вимір має свій набір компетенцій, які краще 

розглядати в спільному контексті. Щоб діяти конструктивно, потрібно спершу 

усвідомити проблему, потім включитися в неї емоційно (співпереживання) і 

далі – діяти вміло (залученість). Автори програми вважають цю тріаду 

найрезультативнішою й порівнюють її з іншою – «голова-серце-руки». СЕЕН 

використовує педагогічну модель, представлену трьома рівнями розуміння: 

здобуті знання, критичне осмислення та утілене розуміння. На кожному з 

трьох рівнів розуміння в СЕЕН є чотири ключові навчальні траєкторії: 

критичне мислення, рефлексивні практики, науковий погляд та активне 

навчання. Кінцевою метою програми є формування стійких знань, умінь і 

навичок усвідомленості, співпереживання та залученості в учнівства, які вони 

будуть використовувати у власному житті.   
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Вітчизняний досвід впровадження програм емоційної розумності 

ґрунтується на особливостях соціального виховання як напряму педагогічної 

науки. Слід зазначити, що соціальне виховання є цілеспрямованою, спеціально 

організованою діяльністю, спрямованою на соціалізацію особистості. 

Соціалізація має на меті засвоєння системи знань, умінь, норм та цінностей, 

набору соціальних ролей, які б забезпечили конструктивну соціальну 

активність особистості і адаптували її до умов життя. Впровадження певних 

елементів СЕН в реаліях українського освітнього простору розпочалося в 

корінні особливостей національного соціального виховання, які ми можемо 

почерпнути в праця педагогів-класиків К. Ушинського, В. Сухомлинського, 

А. Макаренка, Г. Ващенка, С. Русової, та ін. Дослідники у своїх працях 

неодноразово наголошували на важливе місце емоційної сфери у формуванні 

особистості. Проте комплексних програм на рівні держави щодо 

впровадження необхідних навчальних курсів для учнів та педагогів СЕН не 

було.  

Визначний педагог К. Ушинський, який стверджував, що ні слова, ні 

думки, навіть вчинки наші не виражають так ясно нас самих і наше ставлення 

до світу, як наші почуття. Суспільство, яке турбується про навчання тільки 

розуму, робить велику помилку, оскільки людина більше людина в тому, як 

вона відчуває, ніж як вона думає (Ушинский, 1950).  

Думки про емоційне виховання особистості трапляються у працях 

видатного українського педагога В. Сухомлинського. Він пише: «У наші дні, 

коли роль тонких нервових сфер у життєдіяльності людини з кожним 

поколінням все більш зростає, виховання психічної культури стає одним з 

провідних елементів всебічного розвитку особистості» (Сухомлинський В. А., 

1984, с. 112). Емоційна культура, на думку В. Сухомлинського, – це тонкий 

тривалий процес, що вимагає від педагога великого такту, уваги, вдумливості, 

глибокого знання внутрішнього духовного світу кожної людини 

(Сухомлинський В. А., 1984). Василь Олександрович зазначає, що емоційна 

культура є свєрідним сплавом тих думок, відчуттів, сприйняття, емоцій, ідей, 
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що дозволяє людині сприймати навколишній світ у всьому його духовному та 

матеріальному багатстві, формувати поважне ставлення до людей, 

нетерпимість до зла, вміти керувати своїми емоціями та правильно їх 

проявляти, постійно намагатися вдосконалювати власний емоційний досвід. 

Також ми погоджуємося із міркуваннями В. Сухомлинського, що у 

розвитку емоційного життя дитини важливу роль відіграють соціальні умови. 

Переживання дитиною певної емоції та її виявлення неминуче зумовлюють 

формування відповідних особистісних характеристик. В. Сухомлинський, 

підкреслював, що «в роки дитинства кожна людина потребує уваги і ласки. 

Якщо дитина виростає в умовах безсердечності, вона стає байдужою до добра 

і краси. Школа не може повною мірою замінити сім’ю, особливо матір, але 

якщо дитина не відчуває дома ласки й сердечності, турботи, ми – вихователі – 

повинні бути особливо уважними до неї» (Сухомлинський В. О., 1997, с. 92). 

У педагогічній системі виховання колективу, А. Макаренко зазначав, що 

мажор (мажорний, бадьорий, веселий настрій) – це нормальний тон. 

Емоційність, почуття і переживання Антон Семенович додавав до низки рис 

особистості, які належить розвивати. Емоційна рівновага й саморегуляція 

особистості повинна підтримуватися засобами освіти й виховання. Зокрема, 

він пише: «Візьміть таку якість характеру, як здатність орієнтування, вміння в 

найскладнішій ситуації орієнтуватися дуже швидко, дуже точно, дуже 

спокійно, впевнено, без крику, без істерики, без паніки, без писку, таке вміння 

ми зобов’язані виховувати» (Макаренко, 1964, с. 76). Антон Семенович  

зауважує: «Не можна допустити, щоб наші нерви були педагогічним 

знаряддям, не можна допустити, що ми можемо виховувати дітей за 

допомогою наших серцевих мук, мук нашої душі… треба вміти володіти своїм 

настроєм» (Макаренко, 1964, с. 57). На думку великого педагога, такі вміння 

як морально-психічна рівновага, саморегуляція, здатність орієнтуватися у 

найскладнішій ситуації, при правильному їх вихованні, зумовлюють 

формування високого рівня емоційної інтелектуальності. 
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Г. Ващенко вважає, що інтелектуальні та емоційні процеси тісно 

пов’язані між собою, а отже, «виховуючи інтелект, даючи дітям знання, ми так 

або інакше впливаємо на їх волю і почуття» (Ващенко, 1994, с. 173). У процесі 

виховання волі й характеру виокремлюються риси вольової людини. Міцна 

воля, на думку педагога, характеризується рішучістю, розсудливістю, 

принциповістю, але «одна з важливих рис вольової людини – це стриманість, 

уміння володіти собою, не піддаватися випадковим емоціям і афектам» 

(Ващенко, 1994, с. 186). Тому, виховання емоційної розумності розглядається 

Г. Ващенком у взаємозв’язку з вихованням волі та характеру людини, як 

передумова «єдності педагогічного процесу, що відповідає єдності психіки 

людини, стає однією з найважливіших передумов її гармонійності» (Ващенко, 

1994, с. 189). 

С. Русова зазначала, що виховний процес має психологічне підґрунтя, 

спрямоване на розвиток волі і сили почуття. «Тільки здорові, добре розвинені 

чуття дають правдиві відчуття, з яких складаються й правдиві 

приймання…Виробляти почуття треба постійно, щодня, потроху» (Русова, 

1996, с. 65). Головним чинником, що дає змогу опанувати свої емоції, як 

стверджує С. Русова, є тверда воля. 

1991 року була заснована Національна соціально-психологічна служба 

України (далі – НСПСУ), основна мета якої була організація соціально-

психологічної роботи в системі освіти України. Здійснюючи організаційні, 

координаційні та науково-методичні функції в галузі практичної психології та 

соціальної педагогіки, НСПСУ впроваджувала програми, які концептуально 

не відповідали SEL, проте були націлені на профілактику різних соціальних та 

психологічних проблем учнів. Державної чи регіональної політики, 

орієнтованої на впровадження спеціальних програм, інтегрованих курсів щодо 

навичок пов’язаних з СЕН у нашій країні не впроваджено. Проте зміна курсу 

в освітній сфері з прийняттям закону «Про освіту» від 5 вересня 2017 року 

(Закон України "Про освіту", 2017), у якому задекларований компетентнісний 

підхід, засвідчує зміну парадигми освіти, яка проголошує необхідність 
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формування соціальних навичок поряд з академічними знаннями в учнів, 

надання автономії навчальним закладам щодо впровадження таких програм. 

Слід зазначити, що «формула» нової української школи, яка буде 

реалізовувати компетентнісний підхід до навчання та виховання учнів, робить 

акцент на: педагогіку партнерства, компетентнісний зміст освіти, повагу до 

особистості, доброзичливе та позитивне ставлення, довіру у відносинах, 

діалог-взаємодію-взаємоповагу суб’єктів навчально-виховного процесу, 

горизонтальність педагогічних зв’язків, праві на вибір та відповідальність за 

нього, критичне мислення, суб’єкт-суб’єктність всіх учасників освітнього 

процесу, наскрізний процес виховання, що базується на цінностях (Концепція 

нової української школи, 2017). У статті 12 п.1 Закону України «Про освіту» 

метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і 

соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої 

взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання 

впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, 

відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. 

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових 

компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної 

життєдіяльності (Закон України "Про освіту", 2017). Зважаючи на мету, яку 

ставить перед собою реформа освіти в Україні, запровадження СЕН є досить 

актуальним та нагальним питанням сьогодення.  

Отже, ретроспективний аналіз питання формування емоційного 

інтелекту в системі освіти дає змогу дійти висновку: не потрібно 

розмежовувати академічне й соціально-емоційне виховання. Соціально-

емоційне виховання ми розглядаємо як системний, цілеспрямований процес 

формування соціальних та емоційних компетентностей, які сприяють 

соціально-емоційному розвитку учнів (Васильківський, 2016). Ми переконані, 

що академічна складова не може ігнорувати соціальний аспект життя, бо за 

своєю суттю навчання є соціальним процесом, а школа соціальною 

інституцією. Навчально-виховний процес як співпраця між учителем та учнем 
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покликаний якнайкраще підготувати дитину до життя, дати їй соціальні та 

громадянські компетентності, емоційна складова яких є провідною. Як 

доводить закордонний досвід, запровадження інтегрованих програм в систему 

середньої шкільної освіти сприяло б розвитку емоційного інтелекту учнів та 

учениць, допомогло б формувати навички як для академічного, так і для 

особистісного розвитку, сприяло б розвитку вміння піклуватися про іншого, 

формувало здатність бути відповідальними та просоціально налаштованими 

громадянином. Ці висновки перегукуються з ідеями класиків вітчизняної 

педагогічної думки. 

 

1.2. Розвиток емоційного інтелекту у контексті виховання особистості 

 

Осмислюючи розвиток емоційного інтелекту у контексті виховання 

особистості, розглянемо основні методологічні підходи, які ми застосовували 

під час дослідження окресленого питання. 

Зокрема, у філософському словнику М. Розенталя методологія 

розглядається як «учення про метод наукового пізнання і перетворення світу» 

(Розенталь, 1972, с.241). В основі методології обов’язково лежать наукові 

підходи, які визначають методологічну орієнтацію дослідження, визначає і 

керує загальною стратегією дослідження. В. Жигель визначає методологічний 

підхід як сукупність ідей, що визначають загальну наукову світоглядну 

позицію вченого, принципи, що становлять основу стратегії дослідницької 

діяльності, а також способи, прийоми, процедури, що забезпечують реалізацію 

обраної стратегії в практичній діяльності (Жигель, 2016, с. 113). 

На нашу думку, до методологічних підходів, що більш повно 

розкривають розвиток емоційного інтелекту в контексті виховання 

особистості, можна віднести такі взаємопов’язані методологічні підходи: 

особистісно-орієнтований, компетентнісний, системний, синергетичний, 

імпліцитний	та діяльнісний. Їх вибір обґрунтовується необхідністю чіткого 
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структурування наукових основ сутності розвитку емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку у процесі виховної роботи. 

Особистісно-орієнтовний підхід постулює допомогу учневі під час 

усвідомлення себе як особистості, у процесі визначення, розвитку власної 

емоційної самосвідомості, самореалізації, індивідуальних здібностей і 

особливостей. Варто згадати думки К. Роджерса, який зазначав, що людина є 

центром власного особистісного розвитку, центром поєднання природних 

джерел існування, ресурсів позитивного росту і механізмів самоактуалізації 

(Роджерс, 1995). На нашу думку, виховання емоційного інтелекту спирається 

на припущення, що особистість учня в процесі особистісно-орієнтованої 

педагогічної взаємодії, діалогу в діаді «учень-педагог» є однією із 

визначальних стратегій у розвитку індивідуальних здібностей, зокрема, 

емоційного інтелекту. 

Компетентнісний підхід полягає в зміщенні акценту з накопичування 

учнями нормативно визначених знань, умінь і навичок до формування й 

розвитку в людині здатності практично діяти, застосовувати індивідуальний 

досвід успішних дій у ситуаціях діяльності та соціальної взаємодії. На думку 

А. В. Баранникова, компетентність – це здатність, заснована на здобутих 

знаннях учня, його навчальному і життєвому досвіді, цінностях і нахилах, які 

він розвинув у результаті пізнавальної діяльності та освітньої практики (Рудь, 

2006). Отже, одним із аргументів на користь компетентнісного підходу та 

виховання емоційного інтелекту учнів є перегляд традиційних цілей, теорії та 

практики освіти через орієнтацію практичної підготовки учнів до реального 

життя, формування «м’яких» навичок (емоційного інтелекту) при збереженні 

фундаментальності класичного навчання та виховання. Слід зазначити, що 

саме емоційний інтелект був визнаний на Всесвітньому економічному форумі 

у Давосі (2016 рік) як одна із пріоритетних і ключових компетентностей у ХХІ 

ст.  

Системний підхід О. Кустовська визначає як методологію спеціального 

наукового пізнання та соціальної практики, мета і завдання якої полягає у 
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дослідженнях певних об’єктів як складних систем. Особлива увага при 

системному підході звертається на різноманіття внутрішніх і зовнішніх 

зв’язків системи, інтеграції, синтезу, розгляду різних сторін явища або об’єкта 

(Кустовська, 2005). Тому застосування системного підходу як методологічної 

основи досідження розвитку емоційного інтелекту у контексті виховання 

особистості дозволить нам: розглянути процес виховання емоційного 

інтелекту учнів як цілісну систему; визначити компоненти, їх ієрархічну 

підпорядкованість та взаємозв’язки в цілісній структурі цього феномену на 

прикладі наявних моделей емоційного інтелекту; виокремити системотворчі 

чинники формування якостей особистості, які відповідають за сформованість 

емоційного інтелекту учня; системно дослідити процес виховання емоційного 

інтелекту в учнів середнього шкільного віку. 

Синергетичний підхід дозволяє особистості учня як проактивної 

системи вийти із гомеостатичного, рівноважного стану в бік власного 

розвитку, самоорганізації через фасилітуючий виховний вплив педагога, який 

буде підтримувати інтенції особистості учня; дозволяє вийти за межі 

детермінованих і стандартизованих теорій управління навчальним процесом в 

площину багатоваріантних рішень, творчого пошуку, непередбачуваності та 

відкритості. У синергетичному підході визначальним є нелінійна системи, що 

самоорганізується. Це дозволяє відобразити вплив зовнішнього середовища 

(освіти) та дає підстави для встановлення місця виховання у розвитку 

емоційного інтелекту особистості учня. Синергетичний підхід до виховання 

емоційного інтелекту учнів дозволяє використовувати потенціал 

самоорганізації особистості через гармонізацію внутрішнього емоційного 

світу учня, його взаємодію у соціуму, відкривати для учнівства зміст емоцій 

та відносин через мову емоції.  

Наступний методологічний підхід, який визначає нашу наукову 

світоглядну позицію розвитку емоційного інтелекту у контексті виховання є 

імпліцитний підхід. Відповідно до імпліцитного підходу, розвиток емоційного 

інтелекту реалізується шляхом оволодіння певним емоційним досвідом, 
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уміннями через комунікацію та особистісну взаємодію. Слід зазначити, що 

уміння та досвід, які отримує учень в рамках імпліцитного підходу не 

сформулюються педагогом. Педагог створює лише середовище (умови) для 

рефлексії та модифікації власного індивідуального духовного та емоційного 

досвіду учнівства. Слід зазначити, що імпліцитний підхід доповнює 

традиційну освіту самоаналізом (рефлексією) власного емоційного досвіду: 

розрізняння, впізнавання та усвідомлення емоційних сигналів (педагога та 

інших учнів). 

Відповідно до діяльнісного підходу особистість формується 

(розвивається) в діяльності. Відбувається інтериоризації зовнішньої діяльності 

у внутрішню (психічну). Однак, слід наголосити, що найефективніше це 

відбувається за умови спеціальної побудови зовнішньої діяльності. В нашому 

випадку – виховної. Слід наголосити, одним з найважливіших видів людської 

діяльності виявляється спеціально організоване і цілеспрямоване виховання, 

яке виконує провідну роль в індивідуальному розвитку особистості та 

засвоєння індивідом суспільного досвіду. Одночасно в ході виховної 

діяльності розвиваються психічні процеси, формуються інтелектуальні, 

емоційні та вольові якості особистості, іі здібності та характер. Відтак, саме 

виховна та навчально-пізнавальна діяльність учнів виявляється одним із 

основних способів та інструментів формування емоційного інтелекту в 

освітньому процесі. 

Отже, комплексне використання методологічної основи особистісно-

орієнтованого, компетентнісного, системного, синергетичного, імпліцитниого	

та діяльнісного підходів дасть змогу здійснити дослідження розвитку 

емоційного інтелекту у контексті виховання особистості й вирішити 

поставлені в дисертаційному дослідженні завдання. 

Сутність конструкту «емоційний інтелект» включає в себе поняття 

«інтелект» та «емоція». Розглянемо ці поняття.  

Поняття «інтелект» (від лат. Intellectus – пізнання, розуміння, розум) у 

науковій літературі трактується як здатність до здійснення процесу пізнання й 
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ефективного вирішення проблем, зокрема у процесі опанування нового кола 

життєвих завдань. За Р. Декартом інтелект – це здатність відрізняти істинне 

від хибного. Г. Спенсер визначає інтелект як вроджену якість, Д. Векслер як 

здатність діяти доцільно, думати раціонально, діяти ефективно щодо 

оточення, С. Дж. Гулд як здатність вирішувати проблеми творчим шляхом, 

Л. Терман як здатність до абстрактного мислення. Деякі науковці 

наполягають: традиційні визначення інтелекту дуже вузькі, не охоплюють 

таких аспектів, як щастя, особистісний успіх або гармонія із суспільством. Як 

писав Д. Векслер: «Люди з ідентичним показником інтелекту можуть суттєво 

відрізнятися у здатності ефективно опановувати довкілля» (Wechsler, 1943, с. 

11). Швейцарський учений Ж. Піаже визначав інтелект як мисленнєву 

здатність, що допомагає людині у вирішенні проблем, а також в адаптації до 

того чи іншого середовища. А Дж. Гілфорд виділив 120 можливих варіантів 

розумових здібностей, які він згрупував у три типи інтелекту: конкретний, 

абстрактний і соціальний. 

Сучасне широке трактування інтелекту дозволяє виокремити різні його 

види, а саме: вербальний, візуальний, просторовий, соціальний, емоційний. 

Зокрема Г. Гарднер запропонував теорію множинності видів інтелекту, які 

функціонують незалежно від інших: лінгвістичний, музичний, логіко-

математичний, просторовий, тілесно-кінестезичний і особистісний інтелект. В 

останньому пропонується розглядати два його прояви – 

внутрішньоособистісний та міжособистісний. Визначення 

внутрішньоособистісного інтелекту можна вважати науковим відображенням 

життєвих уявлень про нерозривність інтелекту, емоційності й системи 

моральних відносин, оскільки в поведінковій реакції людини активізуються 

всі психічні новоутворення, світогляд і система цінностей, забезпечується їх 

інтеграція (Десфонтейнес, 2017). Тобто до внутрішньоособистісного інтелекту 

Г. Гарднер відносив уміння розуміти себе, свої вади й чесноти, настрої, 

бажання та наміри, уміння осмислювати подібність до інших і відмінність від 

них. Цей інтелект відповідає на питання «Хто я насправді такий?» та 
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співвідноститься із самопізнанням, самооцінкою, внутрішнім світом людини. 

Міжособистісний інтелект уособлює уміння розуміти настрої інших, їхні 

почуття, мотивацію та наміри, уміння ефективно реагувати на вчинки людей, 

попереджати конфлікти та вирішувати проблеми, установлювати відносини з 

людьми, співпрацювати з ними (Байсара, 2010). 

Отже, інтелект – це широкий набір здібностей особистості. Наголосимо 

на тому, що такий підхід до трактування інтелекту з’явився у зв’язку з 

розвитком імпліцитних теорій особистості (Дж. Брунер, Дж. Келлі, 

Р. Стенберг, А. Фернхем А. Бандура, Л. Росс, К. Двек). У тлумачному 

словнику «імпліцитний» (від лат. implicito – сплітаю) – це неявний, схований, 

такий, що може бути виявлений тільки через свої зв'язки з іншими об'єктами 

чи процесами. Імпліцитні теорії особистості дали можливість розглядати 

людину через призму взаємозалежності і взаємопов’язаності всіх структурних 

компонентів особистості. У своєму найближчому значенні – це сукупність 

поглядів та суджень людини, які лежать в основі регулювання її поведінки 

Дж. Келлі зазначає, що імпліцитні моделі дійсності є тією суб’єктивною 

реальністю, у якій, власне, і перебуває людина (Келли, 2000). Тобто існує 

певна система особистісних конструктів як суб’єктивно унікальної сукупності 

значень, за допомогою яких людина організовує свою поведінку, розуміє 

інших людей, оцінює їхні вчинки, реконструює свою систему соціальних 

стосунків та будує образ Я. Основним джерелом виникнення та розвитку 

імпліцитних теорій вважається особистий досвід, коли людина доходить 

певних висновків у результаті рефлексії власних вчинків, спостережень за 

іншими людьми (Горбунова, 2008). Тому емоційний інтелект ми можемо 

розглядати як результат імпліцитності особистості, який розвивається через 

набуття соціально-емоційного досвіду, проявами якого є розпізнавання, 

опанування власних емоцій та емоційних проявів інших, уміння мотивувати 

себе, оволодіння соціальними відносинами, тобто здійснювати 

інтелектуальний вплив на емоційну сферу.  
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Природа емоцій та інтелекту в історії психолого-педагогічної думки 

переважно розглядалися як антагонічні категорії, проте сучасні концептуальні 

уявлення про природу цих двох процесів тлумачаться як «союзні», інтегральні 

атрибути індивідуальності.  

У наукових джерелах термін «емоція» (від лат. emovere – збуджувати, 

хвилювати) тлумачиться як психічне відображення довколишнього світу у 

формі короткочасних переживань людини, що є проявами її ставлення до 

дійсності, своїх дій та дій інших, реакція на вплив внутрішніх і зовнішніх 

подразників.  

У працях С. Рубінштейна «Основи загальної психології» йдеться про 

безпосереднє емоційне переживання. Автор виокремлює такі види емоційних 

переживань: емоції, почуття, афекти, пристрасті. До емоційного стану вчений 

відносить настрій, визначає його як загальний емоційний стан особистості 

(Рубинштейн, 1989). Водночас,С. Рубінштейн вважав, що «саме мислення як 

реальний психічний процес є єдністю інтелектуального та емоційного, а 

емоція – єдністю емоційного й інтелектуального» (Рубинштейн, 1989, с. 96). 

О. Леонтьєв у своїй праці «Потреби, мотиви й емоції» стверджує, що до 

емоційних процесів належать афекти, безпосередньо емоції, почуття 

(Леонтьєв, 1971).  

У психологічному словнику Ю. Приходько та В. Юрченко визначають 

емоції як психічне відображення у формі безпосереднього упередженого 

переживання змісту життєвих явищ і ситуацій, зумовленого відношенням 

їхніх об’єктивних властивостей до потреб суб’єкта (Приходько & Юрченко, 

2012). Тобто головне призначення емоцій – це відповідь на зміни, які 

відбуваються у системі «людиною довколишнє середовище». Згідно з 

інформаційною теорією П. Сімонова, емоція – це відображення відношення 

між величиною потреби та ймовірністю її задоволення в конкретний момент 

(Симонов, 1984). 

Часто поняття «емоція» та «почуття» використовують як синонімічні, 

проте їхні значення різні. На відміну від емоцій, які мають короткотривалий 
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характер реагування на ситуацію, почуття відображають довготривале, стійке 

та узагальнене емоційне ставлення людини до конкретних об´єктів. Емоції та 

почуття органічно взаємопов’язані, але за змістом і формою переживання вони 

не тотожні. Почуття – це одна з форм відображення дійсності, що виражає 

суб‘єктивне ставлення людини до задоволення її потреб. Вони розвиваються 

на підґрунті емоцій під впливом розуму в процесі формування суспільних 

відносин і притаманні лише людині. Тому почуття значно триваліші, ніж 

емоції, характеризуються стійкістю емоційного ставлення до предметів, явищ, 

інших людей. Ю. Приходько і В. Юрченко визначають почуття як вищу форму 

емоційної сфери особистості. Вона характеризується переживанням людиною 

свого ставлення до явищ дійсності, що відрізняється відносною сталістю 

(Приходько & Юрченко, 2012).  

Емоції класифікуються за впливом на діяльність, змістом, формою 

перебігу та іншими ознаками. О. Лук розділяє емоції на позитивні 

(блаженство, радощі та захоплення та ін., усього 44 емоції) негативні (сум, 

відчай, лють та ін., усього 42 емоції) та почуттєво-нейтральні стани 

(байдужість, стан спокійного споглядання та ін., усього 4 емоції) (Лук, 1982). 

Є. Ільїн, проаналізувавши 26 емоцій, згрупував їх у 5 класів за 

функціональною ознакою: 1) емоції очікування та прогнозу (хвилювання, 

тривога, страх, відчай); 2) емоції задоволення та радості; 3) емоції фрустрації 

(образа, розчарування, досада, гнів, несамовитість, печаль, нудьга, туга – 

ностальгія, горе; 4) комунікативні емоції (веселість, зніяковіння, збентеження, 

сором, провина, відраза); 5) інтелектуальні «емоції», або афективно-когнітивні 

комплекси (подив, інтерес, почуття гумору, емоція здогадки, сумнів) (Ильин, 

2013).  

Емоції класифікують за сферою явищ, що визначають їх появу. Одну з 

найбільш повних класифікацій запропонував Б. Додонов. У ній виокремлено: 

альтруїстичні, комунікативні, глоричні, праксичні, пугнічні, романтичні, 

гностичні, естетичні, гедоністичні, акизитивні емоції (Додонов, 1987).  
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Визначають також так звані фундаментальні емоції. Емоція вважається 

фундаментальною, якщо вона має власний механізм виникнення та 

виражається особливими мімічними та пантомімічними засобами. Вважається, 

що такі емоції вроджені. До фундаментальних емоцій відносять (за 

К. Ізардом): задоволення-радість, інтерес-збудження, здивування-переляк, 

горе-страждання, гнів-лють, страх-жах, відраза-огида, сором і приниження 

(Изард, 1999). Згідно з теорією П. Екмана, базових емоцій сім: радість 

(задоволення), здивування, сум (смуток), гнів (злість), відраза, презирство і 

страх (Экман, 2010). За Г. Гурджиєвим базовими є сім пар протилежних 

емоцій: задоволення-страх; сміливість-злість; любов-ненависть; радість-

печаль; щастя-горе; цікавість-нудьга; захват-зневіра (Фич, 2015).  

За допомогою емоцій людина довідається, наскільки значущі пізнавані 

нею предмети або явища для задоволення її потреб. Чим більше значення 

мають пізнавані об’єкти, тим більш глибокі переживання людини. Отже, 

емоції виконують сигнальну функцію. Крім того, стійкі переживання певним 

чином змінюють поведінку людини, направляють і підтримують її, що 

дозволяє говорити про регулювальну функцію емоцій. Виділяють також 

комунікативну функцію емоцій. Зовнішні прояви емоцій у міміці, пантоміміці 

дають змогу інформувати інших людей про своє ставлення до предметів і явищ 

дійсності, що визначає інформаційну функцію емоцій. Слід зауважити, що 

емоції та почуття слугують для орієнтації у світі та реалізації енергії, яка 

допомагає вирішувати життєві завдання. Кожна з основних емоцій має 

унікальні адаптивні та мотиваційні функції, виконує певну корисну роботу 

для нас. Виключенням з цього правила є випадки, коли емоція стає 

інтенсивнішою, ніж того вимагає ситуація, тоді вона дезорганізує і руйнує 

(Захарова, 2011). Г. Гуджиєв класифікує базові пари емоцій на три функції. До 

першої пари відносяться задоволення – страх, сміливість – злість, які 

виконують інстинктивну та рухову функцію До другої пари відносяться 

любов-ненависть, радість-печаль, щастя-горе. Ці емоційні пари виконують 
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емотивну функцію. Цікавість-нудьга, захват-зневіра – третя група. Вони 

відповідають за інтелектуальну функцію емоцій (Фич, 2015).  

На нашу думку, емоційну сферу й інтелект об’єднує процес пізнання 

особистістю довкілля та самої себе. Слід погодитися, що емоції й почуття є 

певною передумовою до багатьох розумових дій, що дає здатність до регуляції 

та усвідомлення розумових процесів та сприяє інтелектуальному зростанню 

особистості. Емоційний інтелект повинен поєднувати емоції з інтелектом при 

збереженні специфічних значень цих двох термінів. За останні 30 років безліч 

наукових робіт було присвячено взаємодії емоцій і пізнання. Емоція, як 

відомо, змінює мислення багатьма способами. Наприклад, настрій людей 

може змінити хід їхніх думок. Люди в доброму гуморі думають, що вони 

цілком здорові, порівняно з іншими. Люди в поганому гуморі можуть 

вирішити, що їхнє здоров'я значно гірше, ніж у інших. Тобто емоції та 

мислення тісно взаємопов'язані. Царина когнітивних і афективних здібностей 

також охоплює емоційне самовладання, коли, наприклад, людина приховує 

свій гнів. Здатність відчувати емоції, мати доступ до їх регуляції і 

усвідомлення сприяє емоційному й інтелектуальному зростанню, оскільки 

дозволяє опановувати не тільки емоційний процес, а й мислення, що об'єднує 

інтелект і емоції. 

Так, видатний психолог Л. Виготський однією із найважливіших 

проблем психології вважав єдність афекту та інтелекту. Єдність емоцій та 

інтелекту, на думку науковця, виявляється у декількох аспектах: у їх 

взаємозв'язку і взаємовпливові на всіх етапах психічного розвитку та 

динамічності стадій розвитку мислення, яким відповідає своя стадія розвитку 

афекту. Л. Виготський критикував спроби ізолювати мислення від емоційної 

сфери (Выготский, 1982). Отже, питання інтеграції «інтелекту» та «емоцій» у 

емоційний інтелект є доречним.  

Л. Виготський, аналізуючи вчення К. Бюлера, який експериментально 

довів, яке вагоме місце посідають емоції в розвитку різних психічних процесів, 

по суті, презентує загальну технологію розвитку емоцій та їх зв’язку з 
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інтелектом людини. К. Бюлер схематично розділяє розвиток поведінки 

людини залежно від прояву емоцій та інтелекту на три стадії: інстинкт, 

дресура, інтелект, – послідовне проходження яких людиною засвідчує тісний 

взаємозв’язок емоцій та інтелекту, хоча не називає цей процес розвитком 

емоційного інтелекту (Выготский, 2006; Зарицька, 2014). 

Вперше поняття «емоційний інтелект» з’явився у поцесі розробки 

проблематики соціального інтелекту. Термін «соціальний інтелект» 

упровадили в науковий обіг та обґрунтували такі дослідники: Е. Торндайк, 

Д. Векслер, Дж. Гілфорд та Г. Айзенк. Вони розуміли соціальний інтелект як 

здатність розуміти людей, діяти чи вчиняти мудро щодо інших. Д. Векслер 

запропонував визначати соціальний інтелект як «пристосованість індивіда до 

людського буття» (Андреева, 2008, с. 83). Так, Е. Торндайк розглядав 

соціальний інтелект як «здатність розуміти інших людей та діяти або вчиняти 

мудро щодо інших» (Андреева, 2008, с. 83). У сфері соціального інтелекту 

виробляється підхід, що пояснює людину не просто як обчислювальну 

машину, а як когнітивно-емоційну істоту. Тобто, соціальний інтелект 

розглядається через взаємодію когнітивного й афективного. Соціальний 

інтелект має низку характерних структурних особливостей. Зокрема до них 

відносяться: використання невербальної репрезентації, формування 

соціального інтелекту у процесі імпліцитного навчання та використанням 

внутрішнього досвіду людини. Д. Ушаков зазначає: «соціальний інтелект, 

якщо ми розуміємо його як інтелект, – це здатність до пізнання соціальних 

явищ, яка є лише одним із компонентів соціальних умінь і компетентностей, а 

не вичерпує їх» (Ушаков, 2004, с. 28). 

Науковець Г. Гарднер 1983 року у процесі обгрунтування теорії 

множинних інтелектів уперше наблизився до розмежування емоційного й 

соціального інтелекту, дослідивши внутрішньоособистісний та 

міжособистісний інтелект. Так, внутрішньоособистісний інтелект трактується 

ним як доступ до власного емоційного життя, до своїх афектів і емоцій: 

здатність миттєво розрізняти почуття, називати їх, перетворювати на 
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символічні коди і використовувати як засіб для розуміння й регуляції власної 

поведінки (Gardner, 1983). 

Надалі Дж. Мейер, П. Саловей та Д. Карузо першими в науковій 

спільноті огрунтували дефініцію «емоційний інтелект» та визначили його як 

частину соціального інтелекту, що охоплює здібності контролювати власні 

відчуття та емоції, відчуття та емоції інших, розрізняти їх і використовувати 

цю інформацію, щоб контролювати мислення і дії на основі інтелектуального 

аналізу і синтезу (Сергиенко & Ветрова, 2010).  

Модель емоційного інтелекту, запропонована Дж. Мейером, 

П. Саловеєм, Д. Карузо (1990 р.), передбачала наявність трьох видів 

здібностей: ідентифікація та виявлення емоцій, що ділиться на два 

компоненти, один з яких спрямований на свої, а інший – на чужі емоційні 

стани; регуляція емоцій, що також складається з двох компонентів (регуляція 

своїх емоцій та емоцій і почуттів інших); здатність використовувати емоційну 

інформацію в мисленні й діяльності, що охоплює такі структурні одиниці як 

гнучке планування, креативність, переключення уваги.  

У більш сучасному варіанті моделі здібностей Дж. Мейера, П. Саловея, 

Д. Карузо увага зосереджувалася на гіпотезі про те, що емоції містять 

інформацію про зв’язки людини з іншими, соціальним оточенням, і об’єктами 

довкілля, окрім цього, ці зв’язки можуть не тільки сприйматися, але й 

уявлятися. Зміна зв’язків з іншими людьми і предметами зумовлює зміни 

пережитих щодо цього емоцій. Змінюються й уявлення про структуру 

емоційного інтелекту, який вчені визначають як складний, ієрархічно 

організований конструкт, що складається з чотирьох компонентів, 

спрямованих на розуміння не тільки власної емоційної сфери, а й емоцій інших 

людей (Майер, 2008):  

– рефлексивна регуляція емоцій, що сприяє емоційному та 

інтелектуальному зростанню;  

– розуміння й аналіз емоцій;  

– фасилітація мислення за допомогою емоцій;  
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– сприйняття, оцінювання та вираження емоцій.  

Дж. Мейер, П. Саловей та Д. Карузо стверджують, що емоційні 

здібності, описані у їхній моделі, можуть розглядатися як інтелект, бо вони є 

взаємопов’язаним набором здібностей, які можуть бути інтерпретовані як 

єдиний фактор з чотирма субрівнями. Науковці стверджували, що ці здібності 

тісно пов’язані з вербальним та соціальним інтелектом особистості, люди з 

високим рівнем емоційного інтелекту, які виросли в оптимальних 

біосоціальних, адаптивних домашніх умовах (мали емоційне виховання), в 

стані повторно переживати емоції (тобто бувають щиро оптимістичними і 

вдячними), вибирають хороші емоційні зразки для наслідування (в стані 

спілкуватися і обговорювати почуття, розвивають досвід знань в специфічній 

емоційної сфері типу естетики, морального або етичного почуття, соціального 

рішення проблем, лідерства або духовних почуттів) (Сергиенко & Ветрова, 

2010). Проте модель П. Саловея і Дж. Маеєра на сьогоднішній день 

розглядається як «рання» модель емоційного інтелекту, яка у своїй структурі 

мала лише когнітивні здібності для, пов’язані з переробкою емоційної 

інформації інтелектом. 

На противагу класичної моделі здібностей Дж. Мейера, П. Саловея, 

Д. Карузо розроблені змішані моделі емоційного інтелекту Р. Бар-Она, 

Д. Гоулмана, Д. Люсіна, К. Петридесом, Е. Фернхемом. Ці моделі за своєю 

структурою можуть включати також емоційні, адаптаційні, соціальні 

здібності, які детермінують особистісні та мотиваційно-вольові якості, 

характеристик самосвідомості та соціально-емоційні навички.  

Р. Бар-Он висунув власне уявлення про емоційний інтелект, він  

визначає його як безліч некогнітивних здібностей, компетентностей і вмінь, 

які впливають на здатність опановувати  вимоги й впливи середовища, дають 

людині можливість успішно долати різні життєві ситуації. Р.  Бар-Он  

стверджує, що емоційний інтелект розвивається  з  часом,  його  можна  

вдосконалювати  за допомогою тренінгів, вправ, терапії. (Bar-On R., 1997). 

Також, канадський клінічний психолог Р. Бар-Он запропонував змішану 
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модель, яка позиціонує емоційний інтелект як множинність некогнітивних 

здібностей і навичок, що впливають на можливість індивіда успішно долати 

перешкоди і тиск оточення. В структуру моделі емоційного інтелекту Р. Бар-

Он включає п’ять основних компонентів (Андреева, 2012):  

– внутрішньоособистісний (асертивність, емоційний самоаналіз, 

незалежність, самоповага, самоактуалізація); 

– міжособистісний (емпатія, соціальна відповідальність, компетентність у 

інтерперсональних відносинах); 

– адаптивний (реалістичність, гнучкість, здатність до вирішення 

проблем); 

– регулятивний (стресостійкість, регуляція імпульсивності); 

– загальний настрій (оптимізм, задоволеність життям).  

Д. Гоулмен у своїй праці «Емоційний інтелект» висунув припущення, 

що окремі структурні компоненти емоційного інтелекту (усвідомлення та 

управління емоціями) відображають не когнітивні здібності, а емоційні. Тому 

дослідник розглядає емоційний інтелект як здатність до цілеспрямованості, 

впевненості, постійності та самомотивування (Goleman, 1995). Автором була 

запропонована моделей емоційного інтелекту заснована на сукупності 

компетентностей особистості. Цю модель можна вважати змішаною, оскільки 

вчений включає до складу емоційного інтелекту різні за своєю природою, 

структурою і функціями компоненти, а саме: 

– знання про власні емоції, що охоплює процеси ідентифікації і 

найменування емоційних станів, розуміння взаємозв’язків між 

емоціями, мисленням і діями; 

– управління емоціями – контроль над емоціями і заміна небажаних 

емоційних станів адекватними;  

– мотивацію для себе як здатність входити в емоційні стани, що 

сприяють досягненню успіху; 

– здатність розпізнавати емоції інших людей, бути чутливим до них і 

керувати емоціями інших; 
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– підтримка та здатність вступати в міжособистісні стосунки з іншими 

людьми і підтримувати їх.  

Диспозиційна модель емоційного інтелекту, запропонована 

англійськими дослідниками К. Петридесом та Е. Фернхемом, полягає в 

сукупності певних рис, які безпосередньо пов’язані з емоційним 

функціонуванням особистості. Вони визначають емоційний інтелект як 

своєрідне поєднання здібностей та диспозиційних особистісних 

характеристик (рис). За диспозиційними теоріями риси – це фундаментальні 

одиниці особистості, кожна з яких є узагальненою схильністю діяти певним 

чином у відповідній типовій ситуації. Разом з тим, представники цього 

напряму по-різному визначають кількість та сутність базових параметрів, 

необхідних для адекватного опису особистості. К. Петридес та Е. Фернхем 

беруть до уваги набір здібностей, запропонованих Мейєром і Саловеєм, а 

також пропонують враховувати власні диспозиційні компоненти особистості 

(риси), які репрезентує стиль поведінки та досвіду, який носить 

контекстуалізований характер їх моделі. Головна концептуальна відмінність 

моделі К. Петридеса та Е. Фернхема від інших моделей емоційного інтелекту 

в тому, що автори акцентують увагу на суб’єктивності емоційного досвіду 

особистості і виокремлюють наступні компоненти виявлення диспозиційного 

емоційного інтелекту дорослої людини: здатність адаптуватись до нових умов 

життєдіяльності; асертивність (впевненість у власних силах); усвідомлення 

власних емоцій та емоцій інших людей; емоційна експресія; регуляція емоцій 

інших людей; емоційна саморегуляція; низька імпульсивність; здатність 

підтримувати доброзичливі стосунки з іншими людьми; адекватна 

самооцінка; самомотивація; соціальна обізнаність; управління стресом; 

емпатія як риса; щастя як риса особистості; оптимізм як риса (Petrides, 

Frederickson, & Furnham, 2004). 

Також до змішаних моделей емоційного інтелекту відноситься потокова 

модель Т. Бредбері та Дж. Грівз, яка описана книжці «Емоційний інтелект 2.0» 

розглядає емоційний інтелект як когнітивно-особистісне утворення та набір 
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знань, умінь та навичок (стратегій) щодо переробки та перетворення емоційної 

інформації. Т. Бредбері та Дж. Грівз розуміють емоційний інтелект як 

інтенсивний потік інформаційного обміну між раціональним та емоційним 

центрами мозку, об’єднання раціонального мислення та емоційних реакцій. 

Структурними компонентами цієї моделі емоційного інтелекту є: 

самосприйняття; керування собою; соціальна чутливість; керування 

відносинами (Бредберри & Гривз, 2010) 

На думку Д. Люсіна, емоційний інтелект являє собою конструкт, що має 

двоїсту природу. Він визначає емоційний інтелект як здатність людини до 

усвідомлення, прийняття та регуляції емоційних станів і почуттів як своїх, так 

і чужих. На думку Люсина, емоційний інтелект – це психологічне утворення, 

яке формується протягом людського життя, враховуючи чинники, які 

зумовлюють його рівень та індивідуальні особливості. Дослідником 

пропонується двокомпонентна структура емоційного інтелекту як здатності до 

розуміння своїх і чужих емоцій, управління ними. Автор виокремлює три 

групи таких факторів: когнітивні здібності, уявлення про емоції, особливості 

сформованості емоційної сфери особистості (Люсин Д. & Ушаков Д., 2018). 

Науковець стверджує, що розвинений емоційний інтелект – це передусім 

здатність до регуляції власних емоцій (людина може контролювати 

інтенсивність емоцій, насамперед регулювати надмірно сильні емоції; здатна 

контролювати зовнішній появ емоцій; може у разі необхідності довільно 

викликати ту чи іншу емоцію) та емоцій інших людей. Тобто науковцем 

виокремлюються два компоненти в емоційному інтелекті: 

внутрішньоособистісний та міжособистісний. Міжособистісний емоційний 

інтелект – розуміння емоцій інших людей і їх регуляція. 

Внутрішньоособистісний емоційний інтелект – розуміння власних емоцій та 

опанування їх. До того ж, дослідник зазначив, що хоча обидва компоненти є 

взаємопов’язаними, кожен із них зумовлює різні варіанти взаємодії та 

актуалізує відмінні різновиди здібностей (Люсин, Марютина, & Степанова, 

2004). Також Д. Люсином була розроблена змішана модель, у якій дослідник 
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запропонував поглянути на взаємозв’язок емоційного інтелекту та 

індивідуальних особливостей особистості по-іншому. Структурними 

компонентами його змішаної моделі емоційного інтелекту є: 

– здатність розпізнавати емоцію, тобто встановлювати сам факт наявності 

емоційного переживання у себе або у іншої людини; 

– ідентифікація емоції, тобто встановити, яку саме емоцію відчуває сам 

індивід або інша людина, і знайти для неї словесне вираження; 

– розуміння причини, що викликали цю емоцію, і наслідки, до яких вона 

призведе (Люсин, Современные представления об эмоциональном 

интеллекте, 2004). 

Е. Носенко та Н. Коврига розробили модель емоційного інтелекту, 

розглядаючи поняття «емоційний інтелект» через поняття «емоційна 

розумність». Автори вказують на певну ієрархічність структур емоційного 

інтелекту та відповідність цим структурам певний рівень сформованості 

емоційної розумності, а саме (Носенко & Коврига, 2008): 

- сенсорно-перцептивна структура → низький рівень виявлення EI → 

реактивна дія особистості; 

- мисленнєва структура → середній рівень виявлення EI → усвідомлена дія 

особистості;  

- структура настанов, цінностей, ідеалів → високий рівень виявлення EI → 

вчинок особистості. 

Е. Носенко у структурі емоційного інтелекту визначає декілька рівнів: 

внутрішні та зовнішні прояви емоційного інтелекту. До внутрішніх проявів 

емоційного інтелекту відносять так звані фактори «великої п’ятірки»: 

сумлінність, доброзичливість, емоційна стійкість, відкритість новому досвіду 

та самооцінка. До зовнішнього прояву емоційного інтелекту дослідниця 

відносить мотивацію діяльності, контроль, вибір актів поведінки. На думку 

Е. Носенко, найвищим рівнем сформованості емоційного інтелекту є 

наявність у особистості установок добродійності, які визначають можливість 

альтернатив поведінки у конкретних ситуаціях. Саме доброчинні установки 
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визначають гармонійне співвідношення зовнішнього і внутрішнього 

емоційного інтелекту особистості (Носенко Е. , 2012). Дослідниця відображає 

емоційний інтелект через міру розумності ставлення людини до світу, до себе 

та інших. Міра розумного емоційного ставлення виражається, на думку 

Е. Носенко, у структурі внутрішніх і зовнішніх компонентів емоційного 

інтелекту, які виконують адаптаційну та стресозахисну функції у 

життєдіяльності особистості. Слід наголосити на тому, що внутрішні 

компоненти емоційного інтелекту є диспозиційними, а зовнішні – надають 

вияву емоційного процесу у поведінці людини. 

Ю. Давидова, яка досліджувала сутнісні ознаки емоційного інтелекту, 

його структуру й особливості прояву в підлітковому віці, розглядає емоційний 

інтелект як інтегральну категорію в структурі інтелектуальної та емоційно-

вольової сфери особистості, що визначає успішність діяльності, а також 

процесів внутрішньоособистісної і міжособистісної взаємодії, що є сукупністю 

таких сутнісних ознак, як здатність до розуміння і управління власними 

емоціями та емоціями інших людей, емоційну обізнаність, емпатію 

(співпереживання), здатність до самомотивації (Давыдова, 2011). Водночас, 

Ю. Давидова наголошує, що і соціальний, і емоційний інтелект передбачають 

постійне пізнання зовнішнього і внутрішнього світу з точки зору інформації 

про соціальні процеси і емоції. Обидві форми інтелекту містять у своїй 

структурі компоненти, що відповідають за знання та усвідомлення ситуації 

взаємодії, знання соціальних норм спілкування і взаємодії, специфіки 

культурного середовища. Об'єднавчою категорією для цих форм інтелекту 

також є «діяльність»: як соціальний, так і емоційний інтелект проявляються, 

реалізуються, і розвиваються в діяльності, у взаємодії з іншими людьми 

(Давыдова, 2011, с. 11).  

Отже, нині існують різні підходи до трактування емоційного інтелекту 

та його моделей, а саме: класична модель здібностей (Дж. Мейер, П. Саловей, 

Д. Карузо) та змішані моделі (Р. Бар-Он, Д. Гоулман, Д. Люсин, К. Петридес 

та Е. Фернхем, Т. Бредбері та Дж. Грівз, Е.Носенко). Ключовою відмінністю 
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між розглянутими підходами до трактування природи емоційного інтелекту є 

наявність різних інтерперсональних компонентів та показників емоційного 

інтелекту та їх взаємодія між собою. З позицій комплексного підходу, 

заслуговують на увагу тенденції імпліцитного, інтегрального уявлення про 

природу емоційного інтелекту. Вони підкреслюють значущість паритетної 

ролі як когнітивних, так і некогнітивних здібностей в процесі соціалізації 

особистості при вивченні емоційного інтелекту. Тому емоційний інтелект 

належить визначати як сукупність здібностей і якостей (рис) особистості, які 

зумовлюють усвідомлення та розуміння власних емоцій і почуттів, емоцій і 

почуттів оточення, здатність ефективно керувати своєю емоційною сферою, 

впливати на власну поведінку і хід думок, легше адаптуватися, досягати 

поставлених цілей через взаємодію з оточенням (Васильківський, 2017). За 

своїм змістом у контексті виховання особистості емоційний інтелект можна 

розглядається на сьогоднішній день як комплекс якостей і властивостей 

особистості, що відповідають показникам емоційної компетентності, яка 

детермінує розвиток інтегрального показника емоційного інтелекту. 

Виховання забезпечує процес соціалізації емоцій.  

Соціалізація емоцій – це процес перетворення емоційної сфери людини 

в ході її психічного розвитку. У соціальний напрям розвитку змісту емоцій 

покладено етапність і послідовність розвитку соціальних емоцій в онтогенезі, 

про розвиток особистості в діяльності, зокрема у навчальній.  Протягом 

дорослішання дитини з'являються нові складні форми її соціальних 

переживань – співпереживання, співчуття, сприяння іншій особі, необхідні для 

спільної діяльності і спілкування. Соціалізація емоційності в репертуарі 

поведінки є одним із центральних елементів емоційного розвитку в старшому 

шкільному віці і нерозривно пов'язана з розвитком пізнавальних процесів 

власного «Я», а також з формуванням нових мотивів поведінки. Слід 

зауважити, що весь процес емоційного розвитку визначає становлення 

основного механізму емоційної регуляції – емоційної корекції поведінки 
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дитини. Для емоційної корекції поведінки важливого значення набувають 

емоційні уявлення людини.  

Емоційні уявлення (розуміння людиною емоцій) засновані  на злитті 

двох компонентів: емоційного забарвлення і феномена пізнавального рівня.  

Д. Рассел, досліджуючи це питання, пропонує поняття скрипт, який є моделлю 

емоційних уявлень. Емоційний скрипт являє собою структуру, схему знань 

про емоційний явище.  Це певні знання про причин емоцій, фізіологічні зміни, 

зовнішні дії, мотиви.  З точки зору дослідника, емоційний скрипт є уявленням 

про емоції в різному ступені узагальненості. Загальна послідовність 

формування уявлень про емоційне явище (скрипти) людиною, за 

дослідженнями Д. Рассела, така: від уміння розрізняти окремі експресивні 

зміни, зумовлені емоційними переживаннями, до зв'язування експресивних 

змін в комплекси, потім до можливості об'єднання двох або декількох 

комплексів, а також їх комбінацій (Russell, 1985). 

У процесі соціалізації мимовільне емоційне реагування 

трансформується в довільне вираження емоцій. За дослідженнями П. Екмана, 

між переживанням емоції і її проявом можна виділити елемент культурного, 

соціального навчання. Дитина поетапно освоює низку «правил прояву» 

особистих, ситуаційних і культурних норм, які регулюють ступінь і форму 

експресії обличчя. П. Екман виокремлює три основні типи правил прояву: 

симуляція (неперервана емоція), придушення (приховування пережитої 

емоції) і маскування (заміна пережитої емоції проявом іншої, не пережитої) 

(Экман, 2010). 

З точки зору Н. Билкіної та Д. Люсина, вікова динаміка системи 

узагальнених знань про емоції полягає в її поступовому розширенні і 

ускладненні: підвищується інформованість дитини про емоційну сферу 

людини, збільшується кількість понять, у яких описуються емоції (словник 

емоцій); системні зв'язки переходять на новий рівень взаємодії (Былкина & 

Люсин, 2000).  
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Отже, що на розвиток емоційної сфери особистості в онтогенезі 

безпосередній вплив здійснюють соціалізація емоцій та емоційні уявлення. 

Передумовами успішного опанування дитиною емоцій, її емоційного розвитку 

є формування уявлень дитини про емоційну сферу. 

Доктор педагогічний наук Л. Буркова зазначає, що розвиток емоційного 

інтелекту особистості зумовлений дією трьох чинників: генотипу батьків, 

соціального середовища та виховання. Незважаючи на те, що емоційний 

інтелект певною мірою передбачений генетично, значна міра здатностей може 

бути розвинена впродовж життя. Попри те, що, як і кожна особливість людини, 

емоційний інтелект, певною мірою, передбачений генетично, підґрунтя для 

повного використання цього потенціалу закладається у дитинстві. На відміну 

від інтелекту, емоційний інтелект розвивається упродовж життя. Більше того, 

при свідомому напрямку зусиль на розвиток, він піддається цілеспрямованому 

тренуванню (Буркова Л. В. , 2010).  

І. Андрєєва визначає емоційний інтелект як сукупність ментальних 

здібностей до розуміння власних емоцій і емоцій інших людей, а також до 

керування емоційною сферою. Проте, дослідниця зазначає, що за 

результатами одного з досліджень виявилося, що рівень емоційного інтелекту 

дитини пов’язаний з аналогічною якістю його матері, проте з батьківськими 

характеристиками зв’язок не простежується. Цей факт спростовує 

«генетичну» теорію і доводить істинність «виховної», адже гени 

успадковуються від батьків у рівній мірі (Андреева, 2012). У трактуванні  

розвитку емоційного інтелекту визначилися дві позицій (І. Андреєва). Згідно з 

першою (Дж. Мейер), емоційний інтелект описується як відносно стійка 

здатність, внаслідок чого підвищити його рівень практично неможливо, однак 

збільшити емоційну компетентність шляхом навчання цілком можливо. 

Опоненти першої позиції (зокрема, Д. Гоулман), вважають, що емоційний 

інтелект можна розвивати. Емоційний розвиток проявляється у свідомому 

регулюванні емоцій (Андреева, 2007). Останньої точки зору дотримується і 

Т. Березовська, результати емпіричного дослідження якої вказують на 
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можливість розвитку емоційного інтелекту шляхом спеціально організованого 

навчання і виховання (Березовская, 2006). О.І Власова вважає, що розвивати 

емоційний інтелект можливо впродовж життя за допомогою тренінгів 

(Власова, 2005). У зарубіжній психології позиції можливості розвитку 

емоційного інтелекту дотримується більшість дослідників. На думку 

науковців, емоційний інтелект складається з ряду миттєвих, тактичних, 

«динамічних» умінь і навичок, які можна застосовувати в залежності від 

ситуації. Наприклад, С. Стейн і Г. Бук доходять висновку про те, що можна 

підвищувати рівень емоційного інтелекту за допомогою тренування, навчання 

та життєвого досвіду (Белкина, 2009).  

Проте проблемним залишається співвіднесення понять емоційний 

інтелект, емоційна компетентність та емоційна культура. Ці поняття є 

достатньо близькими. На нашу думку, розмежування цих термінів можна 

провести за аналогією до розмежування понять соціального інтелекту та 

соціальної компетентності. Як зазначено у енциклопедичному словнику 

«Психологія спілкування» (Бодалева, 2011), соціальний інтелект 

розглядається як засіб пізнання соціальної дійсності, а соціальна 

компетентність – як продукт такого пізнання. Зокрема, І. Юсупов, Г. Юсупова 

зазначають, що «емоційна компетентність не є самостійним психосоціальним 

утворенням, а дослідницьким конструктом, який інтегрально об’єднує емоції, 

інтелект та волю, зрілість, що детермінують успішність адаптації суб’єкта до 

оточення та життєвих ситуацій» (Юсупов & Юсупова, 2009).  

Зокрема К. Ізард аналізує емоційну культуру як «функцію соціального 

досвіду, що виявляється в успішності соціального розвитку й соціалізації 

індивіда» (Изард, 1980, стр. 366). Л. Нікіфорова в структуру емоційної 

культури вводить такі чотири компоненти: потребнісно-мотиваційні, 

ціннісно-теоретичний, комунікативний та саморегулювальний (Нікіфорова, 

2007). За М. Якобсоном, емоційна культура являє собою сукупність рис 

особистості, а саме: емоційна чуйність, розвинена здатність розуміти емоції 

інших та проявляти до них увагу, здатність співпереживати, уміння ділитися 
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співпереживаннями та почуття відповідальності за себе та оточення (Якобсон, 

1998). Отже, емоційна культура – це особистісні динамічне утворення, яке 

ґрунтується на емоційній грамотності (поінформованості), емпатії, умінні 

регулювати емоційні стани та реалізовувати власні почуттєві стани відповідно 

до норм соціуму. 

Визначення емоційної компетентності та культури, що пропонують ці 

науковці, фактично збігається з уже описаними визначеннями емоційного 

інтелекту. Зокрема вони розглядають емоційну компетентність як «групу 

здібностей, які перебувають у стані розвитку, щодо саморегуляції і регуляції 

інтерперсональних стосунків шляхом розуміння власних емоцій та емоцій 

оточення» (Юсупов & Юсупова, 2009). Тому, на нашу думку, емоційна 

компетентність, емоційна культура, емоційний інтелект взаємозалежні, вони 

детермінують інтегральний розвиток емоційного інтелекту. І. Опанасюк 

зазначає, що чим вищий рівень емоційної стійності та емоційної культури, тим 

вищий показник емоційного інтелекту (Опанасюк І. , 2014).  

Ця позиція є співзвучною із думкою Д. Голмана, який визначає 

емоційний інтелект як здатність людини усвідомлювати свої емоції, 

генерувати їх так, щоб сприяти мисленню, уміти мотивувати себе, розуміти 

емоції і керувати ними для того, щоб сприяти емоційному й інтелектуальному 

зростанню. Емоційний інтелект складається, на думку Д. Голмана, з п'яти 

головних сфер: знання про своїх емоцій; опанування емоцій; самомотивація ; 

розпізнавання емоцій  інших людей; підтримка взаємин (Гоулман, 2013). Таке 

трактування та структура емоційного інтелекту співвідноситься дуже чітко з 

емоційною компетентністю, оскільки, на думку дослідника, емоційна 

компетентність впливає на розвиток емоційного інтелекту. 

Крім цього Д. Гоулман говорить і про успішне навчання на основі 

розвитку емоційного інтелекту: «У ході експерименту, у якому брали участь 

двісті художників у віці вісімнадцяти років, які закінчили художню школу, 

з'ясувалося, що лише ті, хто в студентські роки відчував справжню радість від 

самого процесу малювання, стали в підсумку успішними художниками. Якщо 
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ж мотивом до навчання в школі були мрії про славу та багатство, то після її 

закінчення більшість таких студентів взагалі відходять від мистецтва» 

(Гоулман, 2009, с. 154). 

С. Дерев’янко розглянула особливості цілеспрямованого розвитку 

емоційного інтелекту з урахування різних методологічних позицій: 

психоаналітичного, гуманістичного, поведінкового та когнітивного напрямів. 

Психоаналітичний напрям акцентує увагу на нейтралізації захисних 

механізмів, що заважають усвідомленню й вираженню емоцій та почуттів та 

фіксації нових. Гуманістичний напрям спрямований на стимулюванні 

найбільш повного вираження емоцій і почуттів, котрі пов’язані з внутрішнім 

«Я», розвитком здібностей рефлексії, саморегуляції, емпатії та фасилятивного 

впливу. Поведінковий напрям акцентує увагу на довільних способах 

управління емоціями та їх експресивним вираженням. Способи розвитку 

емоційного інтелекту, зазначає С. Дерев’янко, мають на меті формування 

стереотипів емоційної поведінки, що відповідають соціально-прийнятному 

реагуванню. Наступним напрямом, який визначає дослідниця є когнітивний. 

Тут переважає акцент на можливості научіння нових способів емоційного 

мислення, що стимулюють розуміння емоцій і ефективне управління ними. 

С. Дерев’янко наголошує, що цілеспрямований розвиток емоційного інтелекту 

є різноплановим залежно від загальної методології спрямованості тих 

навчальних або виховних впливів, які плануються здійснюватися (Дерев'янко, 

2016).   

Згідно зі структурно-динамічною теорією К. Платонова, рівень розвитку 

тієї чи іншої інтелектуальної функції залежить, крім індивідуального 

потенціалу, також і від того, скільки часу і праці покладено в її розвиток. 

Характеристика динамічної структури особистості, яку запропоновав 

К. Платонов, розкриває, на нашу думку, можливість розвитку емоційного 

інтелекту у контексті виховання особистості. Усі якості особистості 

К. Платонов відносить до чотирьох груп: 1) соціально зумовлені особливості 

(спрямованість, моральні якості); 2) біологічно зумовлені особливості 
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(темперамент, задатки, інстинкти, найпростіші потреби); 3) досвід (обсяг і 

якість знань, навичок, умінь і звичок); 4) індивідуальні особливості різних 

психічних процесів. На думку К. Платонова, соціально зумовлені властивості 

є найвищим рівнем інтеграції, які відіграють провідну роль у сфері розвитку 

особистості (Платонов, 1965). Слід акцентувати увагу на тому, що 

підструктура спрямованості, за дослідженнями Б. Додонова, охоплює 

емоційну спрямованість. Згідно з концепцією емоційної спрямованості, 

емоційні переживання аналізуються не тільки у вигляді оцінно-

відображувальної функції, а й у формі самостійних цінностей особистості 

(Додонов, 1987). Звідси, емоційну спрямованість ми можемо розглядати як 

відображення потреб і мотивів, які детермінують розвиток емоційного 

інтелекту самою особистістю.  

Так, К. Платонов зазначав, що до підструктури спрямованості 

особистості відносяться спрямованість, ставлення та моральні риси 

особистості, що зумовлюють властивості особистості (Платонов, 1965), 

зокрема інтелектуальні та емоційні потяги, бажання, прагнення, інтереси, 

ідеали, світогляд, переконання. Ця підструктура соціально зумовлена і 

формується шляхом виховання. Емоційну спрямованість особистості ми 

можемо розглядати за змішаними моделями як одну зі складових емоційного 

інтелекту. За психоемоційною структурою С. Рубінштейна, емоції можна 

розглядати як цінності, які зумовлюють спрямованість. С. Рубінштейн писав: 

«Будь-яка особистість має свій емоційний устрій і стиль, свою основну палітру 

емоцій та почуттів, за допомогою яких вона сприймає світ» (Рубинштейн, 

1989, с. 109). Емоційна спрямованість особистості може проявлятися через 

ставлення, так і через моральні якості у поведінці особистості. Водночас, 

емоційна спрямованість є сукупністю потреб та потенційних мотивів розвитку 

емоційного інтелекту, які можна формувати в процесі виховання.  

Як відзначає О. Хохліна емоційна спрямованість підсилює інтерес 

людини до емоційно-інтелектуального розвитку особистості, які вона насичує 

ціннісними переживаннями; є психічним регулятором її вчинків та поведінки; 
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виступає в ролі безпосередньої спонукальної причини діяльності та формує 

ціннісні переживання, які сприяють підтримці високого функціонального 

рівня, завдяки захопленості та поглиненості особистістю самим процесом 

діяльності (Хохліна, 2016). 

До другої підструктура особистості К. Платонов відносить підструктуру 

досвіду, яку називають індивідуальною культурою, або підготовленістю. Вона 

передбачає знання, навички, уміння та звички, набуті шляхом особистого 

досвіду й навчання, проте вже з помітним впливом і біологічно обумовлених 

властивостей особистості. Третя підструктура – підструктура форм 

відображення – охоплює індивідуальні особливості окремих психічних 

процесів, психічних функцій. Ця підструктура формується шляхом вправ. 

Четверта підструктура – біологічно зумовлена підструктура, яка об’єднує 

властивості темпераменту (Платонов, 1965; Хохліна, 2016).  

Другу підструктуру, за К. Платоновим, ми можемо розглядати у 

контексті виховання емоційного інтелекту як емоційну культуру, а третю 

підструктуру – як емоційну компетентність. Як ми бачимо, друга підструктура 

досвіду формується шляхом навчання, а третя підструктура форм 

відображення – вправляння.  

Отже, інтелектуальні функції піддаються розвитку. Якщо загальний 

інтелект певною мірою тренується академічними дисциплінами, які є 

складовими навчання в рамках середньої та вищої освіти, то розвиток 

емоційного інтелекту відбувається в нашому житті імпліцитно, тобто через 

нашу спрямованість, досвід та безпосередню діяльність. Ми виходимо із 

припущення про те, що експліцитне навчання та виховання емоційного 

інтелекту може дати істотний ефект. 

Виховання, як соціальне явище, передбачає ступеневу стимуляцію 

різних типів психічної активності, серед яких емоційні займають провідну 

позицію. Мисленнєві процеси, міркування та роздуми є лише початковою 

умовою становлення стійких якостей особистості. Емоційне ставлення, яке 

активізує переживання та почуття вихованця, апелює до власного «Я» та 
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оточення з яким ми взаємодіємо. Емоційно-вольова сфера спрямована на 

активізацію та розвиток саморегулятивної активності вихованця як суб’єкта 

власного життєдіяльності. Тому планомірність, цілеспрямованість виховних 

впливів на свідомість і поведінку особистості повинна передбачати емоційно-

збагачувальні прийоми та ситуації, які б забезпечували всі умови для 

інтеріоризації виховних впливів з метою формування мотивів, інтересів, 

ідеалів, світогляду і установок особистості учня.  

У межах загальних гуманістичних завдань нової парадигми освіти 

акцент навчання та виховання переноситься на запити особистості та 

забезпечення умов щодо її самореалізації. Цього можна досягти шляхом 

формування в освітніх закладах емоційного поля взаємовідносин, які 

забезпечують повагу до особистості та паритетність суб’єктів навчально-

виховного процесу, і як результат – емоційний комфорт учасників 

педагогічного процесу. Моделлю особистості в новій парадигмі освіти має 

стати інноваційна людина, основною рисою якої є креативність, а провідною 

метою навчання – формування суб’єктної позиції, посилення гуманістичних 

компонентів особистості (Сподін & Васильківський, 2014). Одним із 

показників такої особистості є розвинутий емоційний інтелект.  

О.І. Власова наголошує на тому, що для сучасної психолого-педагогічної 

науки проблема взаємозв'язку навчання, виховання й розвитку є одним із 

центральних методологічних питань. Кожна концепція навчання, яку 

формулює педагог, інтегрує певну концепцію розвитку. Так само кожна 

концепція психічного розвитку, яку формулює психолог, має у собі й певну 

теорію навчання (Власова, 2005). 

Л.С. Виготський висунув гіпотезу про психологічні закономірності 

розвитку дитини, про роль навчання в розвитку, він увів поняття зон 

актуального розвитку і найближчого розвитку. Дотримуючись ідеї суспільно-

історичної природи психіки, Виготський здійснює перехід до трактування 

соціального середовища не як «фактора», а як «джерела» розвитку 

особистості. Однією з основ теорії Л. Виготського є теза про соціальне 
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походження психічних функцій людини (Выготский, Педагогическая 

психология, 1991). Також Л.С. Виготський долучився до вирішення проблеми 

змісту шкільного навчання, спрямованого на опанування системи наукових 

понять, але він не підійшов впритул до питання про те, як має бути 

організоване це опанування. Хоча в концепції «навчання веде розвиток» в 

прихованому вигляді необхідність такої організації мається на увазі 

(Выготский, 1991). Видатний психолог та педагог Л. Виготський відводив 

провідне місце вихованню почуттів та емоцій. «Виховання, – говорив 

психолог, – завжди змінюване. Емоційні реакції повинні становити підгрунтя 

виховного процесу… Тільки ті завдання, що пройшли через почуття учня, 

можуть прищеплюватися. Момент схвилювання, небайдужості повинен 

служити початковим пунктом кожної роботи» (Выготский Л. С. & Давыдов В. 

В., 1996).  

Слід зазначити, що при дослідженні розвитку емоційного інтелекту у 

контексті виховання особистості школярів ми притримувалася саме концепції 

– «виховання веде розвиток». 

О. Власова наполягає на тому, що сучасна психологічна теорія розвитку 

людини базується на визнанні провідної ролі навчання (й виховання) у 

психічному розвитку особистості (Власова, 2005). Послідовність періодів 

розвитку незворотна та передбачувана. Факторами психічного розвитку 

людини вважаються її активність, спадковість і середовище. Це провідні 

детермінанти розвитку. Спадковість як передумова розвитку проявляється в 

індивідуальних якостях людини, дія фактора суспільного середовища 

найбільш систематично здійснюється через навчання й виховання і 

відображається у сформованих соціальних якостях особистості, а фактор 

активності забезпечує взаємодію двох попередніх детермінант (Власова, 

2005). Аналізуючи міркування О. Власової, можна зробити висновок про те, 

що для розвитку емоційного інтелекту школярів необхідно створити 

відповідне навчально-виховне середовище з позитивним емоційним кліматом, 
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компетентний психолого-педагогічний супровід учня й організовану 

навчальну діяльність, спрямовану на розвиток емоційного інтелекту. 

Також серйозною педагогічною проблемою є емоційна нестійкість учнів, 

яку часто спостерігають педагоги в практичній діяльності. А. Реан звертав 

увагу: «Педагоги не знають як себе  поводити зі школярами занадто впертими, 

вразливими, агресивними, або, наприклад, з дітьми, які занадто хворобливо 

переживають будь-які зауваження, плаксивими, тривожними» (Реан, 

Социальная педагогическая психология, 1999, с. 264). Тому це питання є 

прерогативою виховання емоційної стійкості, тобто формування емоційного 

інтелекту учнів. 

Дж. Готтман і Дж. Деклер у своїй книзі «Емоційний інтелект дитини» 

розкривають розвиток емоційного інтелекту дітей через організований процес 

виховання. Автори зазначають, що виховання емоційного інтелекту – це 

процес і результат розуміння почуттів дітей, уміння співпереживати, 

заспокоювати і направляти ці почуття на формування поведінки, а не 

обмежувати емоційну сферу дитини (Готтман & Деклер, 2015).  

Розвинута сфера емоцій, почуттів шляхом оптимального виховання дає 

змогу людині набувати власного досвіду та пізнання її соціального оточення. 

Учителям і батькам необхідно постійно дбати про емоційний добробут дітей, 

зокрема формувати їхню власну емоційну усвідомленість у різних видах 

цілеспрямованої діяльності. 

Педагогами-класиками була впроваджена модель формування 

емоційного інтелекту, яку не можна порівняти із жодною сучасною. 

Створюючи свою педагогіку, А. Макаренко дійшов висновку, що в колективі 

повинен бути радісний, піднесений настрій. Мажор у колективі, вважає він, є 

проявом внутрішнього спокою, упевненості у своїх силах і своєму 

майбутньому. Мажор – це постійна бадьорість, готовність до дії і, водночас, 

життя в спокійному, енергійному русі. Можливо, звідти ж ідея «завтрашньої 

радості», просування до мети, почуття задоволеності від трудової діяльності, 

навчання, від життя взагалі, від упевненості в завтрашньому дні і в 
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майбутньому. Ці почуття, вважав А. Макаренко, полегшують природні 

труднощі буття і формують здорову психіку дітей (Зелюк, 2012).  

У зв’язку з цим належить згадати, що А. Макаренко застосовував 

колективні форми виховної роботи, через колектив кожен отримував 

необхідний емоційний досвіт та вміння, які сприяли розвитку самостійності і 

творчості дітей, у підопічних формувався радісно-піднесений настрій і 

мажорний стиль поведінки. У контексті педагогічної спадщини А. Макаренка, 

можна виокремити модель емоційного інтелекту (Закон мажорного тону та 

стилю життя колективу), яка має наступні структурні компоненти: наявність 

особистісної позиції; життєвий, соціальний оптимізм; очищення від 

деструктивних думок та настроїв; сильна віра в успіх; почуття взаємної 

відповідальності; відчуття себе «напередодні перемоги» (Карпенко, 2013). 

Дослідниця емоційної сфери Т. Кириленко визначає емоційний інтелект 

як «здатність управління емоційною сферою шляхом конструктивного або 

деструктивного впливу емоційних явищ на поведінку людини» (Костюк, 1989, 

с. 240). Цікавою у контексті дослідження виховання емоційного інтелекту є 

концепція Б. Додонова, яка полягає в тому, що емоції «виконують функції 

такої обробки первинної інформації про світ, у результаті якої ми виявляємося 

здатними формувати свою думку про нього» (Додонов, 1987, с. 9). Науковець 

наголошує на тому, що необхідно навчати дітей емоційним відносинам, 

формувати навички керування емоціями, що є одним із головних завдань 

емоційного виховання особистості. О. Дудолатова зазначає, що емоційне 

виховання починається із «загальної емоційної спрямованості» людини та 

залежить від вихованості її потреб, здатності до вольової регуляції своєї 

поведінки, емоційних відносин та емоційних установок особистості 

(Дудоладова, 2009). 

І. Бех, дослідник психологічних основ морального виховання, 

стверджує, що, виходячи з того, що емоції полярні, боротьба протилежностей 

є важливою умовою розвитку емоцій, від ситуативних емоцій до стійких 

почуттів, тому для оволодіння процесу емоційного переживання (Бех, 2003). 
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«Підвищена негативна емоційність, − як зазначає дослідник, − може тільки 

ускладнити процес сприймання і розуміння людини людиною» (Бех, 2003, с. 

93). Отже, виховання емоційного інтелекту особистості має бути спрямовано 

на усвідомлення власних емоцій для ефективного спілкування з людьми, 

формування емоційного інтелекту. 

Отже, в концептуальному полі навчання та виховання особистості, слід 

зазначити, що в ХХІ ст. ставиться акцент на безперервності розвитку 

емоційного інтелекту в продовж життя людини. Важливе місце у цьому 

розвитку посідає виховний процес, який нерозривно пов'язаний з емоційної 

сферою особистості. Тому, на нашу думку, виховання емоційного інтелекту 

учнів – процес цілеспрямованого, планомірного формування емоційної 

розумності та компетентності (знань, умінь, навичок, норм, цінностей) та 

досвіду учнівства під час спеціально організованої взаємодії учнів та учителя, 

яка детермінує потенціал до розвитку інтегрального показник емоційного 

інтелекту здобувачів освіти (Васильківський, 2016).  

 

1.3. Психолого-педагогічні особливості виховання емоційного інтелекту 

учнів середнього шкільного віку  

 
Ефективне виховання вимагає більшого, ніж інтелектуальне керівництво 

підопічних. Емоційна безграмотність та відсутність розвиненої емоційно-

вольової сфери, емоційної розумності та емпатійних навичок в учнів 

ускладнює загальний процес соціалізації і не забезпечує максимальний 

розвиток особистості. У контексті виховання емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку важливим є виокремлення психолого-педагогічних 

особливостей, які детермінують формувальний вплив та зумовлюють його 

оптимальність і ефективність. 

Д. Гоулман вважає, що дитинство й підлітковий вік є «вікнами 

можливостей» для формування емоційних звичок, які впливають на життя 

людини (Гоулман, 2009, с. 38). На думку Е. Іванової «підлітковий, юнацький 
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вік особливо сензитивні щодо ефективності формування емоційного 

інтелекту, зокрема, вербалізації і впізнання емоцій» (Иванова, 2011, с. 68). 

Водночас, підлітковий вік – це стан підвищеної емоційної чутливості, 

пошук себе через посилене абстрактно-логічне мислення, що тісно пов’язане 

зі здатністю людини виявляти неочевидні факти та їх зв’язки. Невипадково 

цей віковий період є сенситивним для формування багатьох компонентів 

особистості, зокрема емоційної компетентності людини. Підлітковий вік 

визнається багатьма дослідниками кризовим в онтогенезі людини. Слід 

наголосити на тому, що школярі, які досягли окресленого періоду 

дорослішання особливо часто вдаються до прояву дитячої агресивності, 

тривожності, девіантності. Можливою причиною значної кількості проблем у 

цей період життя людини є те, що більшість підлітків не вміють опановувати 

широкий спектр емоцій, які часто є незрозумілими і некерованими. Отже, 

звертаючись до питання формування емоційного інтелекту шляхом виховної 

роботи слід визначити психолого-педагогічні особливості виховання 

емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку.  

Планомірно та цілеспрямовано впливати на емоційну свідомість і 

емоційність у поведінці підлітків необхідно для формування парціальних 

структур (емоційна обізнаність, емоційна саморегуляція, емпатія тощо) 

емоційної компетентності, тим самим розвиваючи інтегральний показник 

емоційного інтелекту особистості. Розвиток здібностей розуміти відносини 

особистості, що репрезентовані в емоціях, регулювати емоційну сферу на 

підгрунті ухвалення рішень – сприяє соціальній адаптивності особистості 

учня, що здійснює фасилітуючий вплив цілісної, гармонійної особистості. 

Тому емоційний досвід підлітка, який він здобув у сім’ї та школі, формує його 

емоційну компетентність або некомпетентність, що є складовою емоційного 

інтелекту.  

Н. Назарук виокремлює біологічні (рівень емоційного інтелекту батьків, 

правопівкульний тип мислення, особливості темпераменту) та соціальні 

(синтонію; рівень розвитку самосвідомості дитини; впевненість у емоційній 
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компетентності; рівень освіти батьків і сімейний дохід; емоційно стабільні 

стосунки між батьками; гендерні особливості виховання; андрогінність; 

емоційну компетентність; зовнішній локус контролю; релігійність) 

передумови розвитку емоційного інтелекту (Назарук, 2017, с. 214).  

Головні лінії, за якими розвивається мотивація цього вікового періоду, 

пов'язані з активним прагненням до самопізнання, самовираження й 

самоствердження. Більш високий рівень самосвідомості, з'являється в 

психології підлітка, – головна риса цього віку. Емоційна сфера підлітка зазнає 

значних змін, у цілому, її можна охарактеризувати як лабільну, нестійку. 

Підлітку складно «контейнерувати» свої емоції, переробити їх у конструктивні 

та помірковані. У більшості випадків він не розуміє, що з ним відбувається, 

що він відчуває і що з цим робити. Усе вищезазначене є причиною формування 

відхилень в емоційній поведінці підлітків. Безумовно, це може детермінувати 

розвиток девіацій поведінки. Однак можна зробити акцент саме на 

взаємозалежності ступеня розвитку емоційної сфери підлітка і відхилень у 

поведінці, оскільки в більшості випадків девіантна поведінка пов'язана з 

високою емоційною напруженістю, яка характеризується виходом за 

«нормальні межі» емоцій. Усе це може спричинити втрату почуття реальності, 

зниження самоконтролю, нездатність правильно оцінювати свою поведінку. 

Чи можна, розвиваючи емоційно-вольову сферу в підлітковому віці, домогтися 

зниження ризику розвитку відхилень у поведінці? Інструментом для відповіді 

на це питання може стати конструкт «емоційний інтелект». 

Психологічні особливості розвитку підлітка зумовлені його соціальним 

розвитком, потребами, мотивами та актуальними суперечностями 

підліткового віку. Починаючи з 5-х і закінчуючи 9-м класом, провідною 

діяльністю підлітка є інтимно-особистісне спілкування (Д.Б. Ельконін, 

І.Ю. Кулагіна) та суспільно-значуща діяльність (В.В. Давидов). У процесі 

суспільно-значущої діяльності у підлітків формується відповідальне 

ставлення до праці, до колективу, суспільна активність тощо. Інтимно-

особистісне спілкування peумовлені актуалізацією потреби власної 
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ідентичності та автономності, що реалізовується зіставленням власних та 

чужих понять, думок, переконань, цінностей, намірів, особливої значущості  

при цьому набуває референтна група та однолітки, які її формують. Усі ці 

новоутворення зумовлюють виникнення у підлітків рефлексії власної 

поведінки всередині різних колективних та особистісних взаємин, формування 

вміння оцінювати свою поведінку і своє «Я» за певними критеріями. Рефлексія 

власного «Я» є збагачувальним механізмом емоційного світу підлітка у 

прийнятті рішень та побутові моделей поведінки на базі здобутого досвіду. 

Емоційний розвиток учня середнього шкільного віку характеризується 

збудливістю, різкою зміною настрою, полярністю почуттів. Але порівняно з 

молодшим школярем він краще опановує свої емоції. У певних ситуаціях 

шкільного життя (низька оцінка, догана за погану поведінку) підліток може 

приховувати під маскою байдужості тривогу, хвилювання, власну образу. Але 

за інших обставин (конфлікт із батьками, учителями, товаришами) він може 

проявити велику імпульсивність поведінки. Також до емоційних особливостей 

зазначеного вікового періоду слід віднести егоцентричність та критичність до 

себе й інших. Вони пов’язані передусім із самоусвідомленням власного «Я». 

Активне «зростання» власного «Я» особистості підлітка відбувається 

через такі новоутворення: ціннісне самоусвідомлення власного «Я», 

нормативно-ціннісного ставлення до власного «Я», осмислення й емоційного 

переживання власних вільних дій. Засадничою для особистісного зростання 

підлітка є самосвідомість. В емоційній сфері превалює нормативно-ціннісне 

самоставлення, що відповідає за процес саморегуляції особистості через такі 

якості як совість, честь, гідність та відповідальність (Токарева & Шамне, 

2017). Дослідники І. Кулагіна, В. Корх, В. Зарицька зазначають, що у 

підлітковому віці відбуваються зміни пізнавальних процесів, які відіграють 

значну роль у розвитку емоційного інтелекту (Іванова, 2017). Оскільки 

емоційний інтелект відповідає за опрацювання емоційної інформації, то зміна 

пізнавальних процесів підлітка, яка зорієнтована на власне «Я», дає змогу 
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розвивати багато структур емоційного інтелекту, наприклад, розуміння 

власних емоційних станів. 

За дослідженнями А. Реана, психологічні процеси та стани у 

підлітковому віці мають певні особливості, зокрема: зростає обсяг, 

концентрація та стійкість уваги; обсяг пам’яті; з’являється інтелектуалізація 

процесів сприймання; формується понятійно-абстрактне мислення; 

розвивається рефлексія; покращується мовлення як інструмент творення й 

засіб прояву емоційних станів та вольової регуляції поведінки (Реан, 

Психология человека от рождения до смерти, 2019). 

Л.С. Виготський специфічним новоутворенням підліткового віку вважає 

почуття дорослості. Це суб’єктивне переживання готовності бути 

повноправним учасником соціального життя, що проявляється у наслідуванні 

зовнішніх ознак поведінки дорослих, орієнтація на якості дорослих, розвиток 

соціальної зрілості, інтелектуальна дорослість (Павелків, 2015).  

Ж. Піаже зазначає, що основним детермінантом розвитку 

самосвідомості підлітка є прагнення до самопізнання, зміст якого виявляється 

в індивідуалізації. Когнітивний розвиток характеризується поступовим 

переходом від конкретного мислення до абстрактно-логічного та  

використання метакогнітивних почуттів, навичок. Саме метакогнітивні 

почуття та навички є підґрунтям аналізу власних мисленнєвих стратегій та 

корекції власної поведінки. Така особливість розвитку особистості підлітка 

визначає її самозбагачення через самоусвідомлення.  

Наукова позиція І. Беха поглиблює розуміння особливостей 

підліткового віку. На думку науковця, важливим новоутворенням зазначеного 

періоду розвитку особистості є поява здатності самостійно, свідомо ставити 

перед собою ті чи інші довільні завдання, бути внутрішньо організованим, 

визначати напрямок своїх дій та добродійних вчинків. Дослідник акцентує 

увагу на тому, що головним показником особисті зростання підлітка є рівень 

розвитку його свідомості та самосвідомості (Булах, 2003). Емоційна 

самосвідомість, на нашу думку, знаходить своє відображення в емоційних 
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оцінках та самооцінках власних дій, емоційно-ціннісному ставленні до 

власного «Я». 

Педагогу слід пам’ятати, що у підлітковому віці у вихованців підвищена 

емоційна чутливість та посилене абстрактно-логічне мислення. Це зумовлює 

можливість використання непрямих виховних впливів – підтексту, до якого 

вихованці меншого віку просто не чутливі. Дієвим є переконання в 

необхідності упорядкувати дії відповідно до норм і правил, підтримання 

бажання стати дорослим, активізація розвитку розумових здібностей, 

трудових умінь і навичок прагнення до морального та етичного зростання, 

стимулювання потреби в самопізнанні та самовизначенні, оцінка діяльності й 

поведінки (Токарева & Шамне, 2017).  

І. Опанасюк підкреслює, що у «старшому шкільному віці створюються 

умови для свідомого розвитку емоційного інтелекту, який характеризується 

високою сенситивністю, гнучкістю психічних процесів і підвищеним 

інтересом до сфери внутрішнього “Я”» (Опанасюк Е. Л., 2017, с. 8). 

Ю. Давидовою виокремлено вікові новоутворення емоційного інтелекту 

в підлітковому віці у зв'язку з появою яких розвиток емоційного інтелекту 

розглядається через рефлексивне мислення, оволодіння процесом утворення 

нових понять, розвиток самосвідомості та інтелектуалізації емоційно-вольові 

сфери особистості підлітків (Давыдова, 2011). 

І. Булах вказує на появу нової мотивації в особистісному зростанні 

підлітка – глобального інтересу до власної особистості, особистісної рефлексії 

як здатності до самоаналізу власних якостей, емоційно-ціннісного 

самоставлення як осмислення цілого світу нових власних емоцій та почуттів; 

виникненням особистісної саморегуляції як здатності довільно приймати і 

реалізовувати рішення; рольовим самовизначенням індивіда як представника 

референтної групи через прийняття певної рольової й моральної позиції; 

прагненням відійти від об’єктивної моралі і створити суб’єктивну (автономну) 

мораль; інтересом до моральних якостей власної особистості (Булах, 2003). 

Цікавим є поняття «особистісного зростання» в контексті виховання 
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емоційного інтелекту підлітка, яке корелює з розвитком у напрямі 

самореалізації та самоактуалізації людини. На думку І. Булах, передумовою 

особистісного зростання є первісно наявна, спадково детермінована 

внутрішня природа і «серцевина» особистості – самість, яка являє собою 

нерозвинену форму «Я» (Булах, 2004). На нашу думку, особистісне зростання 

емоційного інтелекту підлітка тісно пов’язане із поняттям «потенційний 

рівень розвитку особистості», умовою змін якого є виховання особистості. 

Виховання, на наше переконання, є однім із рушійних чинників розкриття 

потенційного рівня до розвитку особистості підлітка, зокрема, його 

емоційного інтелекту. 

Потенційний рівень до розвитку, наприклад, у роботах А. Маслоу 

пов’язується з розгортанням прихованих ресурсів, потенційних можливостей 

і здібностей (природженого потенціалу), потреб пізнати самого себе.  

К. Роджерс висуває гіпотезу про те, що поведінка людини регулюється 

об’єднавчим мотивом, потребою самоактуалізації, розвитку власних 

здібностей, розкриття внутрішнього потенціалу. Як вважає Д. Леонтьєв, 

поняття особистісного потенціалу – базова індивідуальна характеристика, 

стрижень особистості. На його думку, особистісний потенціал – це інтегральна 

характеристика рівня особистісної зрілості. А головним феноменом 

особистісної зрілості і формою прояву особистісного потенціалу є саме 

феномен самодетермінації індивіда (Маринець, 2010).  

Н. Коврига наголошує на ризику можливості соціальної дезадаптації 

підлітків. Вона пов’язана з невмінням розпізнавати емоційні реакції оточення, 

тому підліток потребує емоційної підтримки й прийняття. Розвинений 

емоційний інтелект забезпечує стресозахисну та адаптивну функції (Коврига, 

2003), що для підлітків є вкрай необхідним –  задля подолання вікової кризи. 

Г. Ейдемілер стверджує, що саме родина та найближче оточення навчають 

підлітків долати труднощі, реагувати на явища життя адекватно й ефективно 

(Эйдемиллер, 2007). Слід зазначити, що найближчим оточенням для підлітка 
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в його психосоціальному розвитку є друзі, однокласники, класний колектив 

при умові їх референтності.  

У підлітковому віці величезний вплив на міжособистісне сприйняття 

мають групові норми й правила, через які підлітки бачать й оцінюють одне 

одного. Ці оцінки мають головне значення для побудови спілкування 

однокласників, впливають на його кількісну і якісну сфери. Вони допомагають 

навчитися контролювати соціальні форми поведінки, розвивати, відповідно до 

віку, інтереси й навички, сприяють навчанню співпереживання, колективного 

вирішення загальних проблем (Венгер, 2001).  

Відомо, що низький рівень емоційного інтелекту тісно пов’язаний з 

соціальною дезадаптацією і емоційними розладами: депресією, тривогою, 

різними формами відхилень у поведінці, які все частіше виявляються в 

молодому віці (Стейн & Бук, 2007). На думку Є. Іванової питання 

проблематики психолого передумов успішного розвитку емоційного інтелекту 

в підлітковому віці є важливим у зв’язку з адаптацією підлітків у суспільстві 

та попередження антисоціальної руйнівної поведінки, спрямованої на себе чи 

інших. Несвоєчасний розвиток або порушення емоційної сфери підлітка 

призводить до підвищеної тривожності, сором’язливості, страхів у спілкуванні 

та самовираженні, агресії, емоційного виснаження, переживання стресу 

(Іванова, 2017). На наше переконання, підвищення емоційної грамотності є 

педагогічною необхідністю та одним із необхідних кроків до розвитку 

емоційного інтелекту учні середнього шкільного віку задля запобігання 

асоціальних проявів.  

Отже, на нашу думку, психологічними особливостями підлітка, які 

детермінують сенситивність розвитку емоційного інтелекту, є процес 

ідентифікації власного «Я», розвитку самосвідомості, побудови 

метакогнітивних стратегій та навичок, саморефлексія. Врахування та 

розуміння педагогом цих психологічних особливостей необхідне при побудові 

траєкторії навчальної та виховної роботи для формування EI в процесі 



93 
 
навчання, виховних спілкування, тренінгової діяльності та просвіти учнів 

середнього шкільного віку. 

Головною педагогічною особливістю відносин між учнем-підлітком і 

школою стає психологічне відчуження, яке проявляється на поведінковому 

рівні в низькій академічної успішності, негативізмі, частих прогулах тощо 

Причиною відчуження є безсилля, яке відчуває підліток в стінах школи. 

Безсилля, або феномен «навіяної безпорадності», виникає як реакція на 

хронічний авторитарний тиск на підлітка, безвихідь і нездатність впливати на 

ситуацію. Підліток відчуває, що ним маніпулюють, і водночас усвідомлює 

неминучість підпорядкування й необхідність дотримання соціальних правил, 

які диктує суспільство. У результаті він втрачає інтерес до навчання і тоді, у 

кращому разі, просто сидить на заняттях і нічого не робить. Паралельно з 

безсиллям розвивається відчуття безглуздості. Зв'язки між предметами 

руйнуються, а спадкоємність між шкільною програмою і тими соціальними 

ролями, які підлітки повинні прийняти на себе в майбутньому, відсутня. Саме 

тому так важливо змінювати шкільну ситуацію, створювати умови, у яких 

підліток міг би вирішувати вікові завдання розвитку (розширення 

самостійності, досягнення незалежності), вчився б ставити цілі і шукати шляхи 

їх досягнення; розвивати соціальні навички і емоційну сферу. 

Особливістю формування емоційного інтелекту учнів підліткового віку 

є те, що в учнів даної вікової групи досить добре вже  розвинене формально-

логічного мислення. Підліток може абстрагуватися від наочного матеріалу і 

будувати свої міркування в вербальному або ідеальному плані. У підлітка 

з'являється здатність абстрагувати поняття від дійсності, формулювати і 

перебирати альтернативні гіпотези, робити предметом аналізу власну думку.  

Завершується процес становлення свідомих та довільних культурних форм 

пізнання. Не менш значущим, ніж розвиток формальної логіки, є і становлення 

рефлексії, вміння усвідомити протягом своїх думок, зрозуміти причини своїх 

вчинків, свого емоційного стану. Рефлексія стимулює формування не тільки 
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когнітивної сфери, а й емоційної компетентності або некомпетентності у 

відносинах.  

Емоційний інтелект у досвіді особистості учня-підлітка розглядається, 

як репертуар емоційних знань та вмінь, доступних для нього з метою 

подолання вимог середовища. Андреєва І.Н. зазначає, що ряд досліджень 

довели можливість довільного підвищення, як інтегрального, так і окремих 

компонентів емоційного інтелекту за допомогою тренінгових програм 

(Андреева, 2012). Результати емпіричних досліджень Т. Березовської 

підтверджують можливість розвитку емоційного інтелекту шляхом спеціально 

організованого навчання та виховання. Встановлено, що таке навчання 

розширює емоційну усвідомленість школярів, зокрема у хлопців – розвиток 

здібності розпізнавати емоції інших та емпатія, у дівчат – довільність в 

регулюванні емоційної сфери (Березовская Т. П. , 2008) .  

Формування емоційного інтелекту в процесі виховання передбачає 

використання відповідних методів та форм виховної діяльності, які 

враховують психологічні особливості певного віку. У контексті виховання 

доцільно використовувати змішані моделі, які побудовані на формуванні 

особистісних рис, що безпосередньо пов’язані з емоційним функціонуванням 

особистості. Прикладом є змішані моделі емоційного інтелекту Д. Гоулмана, 

Р. Бар-Она, Д. Люсіна  К. Петридеса та Е. Фернхема та ін. Дослідники 

пропонують розвивати суб’єктивність емоційного досвіду особистості, риси 

та якості як парціальні динамічні структури. Це може бути здатність до 

розуміння емоцій та управління ними, загальна спрямованість особистості на 

емоційну сферу інших, у тому числі і до власної, схильністю до 

психологічного аналізу емоційної поведінки та цінностей емоцій та почуттів в 

житті людини, асертивність, оптимізм тощо. Відповідно, емоційний інтелект 

можливо описати як конструкт з подвійною природою: когнітивні здібності та 

особистісні риси, якості та індивідуально-типологічні властивості.  

На прикладі моделі емоційного інтелекту Г. Гарднера, яка поєднує 

міжособистісний і внутрішньо особистісний структури (Gardner, 1983), можна 
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диференціювати форми та методи виховної роботи у відповідності до 

структур, які піддаються формуванню. Міжособистісні якості та риси EI слід 

формувати у процесі взаємодії в малих групах, парах, роботі в командах, 

виконанні групових проектів тощо. Внутрішньоособистісні – з використанням 

індивідуалізованих методик виховання, прийомів розвитку саморегуляції, 

самоконтролю й самооцінки, застосування методик рефлексії, формування 

здібностей до рефлексивного мислення, метапізнання, розвиток інтуїтивних 

здібностей учнів. 

Більшість дослідників дійшли висновку, що до найбільш продуктивних 

методів розвитку емоційного інтелекту в освіті відносяться: гра, арт-методи, 

тренінги, дискусійні методи, моделювання, програвання ролей, зворотний 

зв'язок, демонстрація та проектування. Тому, на нашу думку, слід зазначити 

на такій педагогічній особливості як використання педагогом методів 

активного навчання та виховання при розвитку емоційного інтелекту. 

Проте найбільший ефект матимуть, стверджує Н. Назарук, не 

монопрограми розвитку емоційного інтелекту, а комплексні програми, 

спрямовані на розвиток соціальної компетентності, зміцнення 

інтелектуального, емоційного, соціального та фізичного здоров’я дітей 

(Назарук, 2017). Водночас, дослідник наголошує на тому, що будь-яка 

педагогічна робота з підлітками повинна враховувати провідні психологічні 

новоутворення цього віку, а саме: почуття дорослості, прагнення до 

самоствердження та самовдосконалення, розвиток теоретичного 

рефлексивного мислення, оволодіння процесом утворення понять, 

формування ідеалу особистості, розвиток самосвідомості. Усе це треба брати 

до уваги, конструюючи програми розвитку емоційного інтелекту (Назарук, 

2017, с. 212). 

У процесі виховання EI повинна здійснюватися опора на особистий 

життєвий досвід підлітка, оскільки готовність учня до активної 

життєдіяльність за межами навчального закладу визначається обсягом і якістю 

тієї інформації, яка стала надбанням його власної особистості, не просто 
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зберігається в довгостроковій пам'яті, а що знаходиться в стані постійної 

готовності до актуалізації у різних життєвих ситуаціях (Манойлова, 2003). 

Важливим є зауваження П. Саловея щодо необхідності врахування 

можливості виховання одноманітності, «єдиноправильних» емоційних 

реакцій під час впровадження програм з розвитку емоційного інтелекту дітей 

та підлітків. Такі тренінгові програми повинні враховувати індивідуальні 

особливості емоційності кожного учня та не формувати конформні, однотипні 

моделі поведінки, які б ігнорували індивідуальну позицію учня, його унікальні 

стратегії емоційної поведінки. П. Саловей говорить: «Мені подобається сама 

думка про те, що людей можна навчити більш глибокому розумінню власного 

емоційного життя і допомогти їм у досягненні цілей, але мені не подобається 

виховання конформності! Боюся, що будь-яка кампанія щодо підвищення 

емоційного самоконтролю у дітей закінчиться тим, що їх будуть дресувати на 

«єдино правильну» емоційну реакцію в певній ситуації – сміх на святі, плач на 

похороні тощо» (Андреева, 2012, с. 213). Отже, подібні навчальні та виховні 

програми повинні збагачувати сприйняття власної емоційності та давати 

уміння аналізувати свої емоції та інших, а не програмувати на емоційну 

одноманітність. 

Дж. Готтман та Дж. Деклер у своїй праці «Емоційний інтелект дитини» 

визначають чотири педагогічні стилі виховання дітей, використовуючи які, ми 

можемо формувати емоційний інтелект або, навпаки, негативно впливати на 

емоційний розвиток, виховувати у дитини невпевненість, нездатність розуміти 

та контролювати власний емоційний світ. Науковець зазначає, що спілкування 

між педагогом та вихованцем може бути «тепле» та «позитивне», проте для 

розвитку емоційного інтелекту лише такого відношення недостатньо. 

Науковець виокремив наступні стилі виховання: відторгнення, несхвалення, 

невтручання та стиль емоційного вихователя. Стиль емоційного вихователя 

є найбільш оптимальним для розвитку емоційного інтелекту. Педагог 

розцінює негативні емоції учнів як момент для зближення, будь-які емоції 

його не дратують, він цінує й усвідомлює почуття вихованців. Вважає 
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негативні емоції учня як область особистості, яка потребує педагогічної уваги. 

Такі педагоги не губляться та не тривожаться при прояві різних емоцій учнів, 

поважають емоції вихованців. Використовує емоційні моменти, щоб 

вислухати учня, проявити емпатію, ідентифікувати емоції учня, 

запропонувати варіанти регуляції емоцій та межі їх прояву відповідно до 

ситуації, виробити навички рішення проблем. Результатом є те, що учні 

навчаються довіряти своїм почуттям, опановувати свої емоції й вирішувати 

проблеми. Такі підлітки мають високу самооцінку, мають кращі навчальні 

досягнення та продуктивно будують взаємодію з оточенням. Відповідно, 

розвиток емоційного інтелекту та формування ціннісно-емоційного ставлення 

учня опосередковані розвитком емоційної сфери особистості педагога та 

стилем виховання, якого він дотримується (Готтман & Деклер, 2015).  

У своїй праці «Акмеологічний розвиток емоційного інтелекту вчителів і 

учнів» М. Манойлова зазначає, що на практиці вчителі часто оцінюють учня 

на підставі «правильності» його знань і вчинків, не цікавлячись при цьому 

його станом і почуттями. Крім того, є почуття, які заохочуються, і є почуття, 

які відкидаються («у нас так не поводяться»). Педагог своєю поведінкою може 

або допомагати дитині усвідомити і проявити свої почуття, або перешкоджати 

йому в цьому. Якщо вчитель приймає емоційні реакції і стан дитини, то він 

тим самим визначає за ним право відчувати ці почуття, сприяє їх 

усвідомленню і тим самим розвитку індивідуальності дитини. Коли педагог 

приймає емоційну реакцію дитини, він тим самим визначає за ним право на 

дану реакцію, а й показує, що в даній ситуації ця реакція допустима. 

Систематичне звернення до емоційної сфери є основною умовою розвитку 

особистості школярів. Для того, щоб сприяти реалізації творчого потенціалу 

учня, дорослий повинен сприяти його емоційного самовираження. Для цього 

необхідно створювати такі умови, у яких учень проживає, усвідомлює та 

висловлює різні емоційні стани, систематично звертатися до його власних 

емоційних переживань. Учителю необхідно допомогти дитині не тільки 

знайти правильну відповідь або правильне рішення, але й виявити та проявити 
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емоційне ставлення; при цьому про об'єктивну перевірку не може бути й мови 

– емоційне ставлення людини приймається як самодостатній прояв його 

індивідуальності (Манойлова, 2003).  

Виховання емоційного інтелекту буде відбуватися успішно, зазначає 

Л. Кондрашова, О. Лаврентьєва та Н. Зеленкова, якщо в навчально-виховному 

процесі створена атмосфера довіри, доброзичливості, взаємоповаги; має місце 

установка на регулювання емоційного стану й емоційних реакцій на зовнішні 

й внутрішні впливи; учні включаються в навмисно створені емоційні ситуації, 

пошук виходу з яких розширює і поглиблює знання старшокласників про 

емоційну сферу людини і ролі емоцій у їхній діяльності, удосконалює способи 

емоційної регуляції їхньої поведінки; використовується емоційний тренінг, що 

забезпечує розвиток емпатії й умінь керувати емоційними реакціями й 

емоційним станом своїм і оточуючих (Зеленкова, Кондрашова, & Лаврентьєва, 

2008). 

Важливу роль у вихованні EI відіграє також реалізація принципів 

розвивального навчання – проблемності, діалогічності та індивідуалізації, 

сформульованих А. Матюшкіним. Що стосується розвитку емоційного 

інтелекту школярів, емоційної сфери, то ці принципи реалізуються в 

наступному. Проблемність полягає в спонуканні дитини до розпізнавання, 

усвідомлення і вираження своїх почуттів. Діалогічність проявляється в тому, 

що вчитель в діалозі допомагає дитині усвідомити і висловити свої емоції. 

Індивідуалізація виражається в безоцінному прийнятті всіх емоційних реакцій 

учня, без критики, осуду або схвалення. У роботі з учнями розвиток 

емоційного інтелекту є результатом педагогічних впливів. Цілеспрямоване 

підвищення соціальної та емоційної компетентності учнів лежить в основі 

підвищеної складності їхніх соціальних відносин і емоційних переживань.  

Отже, виховання EI в учнів середнього шкільного віку детерміновано як 

психологічними віковими особливостями (ідентифікації власного «Я», 

самосвідомості, побудови метакогнітивних стратегій та навичок, 

саморефлексії), так і особливостями педагогічної методології (форм, методів, 
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прийомів, підходів, стилів виховання), яку належить будувати на підгрунті 

принципів емоційного та розвивального навчання, компетентнісного підходу 

у вихованні, потенційного рівня до розвитку емоційного інтелекту кожного 

учня (Васильківський, 2018). Школярі середнього шкільного віку мають 

активний психосоціального розвиток через потребу у самопізнанні, 

формування «Я-образу», самооцінки. Усе це відбувається шляхом 

усвідомлення себе як суб’єкта емоційного досвіду та носія певних 

особистісних якостей та рис, дозволяє розвивати через виховання багато 

структур емоційного інтелекту, таких як усвідомлення власних емоцій та 

емоцій інших, емпатія, асертивність, просоціальність тощо. Водночас, 

найбільш результативними у розвитку емоційного інтелекту підлітків будуть 

комплексні освітні програми, спрямовані на розвиток психологічної, 

соціальної компетентності, а не окремих компонентів емоційного інтелекту. 

Розробляючи основи гуманістичної педагогічної концепції, К. Роджерс писав, 

що в кожній людині від народження закладено прагнення повністю 

реалізувати себе, вона наділена силами, необхідними для розвитку своїх 

можливостей. Основна мета освіти – виховання самоактуалізованої 

особистості, розкриття життєвого і творчого потенціалу кожної дитини. 

Очевидно, що розвинений емоційний інтелект є необхідною передумовою 

сучасної особистості XXI ст., яка буде готова до викликів динамічного 

суспільства; володітиме суспільно необхідними навичками та компетенціями. 

Виховання емоційного інтелекту в учнів жодною мірою не повинно бути 

обмежено і пов'язано з окремим шкільними предметами чи факультативами. 

Навпаки, необхідно інтегрувати навчальний процес так, щоб у процесі 

навчання кожної шкільної дисципліни був задіяний емоційний інтелект і 

вчитель активно впроваджував ідеї емоційного навчання та виховання.  
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1.4. Зміст та структура процесу виховання емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку  

 

Виховання, як цілеспрямований процес формування та розвитку 

особистості, охоплює процеси актуалізації особистості, формування її 

соціальних компетентностей на підгрунті самопізнання, самовизначення та 

самовдосконалення. Виходячи із мети виховання, запиту суспільства щодо 

формуванню здатності до соціальної адаптації учнів у новому 

глобалізованому, інформаційному суспільстві є необхідність у трансформації 

розуміння ролі й місця емоційної освіти у закладах середньої освіти. Умовою 

розвитку та соціалізації особистості, набуття навичок життєзабезпечення та 

важливих соціальних якостей є сформований соціальний інтелект, у структуру 

якого входить емоційний. Особливо гостро питання емоційної просвіти стоїть 

у середньому шкільному віці, коли підліток, через вікові особливості розвитку, 

особливо схильний до конфліктів, девіацій поведінки та необдуманих вчинків.   

Плюралізм думок науковців щодо трактування сутності емоційного 

інтелекту, яка визначає його структуру та зміст, зумовив появу декількох 

підходів, а саме: емоційний інтелект як сукупність ментальних здібностей 

(модель здібностей Дж. Майєра, П. Саловея, Д. Карузо), емоційний інтелект як 

сукупність розумових і особистісних якостей (змішана модель Р. Бар-Она, 

Д. Гоулмана) та ін. Структуру емоційного інтелекту за моделлю здібностей 

складають чотири основні компоненти: ідентифікація емоцій; використання 

емоцій для підвищення ефективності мислення та діяльності; розуміння 

емоцій; управління емоціями (Д. Карузо, Дж. Майєр, П. Саловей). За 

змішаною моделлю емоційний інтелект є сукупністю таких складових як: 

самосвідомість, самодисципліна, самомотивація, емпатія та соціальні навички 

(Д. Гоулмен); представлена п'ятьма сферами компетентностей: пізнання 

власної особистості; навички міжособистісного спілкування; адаптаційні 

здібності; управління стресовими ситуаціями; домінування позитивного 

настрою (Р. Бар-Он).  
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Зокрема, виховання емоційного інтелекту учнів у закладі середньої 

освіти, на нашу думку, слід розглядати з точки зору теорії емоційної 

компетентності особистості Д. Гоулмана, некогнітивної теорії емоційного 

інтелекту Р. Бар-Она, теорії соціального та емоційного навчання М. Еліас, 

Дж. Зінс, Р. Вайсберг, К. Фрей, М. Грінберг, двокомпонентної моделі 

емоційного інтелекту Д. Люсіна, акмеологічної концепції розвитку 

емоційного інтелекту М.А. Манойлової, концепції емоційної розумності 

Е.Л. Носенко, та з іншого – у співвідношенні зовнішніх умов (середовище, 

родинне виховання, спеціально організоване емоційне виховання та навчання) 

і внутрішніх чинників особистості (емоційні властивості та здібності, знань, 

уміння і навичок емоційної поведінки, цінностей, локусу контролю, емпатія, 

асертивність, проактивність та ін.). Визначення саме таких концептуальних 

основ дає можливість проаналізувати моделі емоційного інтелекту з метою 

виокремлення оптимальної структури та визначення змісту процесу виховання 

емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку. 

Методику виховання, на нашу думку, слід розглядати як спосіб 

організації практичної та теоретичної діяльності учасників виховного процесу, 

що зумовлені її закономірностями та особливостями змісту. За С.Г. Карпенчук 

методика виховання є синтезуючим компонентом теорії і практики, системою 

засобів, яка використовується з метою організації різнопланової діяльності 

дітей, що забезпечує їх різнобічний загальний та індивідуальний розвиток 

(Карпенчук С.Г., 2005). Структурний компонент методики виховання 

емоційного інтелекту полягає у певному зв’язку, взаєморозташуванні 

складових частин виховання ключових особистісних якостей, цінностей та 

моделей поведінки, які є атрибутами емоційного інтелекту. Змістовий 

компонент виховання емоційного інтелекту відображає сукупність 

компетентностей кожного структурного компоненту методики, яку учні 

повинні опанувати й розвинути відповідно до поставленої мети і завдань 

виховання емоційного інтелекту.  
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Рада Європи визначає компетентність як комплекс ставлень, цінностей, 

знань і навичок, які надають особистості спроможність сприймати 

індивідуальні та соціальні потреби відповідати на їх запити. Організація 

економічного співробітництва та розвитку (OESP) вважає, що компетентність 

– це здатність успішно задовольняти соціальні та індивідуальні потреби, діяти 

та виконувати поставлені завдання, яка побудована на комбінації пізнавальних 

ставлень та практичних навичок, цінностей, емоцій, поведінкових 

компонентів, знань, вмінь (Павлик, 2006).  

Тому структура виховання емоційного інтелекту визначає складові 

частини виховного процесу, а зміст – сукупність компетентностей, якими 

повинен оволодіти учень у процесі виховання емоційного інтелекту.  

Автор змішаної моделі Р. Бар-Он виокремлює п’ять сфер компетенцій 

емоційного інтелекту: внутрішньоособистісні, міжособистісні, адаптивні, 

управління стресом та загальний настрій. До внутрішньоособистісних 

компетенцій дослідник відносить самоаналіз емоцій, самоповагу, 

незалежність, асертивність та самореалізацію. До міжособистісних – 

соціальну відповідальність, емпатію, стосунки між людьми. Уміння 

вирішувати проблеми, гнучкість та реалістичність в оцінці дійсності Р. Бар-Он 

відносить до адаптивних компетенцій емоційного інтелекту. До компетенцій 

управління стресом – контроль над імпульсами, толерантність. Оптимізм і 

відчуття щастя відображають загальний настрій (Bar-On, 2000). Ця модель 

емоційного інтелекту включає сукупність особистісних, когнітивних та 

мотиваційних рис особистості. На нашу думку, вона є прототипом тієї системи 

компетентностей емоційного інтелекту, яка формує психосоціальні 

конструкти особистості, що адаптують людину до реального життя.  

Структурна частина виховання емоційного інтелекту повинна складати 

систему компетентностей, які містять емоційні внутрішньоособистісні та 

міжособистісні складники. За змішаною моделлю Д.В. Люсина можна 

говорити про внутрішньоособистісний та міжособистісний компоненти в 

емоційному інтелекті. Згідно з концепцією Люсина, не можна трактувати 
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феномен ЕІ як виключно когнітивну здатність до інтерпретації емоцій та 

управління ними. На думку дослідника емоційний інтелект тісно пов’язаний із 

загальною спрямованістю особистості на емоційну сферу, тобто з інтересом до 

внутрішнього світу людей (у тому числі і до свого власного), схильністю до 

психологічного аналізу поведінки і цінностей, що приписуються емоційним 

переживанням. Відповідно, ЕІ можливо пов’язати як із когнітивними 

здібностями, так і з особистісними характеристиками. Люсин наголошує, що 

емоційний інтелект – це психологічне утворення, формоване протягом 

людського життя, враховуючи чинники, які обумовлюють його рівень й 

індивідуальні особливості, а саме: когнітивні здібності, уявлення про емоції як 

про цінності та особливості емоційності, емоційна стійкість, чутливість 

(Люсин, 2004). Останні два чинники, на нашу думку, детерміновані 

особливостями та змістом освіти, включеністю особистості у спеціально 

організовані програми по соціальному та емоційному навчанню.  

Емоційний інтелектом Д. Гоулдман розуміє як цілий комплекс 

компетенцій, які визначають його структуру та зміст. Дослідник виокремлює 

особистісні та соціальні компетентності. До перших Д. Гоулман відносить 

самосвідомість та здатність управляти собою. До другої – соціальну чуйність 

та управління взаємовідносинами (Гоулман, 2013). Кожна із підструктур має 

показники, які наведені у таблиці 1.4.1. 

Таблиця 1.4.1. 

 Структура і зміст емоційного інтелекту за Д. Гоулманом 

Особистісні компетентності Соціальні компетентності 

Самосвідомість Соціальна чуйність  
Емоційна самосвідомість: бачити свої 

власні емоції і розуміти їх вплив. 
Емпатія: відчувати емоції інших, 
розуміти їх точку зору і проявляти 

емпатичну залученість. 
Правильна самооцінка: знання своїх 

сильних та слабих сторін. 
Обізнаність: здатність бачити, що 
відбувається, розуміти «ланцюжка 

прийняття рішень. 
Впевненість у собі: розумне 

усвідомлення своїх достоїнств і 
здібностей. 

Запобігливість: розуміння і 
відповідність потребам оточення. 

Управління собою Управління взаємовідносинами  
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Емоційний самоконтроль: зберігати 
деструктивні емоції і імпульси під 

контролем. 

Надихаючі відносини: вести і 
мотивувати за допомогою надихаючих 

цілей і бачення майбутнього. 
Відкритість: чесність і цілісність, бути 

гідним довіри. 
Вплив: володіння набором тактик 

переконання. 
Адаптивність: гнучкість в 

пристосуванні до мінливих ситуацій і 
обставин. 

Розвиток інших: підвищення 
здібностей інших через зворотний 

зв'язок. 
Досягнення: прагнення поліпшити 

показники для того, щоб відповідати 
високим внутрішнім стандартам. 

Каталізатор змін: здатність вести за 
собою в новому напрямку. 

Ініціатива: готовність діяти і не 
упускати можливостей. 

Управління конфліктом: здатність 
вирішувати протиріччя і незгоди. 

Оптимізм: здатність бачити хорошу 
сторону речей і подій. 

Створення зв'язків: культивація та 
збереження мережі взаємин. 

Робота в команді та співробітництво: 
здатність до співпраці та створенню 

команд. 
 

Цікавим з точки зору структури і змісту виховання емоційного інтелекту 

є теорія К. Петридес і А. Ферхнем, яка описуючи емоційний інтелект, включає 

у його структуру диспозиційні компоненти. Багато в чому теорія К. Петридес 

і А. Ферхнем співзвучна з теорією Д. Голмана. Структурами емоційного 

інтелекту є риси особистості, які репрезентують стиль поведінки через такі 

аспекти як: адаптивність, асертивність, емоційна експресія, імпульсивність, 

стосунки з іншими людьми, емоційна саморегуляція, регуляція емоцій інших 

людей, самомотивація, емпатія, оптимізм, щастя, соціальна обізнаність, 

управління стресом та самооцінка. Дослідження К. Петридес і А. Ферхнем 

показують суттєві кореляційні зв’язки емоційного інтелекту з диспозиційними 

компонентами (рисами), що говорить про можливість цілеспрямованого 

розвитку емоційного інтелекту особистості, зокрема учнів середнього 

шкільного віку (Petrides, Frederickson, & Furnham, 2004).  

У контексті психології розвитку та поняття емоційна компетентність, 

1990 року К. Саарні запропонувала вісім видів здібностей і вмінь, які 

уособлюють емоційну компетентну людину. До них дослідниця віднесла: 

усвідомлення власних емоцій; здатність розрізняти емоції інших; здатність 
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використовувати словник емоцій і форми вираження, прийняті в даній 

культурі; здатність емпатичного включення в переживання інших; здатність 

розуміти як власні емоційні стани впливають на інших та враховувати це у 

власній поведінці; здатність справлятися з негативними переживаннями, 

використовуючи стратегії саморегуляції; усвідомленість того, що характер 

взаємовідносин в значній мірі визначений емоційною взаємністю; здатність 

буди емоційно адекватним та відповідати власним уявленням про бажаний 

емоційний баланс (Saarni, 1990). 

Структуру програм соціального та емоційного навчання учнів 

(Р. Вайберг та Дж. Дурлак) становлять такі навчальні модулі як: 

самосвідомість, самоконтроль, соціальна свідомість (обізнаність), навички 

відносин та відповідальне прийняття рішень (Weissberg, Durlak, Domitrovich, 

& Gullotta, 2015). Така структура визначає п’ять основних емоційних, 

когнітивних та поведінкових компетенцій, які найбільш пов’язані  з емоційним 

інтелектом. Дослідження доводять, що емоційний інтелект пов'язаний з 

якісними показниками міжособистісних стосунків (Brackett, Warner, & Bosco, 

2005), успішністю в навчанні та соціальними навичками особистості (Brackett 

М. А., Rivers, Shiffman, Lerner, & Salovey, 2006). F. Gresham та S. Elliott дають 

експансивне визначення соціальних навичок як «соціально прийнятної 

вивченої поведінки, яка дозволяє людині ефективно взаємодіяти з іншими та 

уникати соціально неприйнятні відповіді» (Gresham & Elliott,, 1990, p. 2). Такі 

навички включають співпрацю, впевненість (асертивність), відповідальність, 

емпатію та самоконтроль (Malecki & Elliot, 2002). 

Комітет із питань більш глибокого навчання та навичок 21 століття 

Національної наукової ради США описує три сфери особистості в яких 

перетинаються знання та вміння навчальні, соціальні та емоційні: пізнавальне 

сфера, яку складають навички мислення та обмірковування; 

внутрішньоособистісна сфера –  управління своєю поведінкою та емоціями для 

досягнення цілей; міжособистісна сфера – висловлення ідей та спілкування з 

іншими. Знання та навички у цих сферах є змінними, а не фіксованими 
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конструктами особистості. Це означає, що вчителі можуть сприяти розвитку цих 

здібностей у школі (Council National Research, 2012). 

Таблиця 1.4.2. 

№ 
з/п 

Виховний 
модуль 

Зміст виховного модуля 

1.  Самосвідомість Здатність визнати свої емоції, думки та цінності та як 
вони впливати на поведінку. Вміння оцінювати свої 
переваги та недоліки з почуття впевненості, 
оптимізму та саморозвитку.  

– виявлення емоцій; 
– розвинене самосприйняття; 
– визнання сильних сторін; 
– впевненість у собі. 

2.  Самоуправління Здатність успішно регулювати свої емоції, думки та 
поведінку в різних ситуаціях – ефективне управління 
стресу, контроль імпульсів (неусвідомленої 
поведінки), самомотивація,   встановлення і 
реалізація особистісних та академічних цілей. 

– контроль імпульсів;  
– управління стресом;  
– самодисципліна; 
– самомотивація; 
– постановка цілей; 
– організаційні навички. 

3.  Соціальна 
обізнаність 

Здатність до співпереживати іншим, включаючи 
соціальну різноманітність та полікультурності.   
Здатність до розуміння соціальних та етичних норми 
поведінки,  визнання сімейних, шкільних та 
громадянських ресурсів та їх підтримку. 

– емпатія; 
– поціновування різноманітності; 
– повага до інших. 

4.  Навички 
відносин 

Можливість встановлювати та підтримувати здорові 
та корисні стосунки з різноманітними особами та 
групи людей. Здатність спілкуватися чітко, бути 
активним слухачем. Уміти співпрацювати з іншими, 
чинити опір соціальному тиску, взаємодіяти у 
конфліктній ситуації та конструктивно її вирішувати, 
уміти шукати і пропонувати допомогу, коли це 
потрібно.  

– встановлення в'язку;  
– соціальне залучення; 
– налагодження відносин; 
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– командна робота. 
5.  Відповідальне 

прийняття 
рішень 

Здатність поводитися конструктивно в залежності від 
соціальної взаємодії на основі етичних стандартів, 
правил безпеки та соціальних норм. Реалістична 
оцінка наслідків різних дії та розгляд благополуччя 
себе та інших. 

– виявлення проблем; 
– аналіз ситуацій; 
– вирішення проблем; 
– поведінкова рефлексія; 
– етична відповідальність. 

 

Проаналізуємо кожний навчальний модуль за компетентностями, їх 

змістову наповненість.  

Компетентність у самосвідомості (self-awareness) передбачає розуміння 

своїх емоцій, своїх цілей та цінностей. За загальноприйнятим визначенням, 

свідомість – це здатність людини пізнавати навколишній світ і саму себе за 

допомогою мислення й розуму. Самосвідомість – це виокремлення людиною 

себе із об’єктивного світу, усвідомлення свого ставлення до світу, себе як 

особистості, своїх дій, думок, чуттів, бажань, інтересів. Здатність чітко 

сприймати власні емоції та усвідомлювати їх відноситься до емоційної 

самосвідомості. Високий рівень емоційної самосвідомості впливає на 

здатність розуміння того, як емоції та почуття впливають на думки й 

поведінку, і як вони взаємопов’язані. Усвідомлення власних емоцій допомагає 

керувати їх виявленням, від моменту, коли суб’єкт подумки осягає причини 

виникнення у нього переживань і розуміє їх походження, і до спроб опанувати 

ці переживання. Тому розвиток емоційного інтелекту являє собою розвиток 

емоційної самосвідомості, навичок усвідомлення своїх емоцій та почуттів.  

Компетентність у самоконтролі (self-management) вимагає навичок по 

регуляції емоцій і поведінки. Як зазначає Д. Гоулман, з’явилась велика 

кількість повідомлень, що свідчать про найвищий за всю історію людства 

рівень емоційного нестриманості, нехтування будь-якими нормами у прояві 

почуттів у всіх сферах спілкування людей. Самоконтролем називається процес 
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управління собою. Він визначається як можливість контролю 

дестабілізаційних емоцій та похідної поведінки і вважається основним 

компонентом емоційного інтелекту. Збереження емоційного балансу є 

головним чинником емоційного інтелекту. Наявність такого балансу ліквідує 

напругу, страх або гнів, вони не впливають на ясність мислення. Він 

передбачає здатність відтермінувати задоволення, керувати імпульсивністю, 

керувати стресом і бути наполегливим у досягненні академічних та 

особистісних цілей. Сутність повного самоконтролю емоцій залежить від 

вміння не піддаватися прагненню здійснення чого-небудь, так як всі емоції 

призводять до якоїсь дії. Крім того, самоконтроль власних емоцій може 

допомогти людині розділити свої емоції і уникнути потенційних порушень на 

етапах збору та обробки емоційної інформації, що відповідає за 

інтелектуальну обробку. Важливо наголосити на тому, що самоконтроль 

виявляється не тільки у спроможності стримувати свої емоції, але й в 

готовності управляти ними. Ті, хто у змозі контролювати власні емоції, значно 

швидше усувають небажані емоційні стани. 

Соціальна свідомість (social awareness) як компетентність поєднує 

розуміння, усвідомлення та прийняття емоцій та почуттів інших людини. Це 

досягається, на нашу думку, через процес емпатії. Емпатія за К. Роджерсом 

означає сприйняття внутрішнього світу людини зі збереженням емоційних і 

смислових відтінків. Якщо при ідентифікації стан іншої людини визначається 

на основі раціональної інтерпретації, то при емпатії – на основі емоційного 

співпереживання як афективної (емоційної) форми ідентифікації (Rogers, 

1983). П. Саловеєм та Д. Майером віднесено емпатію до ключових емоційних 

здібностей, вона характеризується ідентифікацією індивіда з почуттями іншої 

людини і здатністю співпереживати або співчувати їй. Емпатія проявляється у 

розпізнаванні емоцій, чутливості, розумінні та демонстрації співчуття об’єкту 

емпатичних переживань (Діомідова, 2015). Д. Гоулман інтерпретує емпатію як 

структурну складову емоційного інтелекту, яка полягає у здатності 

розпізнавати емоції інших людей, що, у свою чергу, сприяє кращій соціальній 
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адаптації особистості в суспільстві (Гоулман, 2013). К. Саарні серед переліку 

здатностей емпіричної моделі емоційної компетентності особистості вводить 

здатність до емпатичного включення в переживання інших людей. При цьому 

К. Саарні зазначає, що ця здатність має соціокультурний характер, тобто 

піддається впливу навчання й виховання (Saarni, 1990). Тому емпатія є одним 

із основним психолого-педагогічних механізмів розвитку міжособистісного 

емоційного інтелекту, який забезпечує успішність спілкування і соціальної 

взаємодії. Чим вищий рівень розвитку емпатійних ставлень школярів, тим 

вищим є рівень розвитку міжособистісного емоційного інтелекту. Розвинене 

почуття емпатії блокує жорстокість та агресію підлітків, допомагає краще їм 

зрозуміти оточення. Емпатія передбачає не тільки високу емоційну чутливість, 

а й високий рівень розуміння.  На основі перших двох компонентів виникає 

імпульс до сприяння, який спонукає дитину до конкретних вчинків. Емпатію 

визначають як продукт соціалізації особистості.  Поняття соціалізації включає 

освоєння культури людських відносин, соціальних норм, видів діяльності, 

ролей, форм спілкування. Таким чином, змістовна сутність емпатії 

визначається специфічними способами «освоєння культури людських 

відносин», заснованими на емоційному прийнятті та усвідомленні переживань 

іншої людини. 

Навички міжособистісної взаємодії (relationship skills) як 

компетентність полягають у забезпеченні учнів навичками щодо встановлення 

і підтримання здорових і конструктивних стосунків з оточення, діяти 

відповідно до соціальних норм. Ця компетенція складаєтьсч з навичок 

комунікації, активного слухання, співпраці, подолання конфліктів, 

протистояння соціальному тиску та вміння шукати допомогу, коли це 

потрібно. Тобто, навички міжособистісної взаємодії створюють своєрідне 

підґрунтя до позитивного ставлення до інших, що є дуже цінною соціальною 

навичкою. Вона реалізується у спроможності людини впорюватися з 

емоціями, які виникають при взаємодії з іншими. Тобто, за структурою 

емоційного інтелекту навички міжособистісної взаємодії відносяться до 
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міжособистісного емоційного інтелекту. До них відносяться сформовані 

навички вирішувати конфлікти (переговори, посередництво, досягнення 

консенсусу) через розуміння та розпізнавання емоцій, емпатію, вияв 

толерантності та терпимості до невизначеності у взаємовідносинах між 

людьми; уміння працювати у команді, тобто бути організованим, мотивувати, 

співпрацювати з іншими за допомогою позитивних емоцій та врахування 

емоційної інформації, яке дає оточення; володіти навичками комунікації. 

На нашу думку, інтегральною складовою компетентності у 

міжособистісної взаємодії є асертивність. Часто асертивність ототожнюють з 

емоційно-ціннісним почуттям власної гідності, самоповаги. Асертивність 

дозволяє зробити свою поведінку більш гнучкою та дивергентною. 

Американський дослідник-психолог А. Солтер визначив асертивність як 

певний спосіб поведінки особистості, що супроводжується почуттям поваги 

до власної індивідуальності та емоційно-ціннісним ставленням до інших 

людей. А. Солтер вважає, що особистість із наявним почуттям самоповаги у 

будь-якій ситуації спроможна діяти асертивно, тобто відкрито, упевнено й 

рішуче (Солтер, 2003). Отже, асертивна поведінка – це конструктивний спосіб 

міжособистісної взаємодії, що є альтернативою деструктивним способам – 

маніпуляції і агресії. 

За класифікацією дослідниці М. Манойлової, асертивність належить до 

міжособистісного аспекту структури емоційного інтелекту і, згідно з її 

експериментальними даними, є однією з визначальних рис низького рівня 

конфліктності. Адже особистість з навичками асертивної поведінки виявляє 

повагу та терпимість до позиції інших, а відтак запобігає розвитку проблемної 

ситуації. З-поміж трьох основних складових емоційного інтелекту (емпатії, 

комунікативної толерантності, асертивності), що допомагають оптимізувати 

спілкування, М. Манойлова наголошує на першочерговому значенні саме 

асертивності (Манойлова, 2004; Марчук, 2012). 

Асертивність, згідно зі С. Стайном і Г. Буком, складається з трьох 

основних компонентів: здатності адекватно висловлювати почуття, здатності 
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відкрито висловлювати переконання та думки, здатності захищати свої 

особисті права. Асертивні люди здатні висловити свою позицію в конфліктній 

ситуації без агресії, не ображаючи опонента. Такі навички особливо є 

важливими для всіх вікових категорій, адже вразлива і часто конфліктогенна 

психіка представників різного віку потребує асертивної інтерпретації 

особистості та її вміння вийти з проблемної ситуації (Стейн & Бук, 2007). 

Ця якість, на нашу думку, дозволяє знаходити взаємоприйнятні рішення 

і зберігати конструктивні стосунки, навіть у дуже складних конфліктних 

ситуаціях. Асертивні люди прагнуть відкрито висловлювати свої думки і 

почуття, але нікого не бажають цим образити (Bowen, 1982). Асертивність 

поведінка є золотою серединою між агресивністю і пасивністю, хоча і несе в 

собі певні риси і тієї й іншої (Swimmer & Ramanaiah, 1985). Тобто, 

асертивність сприяє рівності в людських взаєминах; дозволяє людині діяти з 

урахуванням його інтересів; розвиває вміння постояти за себе без замішання, 

сміливо висловлювати свої справжні почуття і користуватися своїми правами 

без шкоди для прав інших.  

А. Джинси виявила тісний зв'язок між асертивністю й емоційним 

інтелектом в учнів. Дослідниця зазначає, що оскільки період дорослішання – 

це суттєвий поступ, дуже важливо культивувати асертивну поведінку на цьому 

етапі (Jinsi, 2006). В. Шейнов стверджує, що асертивні люди вважають за 

краще робити висновки, засновані на власних спостереженнях, у них більше 

шансів для досягнення позитивних результатів в контактах з оточенням, вони 

більш задоволені відносинами і життям у цілому (Шейнов, 2014). Отже, 

аналізуючи підходи до трактовки асертивності ми встановили, що ця якість 

особистості включає в себе набір поведінкових установок, наявних у людини 

із розвиненим емоційним інтелектом.  

Відповідальне прийняття рішень (Responsible decision making) є областю 

компетенцій, яка вимагає знань, вмінь та ставлень щодо контруктивного 

вибору при соціальній взаємодії з іншими на основі реалістичних оцінок 

наслідків власних дій щодо інших та самого себе. Важливим компонентом цієї 
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компетентності, зокрема емоційного інтелекту, на нашу думку, є проактивна 

поведінка. Проактивна поведінка визначається як здатність бачити речі 

незалежно від погляду інших, відстоювати свою точку зору, не порушуючи 

моральних прав інших людей. В. Франкл розумів проактивність близьким до 

поняття інтернальності (людина з високим рівнем суб’єктивного контролю). 

Проактивність розуміється автором, «як здатність людини вибирати ту чи 

іншу модель поведінки, ґрунтуючись, насамперед, на власну волю й 

свідомість, а не на зовнішні обставини» (Франкл, 1990, с. 67). Також він 

зазначав, що проактивні люди беруть відповідальність за ухвалення рішень, 

що дає можливість діяти згідно з власними життєвими принципами та 

цінностями. Проактивні люди концентруються не на перешкодах, а на 

розв’язанні проблем. Крім цього, проактивність є наслідком і ресурсом 

емоційної усвідомленості та стійкості до реактивного копінгу. Така стійкість 

досягається навичками «упізнаванням» потенційних стресогенів через 

менеджмент емоцій, що дає можливість не тільки краще впливає на прийняття 

рішень у цілому, але і допомагає тримати контроль над втратами, коли деякі 

рішення зумовлюють негативні наслідки. Очевидно, здатність оцінювати 

результати свого вибору дає змогу людям з високим емоційним інтелектом 

поводитись більш проактивно. 

Найяскравіше проактивність розкриває С. Кові в книзі «7 навичок 

високоефективних людей». Він описує її як здатність підпорядковувати 

імпульсивну реакцію своїм цінностям. Автор стверджує, що наша поведінка 

залежить від наших рішень, а не від нашого оточення, і те, як ми сприймаємо 

певні речі, що стає джерелом того, як ми думаємо і як ми діємо (Кови, 2017). 

Роздуми, викладені у книгах - освітянських бестселерах «Сім звичок 

ефективних підлітків» Ш. Кові та «Лідер у мені» С. Кові, у цілому вкотре 

наголошують, що формування навичок проактивності, здатності до 

синергетичної співпраці з іншими, а також емоційний інтелект у ІІІ тисячолітті 

є сутнісно важливішими за академічні знання, знецінення яких внаслідок 
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старіння в епоху шостого технологічного укладу відбувається швидше, аніж 

їхнє застосування на практиці після опанування (Альохін, 2019, с. 53). 

Крім того, на безпосередній вибір – чи діяти проактивно у конкретній 

ситуації, впливає система саморегуляції особистості, за яку відповідає 

емоційний інтелект особистості. Проактивність може реалізуватися, зокрема, 

в таких формах, як просоціальна активність особистості, зазначає 

М. Наконечна. Проактивність – більш загальне поняття, ніж просоціальна 

активність. Втім, вона додає до розуміння просоціальної активності важливий 

штрих – її суб’єктний характер, її обумовленість особистісними прагненнями, 

цілями, мотивами, ідеалами та цінностями (Наконечна, 2016). Серед 

стабільних рис особистості, які сприяють просоціальності, Дж. Капрара 

називає відповідальність, внутрішній локус контролю, здатність розпізнавати 

і регулювати власні емоційні стани та робити вибір на користь «іншого» , 

емпатію та відчуття самоефективності (Caprara, 2007). Реалізована в 

загальноосвітніх школах Італії тренінгова програма «Сприяння просоціальним 

та емоційним навичкам для протидії екстерналізації проблем підліткового 

віку» (CEPIDEAS) базується на п’яти складових, що мають вплив на 

проактивність особи: просоціальні цінності, емоційна компетентність, 

здатність зрозуміти позицію іншого та емпатія, ефективна комунікація, 

саморегуляція, громадянський обов’язок. Програма CEPIDEAS пропонує 

виховувати просоціальні якості, а саме: простягнути руку допомоги, 

підтримати та підбадьорити того, хто є у скруті; децентралізуватися від 

власної точки зору, щоб визнати і поважати погляди іншого; вміти 

стверджувати свою позицію без приниження іншої особи; вміти дивитися 

навколо та відчувати себе відповідальним за осіб і середовище, в якому ми 

живемо (Pastorelli, 2014). Проактивність охоплює здатність особистості діяти 

згідно зі своїми особистими цілями, сенсами, цінностями, ціннісними 

орієнтаціями, життєвими принципами, переконаннями, незважаючи на 

зовнішні умови і обставини життя і дає можливість особистості самій 

формувати ці умови та обставини життя. Просоціальність є наслідком 
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проактивного вибору особистості. Тому в зміст процесу формуванню 

емоційного інтелекту у підлітків необхідно включати теми самостійності та 

ідентичності особистості та досліджувати разом з учнями компетенції, 

переконання, цілі, які відповідають проактивній поведінці. Ефективність 

такого підходу базується на віковому бажанні підлітків «мати значення» та 

«бути важливим та незалежним».  

М. Еліас, Дж. Зінс, Р. Вайсберг та інші зазначають, що спеціально 

організоване навчання та набуття знань, умінь і навичок в межах окреслених 

п'яти сфер компетенцій є навчальним процесом в якому школи є одним з 

основних місць, де цей процес відбувається (Elias, Zins, & Weissberg , 2000). 

Також слід наголосити на тому, що до структури виховання емоційного 

інтелекту слід віднести стратегії та стиль емоційного виховання, як 

інтегрований компонент виховної системи на кожному із етапів. Дж. Готман, 

дослідник шляхів формування емоційного інтелекту дітей різного віку, 

визначає емоційне виховання як систему послідовних дій, яка помагає 

створювати емоційні зв’язки (Готтман & Деклер, 2015). Під емоційним 

зв’язком мається на увазі створення сприятливої, довірливої емоційної 

взаємодії між дорослим та учнем, яка «прибирає» бар’єри у міжособистісному 

спілкуванні. 

При дотриманні стилю емоційного вихователя педагог розцінює 

негативні емоції учнів як момент для зближення, будь-які емоції його не 

дратують, цінує і усвідомлює почуття вихованців. Вважає негативні емоції 

учня  тією сферою особистості, яка потребує педагогічної уваги. Такі педагоги 

не губляться та не тривожаться при прояві різних емоцій учнів, поважають 

емоції вихованців. Вони використовують емоційні моменти, щоб вислухати 

учня, проявити емпатію, ідентифікувати емоції учня, запропонувати варіанти 

регуляції емоцій та границі прояву відповідно до ситуації, виробити навички 

рішення проблем. 

Дж. Готман визначає наступні стратегії емоційне виховання: розуміння, 

яку емоцію відчуває учень; будь-яка емоції є можливістю для зближення і 
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подальшого навчання; співчутливого вислуховування і визнання почуттів 

учня; допомоги учневі знайти слова для пояснення емоції, які вона відчуває; 

разом з учнем визначити стратегії вирішення проблеми, одночасно 

встановлюючи межі та причинні зв’язки (Готтман & Деклер, 2015). 

Стиль емоційного виховання формує емоційний зв'язок порозуміння, 

емоційного зближення. Тоді виховання має більш результативніший і 

довготривалий вплив, за рахунок залучення форм співпереживання. Така 

позиція дозволяє бути суворим та робити зауваження, проте вони базуватися 

на авторитеті та взаємовизнанні. Особливо актуальним питання вибору 

правильних  стратегій та стилю виховання стоїть перед учителем, який працює 

із учнями середнього шкільного віку, коли роль дорослого, яка відповідала 

ролі менеджера у молодшому шкільному віці, змінюється на роль радника чи 

наставника у підлітковому віці. Ефективність нової ролі, на нашу думку, 

можлива лише за використання стратегій та стилю емоційного виховання з 

поєднанням розуміння психовікових особливостей (ціннісне 

самоусвідомлення власного «Я», нормативно-ціннісного ставлення до 

власного «Я», осмислення і емоційне переживання власних вільних дій). Такі 

психовікові особливості детермінують особистісний розвиток підлітка через 

становлення самосвідомості, ідентичності особистості, зокрема емоційно-

почуттєвої. 

Отже, емоційний інтелект нині визначається з однієї сторони як 

сукупність вроджених емоційних здібностей, так і множинність некогнітивних 

рис, навичок, що впливають на можливості індивіда успішно долати 

перешкоди і тиск оточення. Без сумніву, розвинений емоційний інтелект є 

необхідністю всебічно гармонійної розвиненої особистості учня, яка 

досягається формуванням емоційних компетентностей, які впливатимуть на 

інтегральний рівень емоційного інтелекту. До його структури, на нашу думку, 

слід віднести такі компоненти: емоційна свідомість, керування емоціями, 

соціальна свідомість, навички міжособистісної взаємодії та відповідальне 

прийняття рішення. Саме вони визначають зміст методики виховання 
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емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку (Васильківський & 

Сопівник, 2018). Авторське бачення структури та змісту методики виховання 

емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку відображена у таблиці 

1.4.3. Важливо наголосити на тому, що наскрізною частиною методики 

виховання емоційного інтелекту є стратегії та стиль емоційного виховання, 

як передумова встановлення конструктивної взаємодії між учнями та 

педагогом. Формування емоційних компетентностей без дотримання 

педагогом стилю та стратегій емоційного виховання буде не системною та 

малоефективною.  

Отже, однією із теоретичних основ виховання емоційного інтелекту є те, 

що вплив на розвиток емоційного інтелекту значною мірою спричинений 

розвитком компетентності учнів у сферах самосвідомості, самоуправління, 

соціального усвідомлення, навичок відносин та відповідального прийняття 

рішень. Через таку систему соціально-емоційне виховання може покращити 

рівень емоційного інтелекту за рахунок «посилення соціальної взаємодії, яке 

породжує навчання та виховання» (Выготский, 1978; Bandura, 1997). 
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Висновки до першого розділу 

На основі узагальнення поглядів учених та ретроспективного, 

теоретичного аналізу підходів до виховання емоційного інтелекту особистості, 

особливостей розвитку емоційного інтелекту в контексті виховання 

особистості, психолого-педагогічних особливостей виховання емоційного 

інтелекту учнів середнього шкільного віку, виокремлення змісту та структури 

процесу виховання емоційного інтелекту учнів у системі середньої освіти, ми 

дійшли таких висновків.  

Встановлено, що проблему співвідношення раціонального та 

ірраціонального у навчанні й виховання майбутнього  покоління досліджували 

від часів античної філософії до сьогоденням.  Концепція соціально-емоційного 

навчання, яке сприяє розвитку емоційного інтелекту учнів, бере свій початок 

з американської асоціації CASEL (Об’єднання академічного, соціального та 

емоційного навчання), яка  з 1994 року імплементує освітні програми у заклади 

освіти всього світу. Навчання і виховання базується на соціально-емоційному 

розвитку, включаючи емоційний інтелект, і розвиток здатності розуміння 

свого внутрішнього світу та оточення. Найбільш поширеною програмою 

виховання емоційного інтелекту учнів у світі є соціально-емоційне навчання 

(СЕН), яке націлене на формування навичок цілісної особистості дитини, 

позитивних установок, цінностей, культивуючи її активність замість 

подолання проблем. СЕН базується на уявленні про єдність мислення, 

почуттів і поведінки, що дозволяє усвідомлювати себе та інших людей, 

приймати рішення і керувати власною поведінкою (Васильківський, 2017). 

Програмами, які сприяють соціально-емоційному розвитку дитини нині 

є такі: програма «PATHS», що сприяє  альтернативним стратегіям мислення 

учнів, забезпечує гнучкість, всебічність навчання та заснована на концепції 

афективно-поведінкової, когнітивної, динамічної моделі розвитку 

особистості. Програма «RULER», в основі якої концепція формування в учнів 

знань і навичок розпізнавання, розуміння, називання, вираження і регуляції 

емоцій. Програма «MindUP» ‒ розроблена як універсальна стратегія 



118 
 
формування навичок саморегуляції, концентрації уваги учнів та їх 

соціальному пізнанні. Також до методичних розробок, що сприяють 

соціально-емоційному розвитку дітей можна віднести програму «Roots of 

Empathy», програму «The Olweus Bullying Prevention Program», програма «SEE 

Learning». Ґрунтовних сучасних освітніх програм, які б сприяли розвитку 

соціальної компетентності та емоційної грамотності учнів на вітчизняному 

просторі досить мало, оскільки до прийняття Закону України «Про освіту» 

2017 року та концепції Нової української школи, освіта переважно мала 

академічний характер і не віддавала належної уваги формуванню життєвих 

навичок учнів. Проте питанням соціального виховання, зокрема, емоційної 

грамотності переймалися К. Ушинський, В. Сухомлинський, А. Макаренко, 

Г. Ващенко, С. Русова та ін. Ретроспективний аналіз питання формування 

емоційного інтелекту в системі освіти дає змогу дійти висновку, що розділення 

академічного і соціально-емоційного навчання є помилковим. Академічна 

складова не може ігнорувати соціального аспекту життя, бо за своєю суттю 

навчання є соціальним процесом, а школа соціальною інституцією. 

За результатами теоретичного аналізу обґрунтовано розвиток 

емоційного інтелекту в контексті виховання особистості шляхом: виявлення 

взаємозалежності поняття «інтелект» та «емоція», які взаємодіють через 

складний процес пізнання людиною навколишньої дійсності; теорії 

множинності видів інтелекту; імпліцитних теорій особистості як набуття 

соціально-емоційного досвіду; змішаних моделей емоційного інтелекту 

Д. Гоулмана, Р. Бар-Она, Т. Бредбері та Дж. Грівз, К. Петридес та Е. Фернхем, 

Д. Люсіна,  Е. Носенко та Н. Ковриги; співвідношення понять емоційна 

культура, емоційна компетентність та емоційний інтелект; структурно-

динамічну теорію К. Платонова. При дослідженні питання розвитку 

емоційного інтелекту у контексті виховання особистості школярів ми дійшли 

висновку, що «виховання веде розвиток» емоційного інтелекту. 
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Таблиця 1.4.3. 
Структура та зміст методики виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку 

 

Структура  

Внутрішньоособистісний  

емоційний інтелект 

Міжособистісний  

емоційний інтелект  
 

 

    Етапи  

 

Емоційна 

самосвідомість 
Керування емоціями Соціальна свідомість 

Навички 

міжособистісної 

взаємодії 

Відповідальне 

прийняття рішень 

Зміст 

Оволодіння 

знаннями, 

розуміннями 

Про емоції, їх 
роль в житті 

людини 

Про необхідність 
впливу на емоційну 
сферу та її контроль 

(емоційна 
саморегуляція) 

Про емоції і почуття інших 
людей, розуміння їх 

(емпатія)   

Знання про впевнену 
(асертивну) поведінку, її 

атрибути   

Знання про проактивну 
поведінку людини, її 

атрибути 

Формування 

переконань і 

почуттів 

(інтелектуально-

емоційних 

ставлень) 

Усвідомлення 
важливості 

власних емоцій і 
їх вплив на життя  

Усвідомлення 
важливості 

менеджменту власних 
емоцій, керування 

імпульсивністю    

Усвідомлення важливості 
розуміння емоцій інших 

людей, соціальної чуйності,  
емоційного 

співпереживання 

Усвідомлення 
важливості впевненої 

поведінки і місця емоцій 
в її реалізації  

Усвідомлення 
важливості діяти згідно 

із життєвими цілями, 
цінностями та 

принципами, незалежно 
від умов і обставин  

Формування 

умінь і навичок 

Уміння 
ідентифікувати 
власні емоції і 

розуміти їх 

Уміння застосовувати 
загальні стратегії та 
прийоми емоційного 

самоконтролю, 
підтримати позитивний 

модус емоцій, який 
спонукає до діяльності, 

конструктивної 
міжособистісної 

взаємодії  

Уміння розуміти емоції, 
почуття інших людей і 
використовувати цю 

інформацію для подальшої 
взаємодії з оточенням 

Уміння впевнено 
спілкуватися, відстояти 

свою точку зору, не 
порушуючи моральних 

прав іншої людини; 
оптимально реагувати 

на критику та за 
необхідності рішуче 

говорити собі та іншим 
«ні» 

Уміння прийняти 
етичний, 

конструктивний вибір 
на основі емоційно-

інтелектуального 
аналізу; брати 

відповідальність за себе 
і своє життя 

Дотримання стилю емоційного виховання, який допомагає створювати емоційні зв’язки між учнями та вчителем з дотриманням п’яти 
послідовних стратегій: розуміння, яку емоцію відчуває учень(ні); будь-яка емоції є можливістю для зближення і подальшого навчання; 
співчутливого вислуховування і визнання почуттів учня(ів); допомоги учневі(ям) знайти слова для пояснення емоції, які він(вони) 
відчуває(ють); разом з учнем визначити стратегії вирішення проблеми, одночасно встановлюючи межі та причинні зв’язки.  
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Проаналізовано психолого-педагогічні особливості виховання 

емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку. Зміст психологічних 

особливостей пов'язаний із ідентифікаціїю власного «Я», розвитком 

самосвідомості, побудовою метакогнітивних стратегій та навичок, 

саморефлексія підлітка, що робить середній шкільний вік сенситивним 

періодом розвитку емоційного інтелекту через процес виховання.  

Педагогічними особливостями  виховання емоційного інтелекту учнів ми 

вбачаємо використання оптимальних методів, форм навчально-виховної 

діяльності, застосування педагогом стилю емоційного виховання, подолання 

емоційного відчуження між педагогом і учнем, уникнення ефекту виховання 

одноманітності (конформності), врахування принципів розвивального 

навчання і виховання.  

Виокремлено зміст і структуру виховання емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку. До таких структурних компонентів, на нашу 

думку, слід віднести: емоційна свідомість, керування емоціями, соціальна 

свідомість, навички міжособистісної взаємодії та відповідальне прийняття 

рішення. Саме вони, становлять структуру і визначають зміст виховання 

емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку. Наскрізною частиною 

виховання емоційного інтелекту є стратегії та стиль емоційного виховання, 

як передумова встановлення конструктивної взаємодії між учнями та 

педагогом. Визначено, що вплив на розвиток емоційного інтелекту значною 

мірою спричинений формуванням компетентності учнів шляхом виховання у 

сферах самосвідомості, самоуправління, соціального усвідомлення, навичок 

відносин та відповідального прийняття рішень. Така система соціально-

емоційного виховання може покращити рівень емоційного інтелекту за 

рахунок «посилення соціальної взаємодії, яке породжує навчання та 

виховання» (Выготский, 1978; Bandura, 1997). 
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РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО 
ІНТЕЛЕКТУ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

2.1. Педагогічні умови виховання емоційного інтелекту учнів 
середнього шкільного віку  
 
Для виконання поставлених завдань дисертаційного дослідження 

необхідно уточнити поняття «умова», «педагогічна умова» з погляду 

філософії, психології, педагогіки. Також потребує окремого визначення 

поняття «педагогічні умови виховання емоційного інтелекту», що дасть 

змогу детального аналізу комплексу педагогічних обставин, за яких може 

здійснюватися оптимальний цілеспрямований формувальний вплив на 

школярів з метою розвитку емоційного інтелекту учнів середньої школи.  

Існують різні тлумачення сутності понять «умова» та «педагогічні 

умови». Так, філософський словник уміщує таке визначення поняття 

«умова»: категорія, що виражає відношення предмета до явищ, які його 

оточують, без яких він існувати не може (Шишков & Малинин, 2003). Також 

поняття «умова» у філософії визначається як те, від чого залежить щось інше 

(зумовлене); істотний компонент комплексу об’єктів (речей, їх станів, 

взаємодії), за наявності якого з необхідності випливає існування певного 

явища (Фролов, 2001). Отже, можна стверджувати, що явище «умова» – це 

те, що детермінує предмет в його кількісних і якісних змінах. 

З позиції психолого-педагогічної науки, у широкому розумінні, 

«педагогічна умова» визначається як цілеспрямовано або штучно створена 

обставина, від якої залежить ефективність освітнього процесу (Полонский, 

2004), формування особистості зокрема. Дослідник А. Найн вважає, що 

«педагогічні умови» – педагогічні обставини, що сприяють (протидіють) 

прояву педагогічних закономірностей; чинники успіху під час педагогічного 

процесу; сукупність об’єктивних можливостей педагогічної методики, які 

забезпечують успішне досягнення педагогічних цілей (Найн, 1995). Такі 

дослідники як В. Манько, В. Полонський вбачають в педагогічних умовах 

сукупність зовнішніх і внутрішніх впливів. К. Біктагірова визначає 
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«педагогічні умови» як обставини, за яких компоненти освітнього процесу, 

подані в найкращому взаємозв’язку. В. Беліков, О.Федорова та Н. Яковлєва 

розуміють педагогічні умови як сукупність об’єктивних можливостей 

вирішення навчально-виховних завдань. Отже, можна стверджувати, що 

існує деякий плюралізм позицій в науці щодо трактування поняття 

«педагогічні умови». Проте А. Литвин та О. Мацейко у своїй науковій праці 

«Методологічні засади поняття педагогічні умови», здійснивши аналіз 

педагогічної практики та низки наукових досліджень, дали таке узагальнене 

визначення: педагогічні умови – це комплекс спеціально спроектованих 

генеральних чинників впливу на зовнішні та внутрішні обставини навчально-

виховного процесу й особистісні параметри всіх його учасників. Педагогічні 

умови забезпечують цілісність навчання та виховання в інформаційно-

освітньому середовищі навчального закладу відповідно до вимог суспільства 

та запитів ринку праці, сприяють всебічному гармонійному розвитку 

особистості та створюють сприятливі можливості для виявлення її задатків, 

урахування потреб і формування загальнолюдських і професійно важливих 

якостей, ключових кваліфікацій, загальних і професійних компетенцій 

(Литвин & Мацейко, 2013). Ми вважаємо, що це визначення можна взяти за 

основу для подальшого визначення поняття «педагогічні умови виховання 

емоційного інтелекту», оскільки воно має узагальнений, інтегрований 

характер, розкриває функціональний зміст педагогічних умов, їхню сутність 

в структурі методології педагогічного процесу. 

Тому ми можемо визначити педагогічні умови виховання емоційного 

інтелекту учнів середнього шкільного віку як спеціально організовані 

управлінські та педагогічні обставини, які сприяють розвитку емоційного 

інтелекту учнів та учениць. Створення відповідних педагогічних умов у 

закладі середньої освіти, на нашу думку, буде сприяти та зумовлювати 

формування як парціальних структурних компонентів (емоційних 

компетентностей), так інтегрального рівня емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку. 
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Для виокремлення та конкретизації педагогічних умов виховання 

емоційного інтелекту здобувачів освіти середньої школи розглянемо позиції 

науковців щодо створення відповідного зумовленого середовища, яке буде 

сприяти емоційному «зростанню» учнівства. 

До педагогічних умов, які забезпечують емоційне виховання, 

N. Humphrey, A. Lendrum, M. Wigelsworth відносять: побудову шкільної 

культури (етосу), який забезпечує клімат для просування соціальних та 

емоційних навичок; «волю і майстерність» адміністрації та педагогічних 

працівників для реалізації освітніх програм (Humphrey, Lendrum, & 

Wigelsworth, 2010). J. Gottman, J. DeClaire однією з найважливіших 

педагогічних умов виховання емоційного інтелекту називають дотримання 

стилю та стратегій емоційного виховання. Зокрема правильно «вибудованої» 

емпатії та подальшої допомогу учневі/учениці (Gottman & DeClaire, 1997). В 

емоційному вихованні учнів D. Goleman визначає два важливі аспекти: 

перший – учителям необхідно «вийти за межі» звичної для своєї професії 

місії; другий – учитель сам є носієм емоційної компетентності або 

некомпетентності та екстраполює її на своїх учнів через власну поведінку 

(Goleman, 2006). Тобто школам необхідно розширити своє бачення освітніх 

цілей та ролі освіти, що повинна готувати до життя учнів та учениць. 

Науковець наводить такі педагогічні умови для оптимального впровадження 

програм емоційного виховання: реалізацію програми необхідно починати 

рано, відповідно до вікових особливостей дітей; здійснювати програму 

протягом усього періоду навчання в школі за підтримки всіх зацікавлених 

осіб у школі, родин та громади; підготовка вчителів для впровадження цих 

програм та ціннісне прийняття її необхідності в освіті дітей всіма сторонами 

(Goleman, 2006). 

Зокрема Т. Воронцова, В. Пономаренко у своїй програмі «Вчимося жити 

разом» для викладання предмету «Основи здоров’я» наводять такі умови 

соціально-емоційного формування учнів: соціально-емоційні програми, 

введені до плану виховної роботи закладу освіти; спеціальна підготовка 
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педагогів до викладання цих програм; використання інтерактивних методів 

проведення занять у формі уроку-тренінгу (Воронцова Т. В., та ін., 2017).  

Важливою умовою розвитку емоційного інтелекту, на думку 

Е. Абрамової та А. Елісєєвої, є сформована емоційна культура учнів 

середнього шкільного віку, для виховання якої необхідні такі вміння 

педагога: правильно знаходити шляхи, методи, засоби виховання для 

всебічного розвитку емоційної сфери учнів; правильно визначати шляхи, 

методи, засоби корекції негативних емоційних сфер учнів; викликати в учнів 

моральні почуття та їх переживання, які згодом стануть мотивами їхніх 

вчинків (Абрамова & Елисеева, 2013).  

Г. Ректун, М. Свіденська, досліджуючи питання механізмів управління 

формування соціально-емоційних компетенцій у навчальних закладах, вказує 

на те, що освіта відіграє надважливу роль у формуванні емоційних 

компетенцій учнів. Дослідники наголошують, що в школі починають 

формуватися навички взаємин через потрапляння дітей з різних соціальних 

груп до одного колективу для набуття досвіду взаємодії, вибудовування 

конструктивних відносин та запобігання соціальних потрясінь, що сприяє 

адаптації та розвиткові особистості в соціумі. Зокрема, школярам доцільно 

опанувати такі уміння як: відповідальність, стресостійкість, самоорганізація, 

цілеспрямованість для протистояння цькування (булінгу) та підготовки дітей 

до самостійного життя. На думку Г. Ректун, М. Свіденської найкраще це 

реалізується через ефективну комунікацію під час навчання у шкільному 

класі (Рекун & Свіденська, 2018). На нашу думку Д. Готтмана, це досягається 

через дотримання педагогом стилю емоційного виховання, що передбачає 

створення в процесі діалогічної комунікації емоційних зв’язків між учнем та 

вчителем за умови дотриманням п’яти послідовних стратегій (Готтман & 

Деклер, 2014).  

О. Остапчук, досліджуючи питання управління школою як емоційно-

інтелектуальною системою, дійшов висновку, що дитина в школі повинна 

відчувати себе захищеною як морально, так і фізично. Відчуття захищеності 
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та справедливості сприятиме розвиткові сміливості висловлювати власну 

думку, здатності захищати мудрі дії. Це дуже важлива емоція у становленні 

особистості. Сміливість у діях викликатиме довіру до вчителів, директора, 

заступників директора. А це є основою для спокою, коли затишок у школі, 

взаємоповага у спілкуванні учнів і вчителів є сприятливим підгрунтям для 

вдосконалення. Такий позитивний емоційно-психологічний стан спричинить 

радість самопізнання, задоволення від осягнення Світу, а отже, зумовить 

прихильність до вчителів, школи, буде підсилюватися смак до життя 

молодого покоління і педагогів також (Остапчук, 2018). О. Остапчук 

пропонує вести педагогічну лінію в навчальному закладі (див. таблицю 

2.1.1.), щоб думка про школу викликала в учнів позитивну хвилю. 

Таблиця 2.1.1. 

Позитивний 
полюс емоцій 

Чим створюється емоція 

Захищеність Розумінням, що свобода – це не вседозволеність, а 
відчуття легкості через можливість вільно висловлювати 
думку, діяти, але без образ і шкоди довколишньому 
світові; підтримкою мудрих вчинків; справедливістю без 
причепливості. 

Сміливість Умінням приймати і підтримувати неординарні рішення. 
Вільним висловлюванням думок щодо життєвих ситуацій. 
Встановленням серйозності, яка допускає жарт, але не 
перетворює всю роботу на жарт. 

Довіра Можливістю вільно звертатися до педагогів з 
різноманітними пропозиціями; щирістю й повагою в 
спілкуванні, добротою без слабкості. 

Спокій Відсутністю стресових ситуацій (зведення їх до 
мінімуму), відсутністю приниження учнів через незнання 
відповіді на запитання або неправильну відповідь, 
комфортним освітнім простором. 

Радість Затишними умовами перебування учнів у школі, 
задоволенням від особистого зростання та досягнень 
класу, школи; лагідністю в спілкуванні з педагогами та 
батьками.  

Цікавим є досвід, започаткований в університеті Еморі (Атланта, США). 

Науковці університету розробили програму для тренування уваги дітей, 

їхнього співчуття й турботи, етичної замученості – соціально-емоційне й 
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етичне навчання (СЕЕН). Програма та її структура базується на доказових 

результатах роботи СЕН (соціально-емоційного навчання). Розробники 

СЕЕН наголошують на такій педагогічних умові для успішної реалізації 

програми. Щоб учнівство могло засвоювати компетенції СЕЕН у 

навчальному середовищі, співпереживання мусить стати усвідомленою 

позицією шкіл, які запроваджують соціально-емоційне й етичне навчання. 

Коли співпереживання є загальноприйнятою цінністю шкільної громади, це 

допомагає учительству виховувати цю якість і серед учнівства. Якщо школа 

приєдналася до програми СЕЕН, але слабо демонструє її цінності, 

компетенції й принципи через поведінку вчительства та керівництва, а також 

через організацію шкільних структур, то учні й учениці помітять цю 

невідповідність. Вона може ускладнити сприйняття й засвоєння учнівством 

навчального матеріалу (Ельконіна, Фюрста, & Масалітіна, 2019). Тому 

норми, цілі, цінності та механізми взаємодії, на яких базуються шкільні 

взаємини, формують атмосферу емоційного виховання у школі, яка і є однією 

з ключових педагогічних умов виховання емоційного інтелекту учнів в 

закладах середньої освіти.  

За даними Національного центру шкільного клімату США (NSCC), 

шкільний клімат ґрунтується на моделях поведінки учнів, їхніх батьків та 

педагогічних працівників, їхнього досвіду шкільного життя, що відображає 

норми, цілі, цінності, міжособистісні стосунки, методи навчання та виховання, 

управління закладом освіти (National School Climate Center, 2018). Характер 

шкільного клімату, який іноді називають шкільною культурою, може 

«посилити» або «зруйнувати» навчально-виховну мету. Цінності, очікування та 

норми школи впливають на те, як різні учасники освітнього процесу в рамках 

шкільного досвіду сприймають довколишнє освітнє середовище. Це 

сприйняття, і в результаті поведінка, у свою чергу, впливає на шкільний 

клімат. Клімат школи «задає тон» школі, що можна побачити у шкільному 

просторі, переживати в процесі навчання або виховання, і відчувати, як люди в 

школі взаємодіють між собою. Водночас це позначається на соціально-
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емоційному, а також академічному розвитку учнів (Melnick, Cook-Harvey, & 

Darling-Hammond, 2017). 

До педагогічних умов соціально-емоційного та академічного зростання 

учнів у школах Національний центр шкільного клімату відносить організацію 

безпеки учнів (правила та норми закладу освіти, почуття фізичної безпеки, 

почуття соціально-емоційної безпеки, почуття безпеки в інтернеті), 

використання практик викладання і навчання учнів (навчальна і виховна 

підтримка учнів, соціально-емоційне навчання і виховання учнів), наявність 

міжособистісних відносин (повага до різноманітності, соціальна підтримка 

дорослими, соціальна підтримка учнями), наявність шкільної приналежності 

(зв'язок із школою, шкільний простір), відносини між працівниками (педагогами 

і адміністрацією) школи (лідерство і професіоналізм). Виміри зазначених 

педагогічних умов та їх показники наведені у таблиці 2.1.2. 

Таблиця 2.1.2. 
Педагогічні умови та показники соціально-емоційного та академічного 

зростання учнів за матеріалами Національного центру шкільного клімату США 

(National School Climate Center, 2018). 

Педагогічна 
умова 

Виміри 
педагогічної 

умови 

Основні показники  

Безпека Правила та 
норми закладу 

освіти 

Чіткі правила щодо фізичного 
насильства; зрозуміле донесення правил 

всім учасникам освітнього 
процесу; чітке та послідовне виконання 
всіма учасниками освітнього процесу 

розроблені норм поведінки. 

Почуття 
фізичної безпеки 

Почуття, що учні та педагогічні 
працівники відчувають себе 

захищеними від заподіяння фізичного 
насильства 

Почуття 
соціально-
емоційної 
безпеки 

Почуття, що учні та педагогічні 
працівники відчувають себе 

захищеними від психологічного 
насильства, цькування (булінгу). 
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Почуття 
безпеки в 
інтернеті  

Почуття, що учнів відчувають себе 
захищеними від кіберцькування 

(кібербулінгку) у соціальних мережах 
чи інших електронних ресурсах під час 

навчального процесу. 

Практики 
викладання 
і навчання 

учнів 

Навчальна і 
виховна 

підтримка 
учнів 

Використання методів навчання, таких 
як заохочення та зворотній зв'язок; 
надання учням демонструвати свої 

знання та вміння різними способами; 
підтримка самостійного та  критичного  
мислення учнів; створення атмосфери 

діалогу та допитливості учнів; 
створення посильних «викликів» у 
навчання та прояв індивідуальної 

уваги до кожного учня. 

Соціально- 
емоційне 

навчання і 
виховання 

учнів 

Формування соціальних та 
громадянських знань, умінь та 
навичок, у тому числі: навичок 
активного слухання, вирішення 

конфліктів, саморефлексії, емоційної 
саморегуляції, емпатії, відповідального 

та етичного прийняття рішень. 

Міжособистісні 
відносини 

Поваго до 
різноманітності 

Взаємна повага до індивідуальних 
відмінностей (статі, раси, культури) на 

всіх рівнях школи (учень-
учень; учитель-учень; учитель-учитель); 

формування загальних норм 
толерантність. 

Соціальна 
підтримка 
дорослими 

(учителі/батьки) 

Підтримка та турботливі стосунки 
дорослих із учнями, в тому очікування 

успіху, готовність слухати учнів та 
турбота про проблеми учнів. 

Соціальна 
підтримка 

учнями 

Стосунків між учнями на засадах 
підтримки та допомоги. Наприклад, 

академічної чи адаптаційної допомоги 
для нових учнів. 

Шкільна 
приналежність 

 Зв'язок із 
школою 

Позитивна ідентифікація із школою 
(нормами, цінностями) учнями, 
педагогічними працівниками та 
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батьками учнів  та їх участь у 
шкільному житті. 

Шкільний 
простір 

Чистота, порядок та привабливість 
приміщень закладу освіти. Достатність 
дидактичних, інформаційних засобів 

та  ресурсів для  навчання і виховання 
учнів. 

Відносини між 
працівниками 

школи 

Лідерство Адміністрація, яка створює та 
передбачає чітке доступне бачення 

цілей закладу для  підтримки  та 
розвитку педагогічного працівників.  

Професіоналізм Позитивне ставлення та стосунки серед 
педагогічних працівників, які ефективно 
підтримують спільну роботу, навчання і 

виховання учнів. 

 

Отже, позитивне середовище в класі та школі є важливою складовою 

здорового розвитку учнів. По-перше, це важливо, оскільки школи забезпечують 

навчальне середовище, де учням необхідно відчувати себе захищеними. По-

друге, педагоги відіграють ключову роль, допомагаючи дітям зрозуміти через 

навчально-виховні стратегії та власний приклад, як опановувати емоції, 

використовувати стратегії подолання стресу, агресії чи тривожності,  

оволодівати навичками міжособистісної взаємодії та сформувати соціально 

відповідальну поведінку. Саме така навчально-виховна підтримка максимально 

збільшує здатність учнів до засвоєння навчального матеріалу, а також до 

формування соціальних та емоційних навичок, звичок та мислення.   

Як першу педагогічну умову виховання емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку ми розглядаємо включення в освітній процес 

закладу середньої освіти програм виховання емоційного інтелекту для 

здобувачів освіти. В руслі зазначеної педагогічної умови слід розглянути 

дослідження Д Гоулмана, М. Еліаса, М. Селігмана, Н. Хамфрі та ін., які наводять 

переконливі аргументи, що освітні соціально-емоційні програми є необхідною 

умовою розвитку багатьох соціально-емоційних здібностей та якостей учнів. Як 

наслідок – освітні програми, які ґрунтуються на наукових доказах, впливають на 
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розвиток емоційного інтелекту здобувачів освіти. Детермінує необхідне 

педагогічне середовище, яке уможливлює утворення обставин, особливостей 

реальної дійсності, за яких здійснюється цілеспрямований, послідовний, 

планомірний вплив з відповідною розвивально-виховною метою.  

Відомі дослідники Д. Дурлака, Р. Вайсберга на прикладі 213 шкіл з різних 

регіонів США, доводять, що включення в освітній процес програм з соціально-

емоційного виховання учнів здійснює позитивний вплив на шкільний «клімат», 

зокрема підвищення академічної успішності, розвиває емоційний інтелект учнів. 

Пройшовши курс, учні проявили: кращу академічну успішність в середньому на 

11-17 %, поведінку, що стала більш просоціальною та відповідальною, зниження 

рівня булінгу (цькування) на 10%, підвищення рівня мотивації до навчання, також 

виявилася більша прихильність до школи, рівень агресії та тривожності 

зменшився, знизився показник емоційного стресу та депресії (Durlak, Weissberg, 

Dymnicki, Taylor, & Schellinger, 2011).  

Другою педагогічною умовою було обрано забезпечення єдності 

педагогічних працівників щодо цінності впровадження виховання емоційного 

інтелекту учнів та створення виховуючого середовища. Базовим у контексті 

цієї педагогічної умови є принцип єдності виховних впливів усіх учасників 

виховного процесу. Реалізується він у постійній взаємодії, взаємному 

інформуванні учасників виховного процесу про результати виховних впливів 

(Степанов & Фіцула, 2006). Н. Волкова зазначає принцип єдності 

педагогічних вимог школи, сім’ї та громадськості у вихованні. Розумні, стійкі 

та єдині вимоги до дітей з боку різних соціальних інститутів посилюють 

педагогічний вплив на них, підвищують ефективність виховного процесу 

(Волкова, 2007). Реалізація такої єдності буде формувати відповідну 

культуру та шкільний клімат у закладі освіти, що у свою чергу детермінує 

відповідне виховне середовище.    

С. Кові у своїй книзі «Лідер у мені. Як школи і батьки по всьому світу 

допомагають дітям стати великими» описує «Піраміду впливу» (Додаток Ж), 

яка демонструє важливість єдності та усвідомленості всіх учасників у сфері 
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педагогічного діяльності. На думку дослідника, найважливіше значення у 

цілеспрямованому впливі має особистий приклад. С. Кові зазначає: 

«Хороший особистий приклад створює довіру. Хороший особистий приклад 

допомагає вчителю повірити в те, що говорить директор, а учневі – у те, чому 

навчає його вчитель. … Зміни відбуваються ефективніше і швидше, коли 

вони йдуть зсередини назовні. …Те ж саме можна сказати про вчителів, які 

хочуть заслужити довіру своїх учнів. Якщо слова вчителя розходяться з 

ділом, якщо він не демонструє оточенню свою первинну велич, то люди, і 

особливо діти, будуть бачити його наскрізь і відчувати фальш» (Кови, 2012, 

с. 256).  

Другим рівнем піраміди є відносини, які відображають якість наших 

взаємин з людьми. Автор стверджує: «Відносини – це те, що можна 

відчувати. Це турбота, люб'язність і співпереживання, які присутні в 

стосунках. Це повертає нас до прислів’я: людям буде байдуже, чи багато ти 

знаєш, доки вони не дізнаються, наскільки вони тобі не байдужі. … Навчання 

– це, в основному, саме відносини. Найкраще навчаються діти, чиї вчителі 

ніколи не забувають, що найважливіше, що вони можуть зробити, – це мати 

хороші відносини зі своїми учнями» (Кови, 2012, с. 257). 

Вершиною піраміди є навчання. Коли учні відчувають, що їх розуміють,  

приймають, вони більш відкриті для впливу та прислухаються до того, що 

говорить учитель. С. Кові говорить: «Так само і вчитель, який бачить 

позитивний особистий приклад директора, з яким у нього хороші стосунки і 

який його цінує, теж стає більш відкритим для впливу. Отже, навчання – це 

кульмінація того, що бачать, відчувають і чують» (Кови, 2012, с. 258). 

На наше переконання, сутність педагогічної умови забезпечення єдності 

ціннісного ставлення педагогічних працівників до впровадження виховання 

емоційного інтелекту учнів та створення виховного середовища полягає в 

тому, що педагогам буде складно інтеріоризувати виховний вплив, якщо 

емоційна освіта для учнів не буде для них цінністю. Учителям необхідно 

самим бути прикладом, виховувати системно та переконливо, щоб їхні слова 
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не розходилися з вчинками. Усіма учасниками освітнього процесу буде 

створюватися оптимальна культура педагогічних взаємин, вимог та 

середовища. Якісна характеристика виховного середовища буде залежати від 

суб’єктів педагогічної взаємодії (педагогічного колективу) та 

зумовлюватиметься спільною метою та якістю взаємодії педагогів.  

Також важливо визнати, що емоційний стан учнів та викладачів впливає 

на емоційний клімат школи. Необхідно змінювати професійні очікування та 

організаційні умови задля підсилення розуміння ролі емоцій як базису 

пізнання у школі. Орієнтуючись лише на когнітивні та раціоналістичні 

стратегії у навчанні, ми забуваємо про важливість емоційного «підсилення» 

освітнього процесу (Hargreaves, 2000). Роль, яку емоції відіграють у роботі 

вчителів, як правило, недооцінюється або ігнорується в царині освітньої 

політики та стандартів навчання (O’Connor, 2008).  

Соціальний, емоційний, академічний розвиток та позитивний шкільний 

клімат є взаємопов’язаними. Як студенти, так і шкільний персонал розвивають 

свою соціальну та емоційну компетентність, покращується шкільний 

клімат; позитивний шкільний клімат створює атмосферу, у якій соціальне, 

емоційне та академічне навчання може відбуватися. Учні із сильними соціально-

емоційними компетенціями сприяють позитивному шкільному клімату, тому що, 

наприклад, вони налаштовані на мирне вирішення конфліктів, дотримуються 

норм поведінки. Коли в класах менше конфліктів, а навчання побудоване на 

взаємній підтримці, учні відчувають себе взаємопов’язаними, залученими та 

ефективними, що дозволяє їм розвиватися соціально й емоційно та зміцнює їхню 

належність до шкільної громади.  І навпаки, в недоброзичливому чи каральному 

середовищі, набагато менше ймовірність, що дитина розвине почуття оптимізму, 

побудує міцні стосунки або вирішить навчатися через середовище, яке цьому не 

сприяє (Eccles, et al., 1997). 

Соціально-емоційний розвиток відбувається в умовах сприятливого 

шкільного клімату, який впливає на те, як навчають учнів, як побудовані 

стосунки в колективах та як учень ухвалює рішення (Osher & Kendziora, 

2010). Школи можуть сприяти цьому розвитку у всіх аспектах шкільного життя. 
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Успішні школи інтегрують СЕН у повсякденне життя через стосунки, які вони 

виховують в академічних класах, під час взаємодії вчитель-учень та вчитель-

вчитель. Повсякденний характер самої школи працює на підтримку соціального 

та емоційного розвитку учнів (Melnick, Cook-Harvey, & Darling-Hammond, 

2017). У дослідженнях середніх шкіл, які мають позитивні результати СЕН, 

дослідники Стенфордського університету визнали, що ці школи просякнуті 

соціально-емоційними можливостями навчання протягом усього шкільного 

дня. Вони використовують такі стратегії, як виховання перспектив в учнів, 

зосередження на вирішенні проблем в галузі науки й громадської роботи. Ці 

школи також викладають конкретні стратегії вирішення конфліктів і 

використовують відповідні дисциплінарні практики (Hamedani & Darling-

Hammond, 2015). Як пояснюють дослідники з університету Чиказького 

консорціуму зі шкільних досліджень, «ключовим завданням для освітян стає 

цілеспрямований розвиток цих навичок, рис, стратегій та поглядів у поєднанні з 

розвитком змістовних знань та академічних навичок» (Farrington, et al., 2012, p. 

5). 

Третьою педагогічною умовою виховання емоційного інтелекту було 

визначено використання педагогами методики виховання емоційного 

інтелекту, що передбачає дотримання вчителем послідовної, планомірної 

системи дій шляхом впровадження принципів і способів цілеспрямованого 

педагогічного впливу на вихованців для формування парціальних 

структурних компонентів емоційного інтелекту учнів: внутрішньо 

особистісного (емоційна самосвідомість, регулювання емоцій) та 

міжособистісного емоційного інтелекту (емпатія, асертивність та 

проактивність). Методологія виховання емоційного інтелекту також 

передбачає використання педагогом педагогічних стратегій та 

концептуальних підходів. До них належать: стиль емоційного виховання, 

прийоми рефлексії та саморефлексії, прийоми критичного осмислення 

емоційно-почуттєвої інформації, форми активного виховання (урок-тренінг), 

психолого-педагогічні особливості виховання учнів середнього шкільного 

віку (підлітки).  



147 

Обгруньовуючи педагогічну умову «використання педагогами 

відповідної методики виховання емоційного інтелекту», ми погоджуємося із 

міркуваннями H. Melnick, C. Cook-Harvey & L. Darling-Hammond, про те, що 

однією зі складових шкільного клімату, яка безпосередньо впливає на 

соціально-емоційне виховання учнів, є методи, що педагоги використовують 

для підтримки учнів. Дослідження науковців доводять, що якість взаємодії 

вчитель-учень (стиль спілкування, типи завдань та вид діяльності, яку 

вчитель намагається розвинути у вихованців) – безпосередньо впливає на 

успішність учнів у різних шкільних заходах. Таким чином, взаємодія між 

учнями та учителем може стати явною частиною спостережень, що 

проводяться тренерами або адміністрацією, надаючи вчителям безпосередню 

рефлексію та зворотний зв'язок, які вони можуть використовувати для 

вдосконалення своєї педагогічної практики. Такі структуровані 

спостереження за педагогічною діяльністю вчителя не є звітністю, а є 

інструментом педагогічного зростання (Melnick, Cook-Harvey, & Darling-

Hammond, 2017). 

Також в методику виховання емоційного інтелекту учнів слід віднести 

практики й стратегії, які педагоги використовують разом з учнями в 

авдиторіях. Так, Центр тренерів та лідерів соціально-емоційного навчання 

(США) визначив 10 практик викладачів, які підтримують емоційне виховання 

учнів. Ці 10 практик не є вичерпними, але вони являють собою навчальні 

стратегії, які можна використовувати в авдиторіях для підтримки позитивних 

умов виховання соціально-емоційних компетенцій та академічного навчання 

(Yoder, 2014, с. 10):  

1. Дисципліна, орієнтована на учнів. 

2. Стиль спілкування вчителя, який заохочує зусилля та працю учнів. 

3. Відповідальність та вибір, наданий учням у класі. 

4. Тепло й підтримка, яку проявляють вчителі до учнів. 

5. Стратегії спільного навчання, такі як групова робота. 

6. Використання дискусії. 
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7. Саморефлексія та самооцінка (як учнів, так і вчителів). 

8. Відповідний баланс між навчанням, груповим навчанням та 

самостійною роботою учнів.  

9. Змістовність та складність роботи, яка побудована на очікуваннях учнів. 

10. Застосування моделювання, практики, зворотного зв'язку та коучингу. 

Ретельно вивчаючи проблему співвідношення теоретичних знань та 

практичних умінь, застосування відповідних стратегій та особистісного 

ставлення вчителями під час навчання і виховання учнів, С. Кові зазначає: 

«Учителям недостатньо володіти умінням керувати навчанням, вони повинні 

володіти самими навичками. Адже це не набір стандартних матеріалів і слів, 

які вчителі повинні вивчити і сказати. Особливо важливо, щоб педагоги 

вносили в процес щось особисте – щоб у тому, чому вони навчають, було 

чути саме їхній голос» (Кови, 2012, с. 203). 

Аналізуючи розглянуті педагогічні умови, передусім належить 

зазначити, що створення безпечних, дбайливих навчальних середовищ із 

залученням ініціатив учнів та їхніх батьків, удосконалення практики 

управління класом і викладанням, а також діяльності зі створення відповідної 

відповідальної спільноти у школі є інтегруючою педагогічною умовою 

виховання емоційного інтелекту. Разом ці компоненти сприяють розвитку 

середовища та особистих ресурсів, відчуття власної цінності учнів, 

посилення внутрішньої мотивації досягнень, застосовуванню власних 

соціально-емоційних компетенцій, які опосередковують кращу академічну 

ефективність, поведінку та розвивають емоційний інтелект. Дж. Дурлак та ін. 

наголошують на важливості шкільного втручання для позитивного 

соціально-емоційного функціонування учнів. Окрім пояснень зміни 

поведінки, вони зазначають, що дослідження доводять, що міжособистісні та 

навчальні чинники середовища впливають на соціальну поведінку та 

успішність учнів. До них відносять: норми для однолітків та дорослих, які 

враховують високий рівень очікувань та підтримки, забезпечують успіх; 

турботливі стосунки вчитель-учень, які сприяють прихильності та зв’язку зі 
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школою; залучення навчальних підходів, таких як проактивне управління 

класом та групове навчання, безпечне та впорядковане середовище, що 

заохочує та зміцнює позитивну поведінку в класі (Jennings & Greenberg, 2009; 

Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor, & Schellinger, 2011).  

2.2. Методика виховання емоційного інтелекту учнів середнього 
шкільного віку  

 
Термін «методика» походить з грецької (від слів «metodos» – шлях 

дослідження чи пізнання та «logos» – вчення). Нині поняття  методика 

вживається в декількох значеннях, проте в контексті нашого наукового 

дослідження, воно розглядається як система принципів і способів організації 

практичної діяльності (Лузан, Сопівник, & Виговська, 2010). За видами 

діяльності, методика виховання емоційного інтелекту учнів середнього 

шкільного віку відноситься до праксеологічної (від грец. πράξις – дія та грец. 

λογία} – мова, вчення) методики, яка розкриває педагогічну діяльність, 

зокрема в аспекті її ефективності у сфері виховання.  

Методика виховання емоційного інтелекту визначається нами як  

система принципів і способів організації формування емоційної 

компетентності учнів середнього шкільного віку, яка детермінує розвиток 

інтегрального показника емоційного інтелекту учнів.  

Принципи методики виховання емоційного інтелекту ми розуміємо як 

«керівні положення, що відображають загальні закономірності процесу 

виховання і визначають вимоги до змісту, організації і методів виховного 

впливу» (Волкова, 2007) для формування емоційного інтелекту. 

Методика виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного 

віку, на нашу думку, буде ефективною при дотриманні педагогом таких 

принципів, а саме:  

1. Принцип індивідуального прояву емоційності учнів та орієнтації на 

їхні потреби, інтереси, цінності, відчуття та почуття. Умовою 



150 

реалізації є психолого-педагогічне дослідження емоційного інтелекту 

учнів для встановлення індивідуальної траєкторії виховних впливів. 

2. Принцип адекватності емоційної реакції педагога віковим 

особливостям учнів середнього шкільного віку, їхнім індивідуальним 

якостям і рівню культурного розвитку. Умовами впровадження 

зазначеного принципу є дотримання психолого-педагогічних 

особливостей виховання емоційного інтелекту учнів середнього 

шкільного віку, використання педагогом стилю та стратегій 

емоційного виховання задля становлення «емоційної референтності». 

3. Принцип опосередкованих емоційних впливів та емоційної бінарності 

у процесі виховання емоційної сфери учнів. Умовою його реалізації є 

автономія вибору учнями емоційного реагування, яка побудована на 

засадах загальнолюдських цінностей, адекватних реакціях заснованих 

на самопізнанні та самоконтролі, взаємовпливі на інших через 

створення емоційного середовища, відсутність конформності 

емоційного середовища. 

4. Принцип емоційного включення учнів у значущу для них діяльність та 

відносин. Збагачення гностичного досвіду учнів через актуальні для 

учнів теми (зміст виховання); систематичний взаємний зворотний 

зв'язок учителя та учнів; вмотивоване та позитивне ставленням учнів 

до процесу виховання. 

5. Принцип емоційної самореалізації учня у процесі здійснення 

емоційної рефлексії та критичного осмислення емоційної інформації.  

Учнів та учениць потрібно заохочувати застосовувати емоційною 

рефлексією та критичним мисленням, глибше досліджувати вивчені 

теми за допомогою формування усвідомленого ставлення до себе та 

інших людей.  

Концептуальною основою методики виховання емоційного інтелекту 

учнів середнього шкільного віку є особистісно-орієнтований, рефлексивно-

діяльнісний та конгруентно-емпатичний підходи.  
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До особистісно-орієнтованого підходу у виховання І. Бех, Н. Ганнусенко 

та К. Чорна насамперед відносять формування у суб‘єкта здібності й бажання 

усвідомлювати себе особистістю, культивування у вихованні цінності іншої 

людини, культивування у вихованні досвіду свободи ухвалювати особисті 

рішення (Бех, Ганнусенко, & Чорна, 2005). 

Сутність особистісно-орієнтованого підходу Н. Письменна розкриває 

так: це виховання, орієнтоване на людину, воно забезпечує шляхи найкращого 

задоволення пізнавальних потреб особистості, вирішення проблем її розвитку 

й підтримки. Роль вчителя, і ширше – усієї педагогіки – не формувати 

особистість, а допомогти їй у процесі формування (Письменна, 2013). Ми 

підтримуємо думку авторки, що завдання вчителя – допомогти учневі у 

процесі формування, а не формувати, оскільки у вихованні емоційного 

інтелекту є важливим розвиток суб’єктивної емоційної сфери.  

Н. Письменна головними завданнями особистісно-орієнтованого підходу 

визначає: розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей кожного 

вихованця; виявлення, ініціювання, використання індивідуальний досвід 

особистості; допомога особистості в самопізнанні, самовизначенні та 

самореалізації; формування культури життєдіяльності людини, що дає змогу 

продуктивно будувати своє повсякденне життя, правильно визначати його 

напрями (Письменна, 2013).  

Головним у контексті особистісно-орієнтованого виховання емоційного 

інтелекту учнів середнього шкільного віку є емоційне особистісне ставлення 

учня до світу, діяльності та самого себе через розвиток рефлексії, 

самостійності як суб’єктивного утворення (наявність особистої позиції), 

нонкомформності, унікальності емоційних ставлень.  

Сутність рефлексивно-діяльнісного підходу, зазначає О. Сергєєва, 

полягає в тому, що визначається емоційними особливостями учнів і рівнем 

емоційної компетентності, інваріантом залишається орієнтація на формування 

рефлексивної позиції суб'єктів освітнього процесу в ході їх адекватного 

емоційного реагування в різних ситуаціях (Сергеева, 2010). 
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Л. Журавльова у своїй докторській дисертації вказує, що рефлексія дає 

змогу школяреві конкретизувати уявлення про себе, усвідомити власні дії, 

психічні стани, узгодити поведінку з Я-образом, осмислити власні вчинки 

(Журавльова, 2008). На наше переконання, рефлексивно-діяльнісний підхід у 

процесі виховання є механізмом розвитку емоційного інтелекту особистості. 

Особливо цінними є те, що вихованець не відчуває себе об’єктом 

педагогічного впливу, рабом моральної норми, не переживає стану підкорення 

моральній істині, а приймає їх як власний вільний вибір. У вихованця не 

формуються конформні моделі, на кшталт, емоційної культури, а формуються 

емоційна компетентність та розвивається емоційний інтелект через систему 

послідовних виховних дій.  

Емоційна рефлексія розуміється як здатність до самоспостереження, 

самоаналізу процесу виникнення емоцій і способу емоційного реагування. Це 

особливий принцип мислення, спрямований на усвідомлення власних проявів 

емоцій, які при цьому є засобом самовираження й самореалізації. Заборона на 

емоції робить рефлексію, що є головним засобом людського самопізнання й 

саморегуляції, неефективною. Емоційна рефлексія дозволяє усвідомити 

власний емоційний досвід і знайти шляхи його використання або перетворення 

в разі потреби (Сергеева, 2010). Для формування рефлексивних умінь учнів, 

зазначає І. Якомова, необхідно пам’ятати, що важливим завданням учителів і 

психологів є навчання і виховання, що дає змогу перетворити особистісну 

позицію учнів із пасивного спостерігача на активного суб’єкта діяльності. 

Допомогти в цьому можуть спеціально організовані тренінги рефлективності 

(Якимова, 2013). 

І. Бех вважає, що роль рефлексії у розвитку духовного Я особистості 

надзвичайно важлива. Рефлексія є внутрішнім підґрунтям, розгортання 

процесу розвитку особистості. Якраз від її глибини залежить емоційне 

ставлення особистості до об’єктів, що входять до сфери духовних утворень 

особистості: цінності пізнання, діяльності, спілкування (Бех І. Д., 2011). У 
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контексті виховання особистості, емоційний інтелект можна розглядати як 

форму прояву рефлексивної свідомості (Носенко Е. Л., 2012). 

Проаналізувавши змістово-цільову своєрідність та сутнісні 

характеристики рефлексії, І. Бех розкрив основні функції, які вона реалізує в 

контексті виховання особистості (Бех І. Д., 2011):  

– породжувальна функція (спрямована на формування духовного «Я» 

особистості);  

– акмецентрована функція (визначає нескінченність духовного поступу 

особистості); 

– самоутверджувальна функція (зумовлена викликами людського 

оточення); 

– самозахисна функція (пов’язана зі збереженням суб’єктом свого «Я».); 

– функція самоцінності (є провідним оптимізуючим фактором життя 

особистості); 

– консолідуюча функція (гармонізуючий фактор внутрішньої структури 

суб’єкта); 

– функція душевного умиротворення (сигналізує про внутрішні процеси 

емоційної рівноваги-нерівноваги у житті особистості та про місце 

рефлексії у них). 

На нашу думку, запропоновані І. Бехом функції рефлексії відображають 

її роль та значення у формуванні емоційного інтелекту учнів. Наприклад, 

функція душевного умиротворення – забезпечує здатність до емоційної 

рівноваги. Породжувальна орієнтована на формування свідомості та її 

збагачення, акмецентрована – постійне примноження духовних багатств.  

Акмеологічний розвиток емоційного інтелекту і вчителів, і учнів, 

зазначає М. Манойлова, відображається у полі суб’єктної взаємодії у процесі 

навчання. Акмеологічний розвиток – це закономірна, спрямована якісна зміна 

особистості людини в напрямку досягнення майстерності. Результатом є 

досягнення «акме», найбільш можливого ступеня розвитку (Манойлова, 
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Акмеологическое развитие эмоционального интеллекта учителей и учащихся, 

2004). 

У контексті рефлексивно-діяльнісного підходу у вихованні емоційного 

інтелекту результативним є застосування рефлексивно-експліцитного методу. 

Запропонований І. Бехом рефлексивно-експліцитний метод полягає у тому, 

щоб через атмосферу довіри педагога до вихованця, упевненості в наявності у 

молоді основ благородства, самоповаги, їхньому орієнтуванні на добро, 

удосконалення повсякденного шкільного життя спонукати юнаків і дівчат до 

ґрунтовного усвідомлення свого внутрішнього світу (емоцій, почуттів, 

мотивів, цінностей, потреб, інтересів, бажань, прагнень, ідеалів). (Чорна, 2013; 

Бех І. Д., 2012). На думку І. Беха, рефлексія є основою самосвідомості. 

Водночас частиною самосвідомості є емоційна самосвідомість (аналіз власних 

емоцій і усвідомлення їх впливу на нас, використання емоційної інформації 

при прийнятті рішень). Пропонуючи рефлексивно-експліцитний метод, 

зазначає І Бех, ми не заперечуємо використання виховного імперативу «Ти 

зобов’язаний». Лише наголосимо у зв’язку з цим, що саме щодо сучасних 

вихованців, які живуть у демократичному суспільстві, таке владне 

формулювання ефективніше діятиме у кінці, ніж на початку внутрішньої 

моральної самодіяльності. Авторитет морального імперативу не послабиться, 

а підсилиться, якщо особистий досвід також буде свідченням того, як глибоко 

моральна істина пов’язана з нашим «Я»-доброцентрованим і як вона 

корелюватиме з «Я»-егоцентрованим, яке не сприяє повноцінній діяльності і 

життю людини (Бех І. Д., 2012).  

В. Кириченко розглядає рефлексивно-експліцитний метод, який інакше 

називають методом емоційного занурення, як атмосферу суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії педагога й вихованця, яка спонукатиме підлітків до ґрунтовного 

усвідомлення свого внутрішнього світу (емоцій, почуттів, мотивів, цінностей, 

потреб, інтересів, бажань, прагнень, ідеалів) та їхнє взаємоузгодження із 

загальнолюдськими і суспільно-державними (Кириченко, 2018).  
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Поєднання рефлексивно-експліцитного методу з більшістю форм та 

методів виховання може посилити ефективність процесу становлення 

особистості, при цьому найбільш ефективними визначені такі з них: бесіди, 

круглі столи, дискусії, диспути, мозковий штурм, педагогічні ситуації, ділові 

ігри у розв’язанні найскладніших виховних завдань (Чорна, 2013). 

Поєднуючи в систему рефлексивно-діяльнісний підхід та рефлексивно-

експліцитного метод, нам необхідно розвивати увагу учнів до самих себе та 

інших, що допомагає розвивати емоційний інтелект, підвищує рівень 

розуміння учнів своїх власних емоцій. Оскільки практика усвідомленості 

дозволяє «брати до уваги» свої поточні думки й почуття без зовнішнього 

судження або втручання, кожен учень навчається спостерігати різні свої 

емоційні стани. Відповідно до цього Г. Фельдман та ін. виявили, що уважність 

позитивно корелює з підвищеною ясністю почуттів, увагою до почуттів і 

меншим відволіканням (концентрація). Інтелект проявляється, наприклад, 

через здатність читати або навчатися, а емоційний інтелект може бути 

розвинений увагою до поточного емоційного стану та стану інших (Feldman, 

Hayes, Kumar, Greeson, & Laurenceau, 2007). Тому розвинути емоційний 

інтелект у процесі виховної роботи можна використовуючи рефлексивно-

діяльнісний підхід. Виокремлення рефлексивно-діяльнісного підходу до 

формування емоційного інтелекту учнівства диктується результатами 

психолого-педагогічних досліджень (Jinpa, 2015; Готтман & Деклер, 2014; 

Гоулман, Фокус. О внимании, рассеянности и жизненном успехе, 2015; Бех І. 

Д., 2012; Носенко Е. Л., 2012), аналіз яких свідчить, що рефлексія є механізмом 

самопізнання, саморозуміння й самоаналізу, за допомогою якого відбувається 

саморозвиток особистості. Рефлексивно-діяльнісний підхід визначається 

трансформацією рефлексії й діяльності в єдину систему 

багатофункціонального відображення «Я» особистості, зокрема інтеграції 

афективної сфери з когнітивним опрацюванням емоційної інформації. 

Д. Гоулман зазначає: «Стара психологічна дихотомія між «когнітивними» і 

«некогнітивними» здібностями могла б відокремити академічні навички від 
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соціальних і емоційних. Однак, з урахуванням того, що одні й ті ж нейронні 

основи виконавчого контролю забезпечують і академічні, і соціальні/емоційні 

навички, такий поділ здається наскільки застарілим, як картезіанський поділ 

розуму й тіла. Цілеспрямована, нисхідна увага є ключем до самовладання. 

Ділянки мозку, що відповідають за цю виконавчу функцію, дозрівають у 

другому класі (зростання нейронних мереж триває аж до раннього дорослого 

віку)» (Гоулман, Фокус. О внимании, рассеянности и жизненном успехе, 2015, 

сс. 248-249). Звернення уваги суб'єкта на самого себе і на свою свідомість, 

зокрема, на продукти власної активності, а також будь-яке їх переосмислення 

– необхідний спосіб виховання в собі усвідомленої уваги, а від так і 

емоційного інтелекту. Згідно з дослідженнями (Fried, 2011), уважність може 

допомогти розвинути емоційний інтелект, підвищити рівень розуміння 

учнями своїх власних емоцій. Оскільки практика усвідомленості включає в 

себе звертання уваги на свої поточні думки і почуття без осуду та втручання, 

кожен учень може навчається спостерігати різні свої емоційні стани та інших. 

Відповідно до цього положення, учені (Feldman, Hayes, Kumar, Greeson, & 

Laurenceau, 2007) виявили, що уважність позитивно корелює з підвищеною 

ясністю емоційних станів (їх усвідомленням), уваги до почуттів і меншим 

відволіканням. Тому, емоційний інтелект може бути розвинений увагою до 

поточного емоційного стану, звертати увагу учнів на емоції та почуття інших.  

Ефективності процесу виховання емоційного інтелекту також буде 

залежити від використання конгруентно-емпатичниго підходу педагогом та 

формування навичок конгруентної комунікації між учнівством та учителем під 

час проведення виховної роботи. Конгруентність (він англ. congruence – 

відкритість, чесність) – це процес безоцінювального усвідомлення людиною 

своїх реальних і актуальних відчуттів, переживань і проблем із подальшим 

точним озвучуванням у мові й вираженням у поведінці способами, що не 

травмують інших людей. Конгруентність базуються на ідеях і принципах 

гуманістичної психології К. Роджерса, шляхом особистого прикладу і 

коригувань спілкування усередині групи. Конгруентність К. Роджерс 
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розглядав як відповідність емоційних переживань їх усвідомленню й 

вербальному або невербальному вираженню (Rogers, 1983). Інконгруентність 

ми можемо розглядати як невідповідність між почуттями та їх усвідомленням, 

між усвідомленням і їх вираженням, тобто нецілісність та неузгодженість 

особистості. 

Учителю при проведенні навчально-виховної діяльності належить 

дотримуватись певних правил конгруентності, а саме: 

– підтримуватися актів комунікації, спрямованих на зміцнення 

самоприйняття, формування позитивного образу «Я» учнів; 

– стежити, щоб спілкування в групі було безоцінним, коригувати 

висловлювання, що оцінюють особистість і характер учасників; 

– акцентувати увагу кожного конкретного учасника і всієї групи на 

емоційному аспекті комунікації і діяльності; 

– стимулювати комунікативну активність та ініціативність, прагнення до 

співпраці для розв’язання проблемних ситуацій . 

Проте не потрібно забувати про роль конгруентності особистості 

педагога та взаємозв’язку її з проявами емпатії. Це питання видається нам 

дуже важливим, оскільки емпатія, як складне структурне утворення, має 

особливий взаємозв’язок із емоційним інтелектом людини. Емпатія виступає 

особливою здатністю суб’єкта до відчуття емоційних переживань іншої 

людини, розуміння її внутрішнього світу, що дозволяє партнерам досягти 

взаємоузгоджених позицій у процесі спілкування і конструктивно реалізувати 

суб’єкт-суб’єктну міжособистісну взаємодію, що є надважливо у вихованні 

емоційного інтелекту.  

Конгруентність вчителя означає, що той здатний постати перед учнями, 

класом, як реальна людина зі своїми труднощами, зі своїм гарним і поганим 

настроєм, зі своїми емоціями щодо того, що коїться в класі Учитель – 

передусім людина, і який-небудь вчинок учня може настільки образити його, 

що у нього зовсім не буде бажання глибоко розуміти дитину і приймати її в 

цій ситуації. К. Роджерс пише, що «якщо хтось погано розуміє в певний 
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момент внутрішній світ учня або йому не подобається учень – його поведінка, 

то буде більш конструктивним залишитися реальним, ніж псевдо емпатичним, 

надіти маску спокою або турботи» (Rogers, 1983). На нашу думку, у вихованні 

емоційного інтелекту учнів учителю важливо бути як конгуентним, так і 

проявляти емпатію, тобто узгодженість. 

Конгруентну емпатію Ю. Гіппенрейтер, Т. Карягіна, Е. Козлова 

розуміють як здатність до послідовного висловлення розуміння іншого в мові 

і / або дії; здатність до гнучкого переходу від стану емпатичного розуміння 

іншого до щирого вираження своїх реальних почуттів, зокрема й негативних, 

без втрати загального позитивного прийняття іншого (Гиппенрейтер, 

Карягина, & Козлова, 1993). Це означає, що учитель повинен прийняти свої 

почуття як цілком природні і нормальні, вміти їх висловити в непринизливій, 

необразливій для дітей формі (наприклад, говорити про себе, свої 

переживання – так звані «Я-повідомлення» на відміну від «Ти-повідомлення»). 

Т. Джінпа, видатний дослідник співпереживання й автор програми 

«Виховання співпереживання» Стенфордського університету, дає таке 

визначення співпереживанню: «відчуття стурбованості, яке виникає, коли ми 

натрапляємо на стражданнями іншої людини, і мотивація полегшити це 

страждання» (Jinpa, 2015). Доктор Джінпа пояснює далі: «Співпереживання 

дає можливість зреагувати на страждання розумінням, терплячістю й 

добротою – а не, скажімо, страхом чи відторгненням... Співпереживання – це 

місток між відчуттям емпатії та вчинками доброти, щедрості й іншими 

проявами альтруїзму» (Jinpa, 2015). Проникнення у внутрішній світ іншої 

людини, розуміння її емоційного стану, співпереживання і співчуття є, на 

думку Л. Журавльової, необхідною умовою формування толерантної, 

гуманістично спрямованої, активної та діяльної особистості. Сформованість 

альтруїстичних якостей особистості та її готовність до відповідної поведінки 

сприяють встановленню емоційного контакту з іншою людиною у процесі 

міжособистісної взаємодії з нею (Журавльова, 2008; Шпак, 2014).  
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Емпатія буває трьох типів і кожен тип однаково важливий для 

життєдіяльності: когнітивна емпатія (здатність зрозуміти точку зору іншої 

людини); емоційна емпатія (здатність розділити почуття іншої людини); 

емпатична участь (здатність відчути, чого хоче від вас інша людина) (Ачор, 

Брегман, & Галло, 2019). Виходячи з цього, розвиток емпатії охоплює три 

компоненти: когнітивний (я знаю, що може відчувати інша людина в цій 

ситуації); емоційний (я співчуваю йому); поведінковий (я роблю щось, що 

може відбитися на почуттях іншої людини, поліпшити його емоційний стан). 

Наголосимо: учителю необхідна розвинена емпатія на всіх рівнях для 

ефективного виховання, особливо розвитку емоційного інтелекту учнів.  

У сфері освіти К. Роджерсом і його послідовниками проведені масштабні 

(600 вчителів, 10000 учнів) дослідження, що доводять важливість ролі емпатії 

у навчанні й вихованні. Так, вихованці вчителів-фасилітаторів демонструють 

більш високий рівень емпатії порівняно з дітьми, які навчаються у 

«традиційних» вчителів, спостерігалося: менше пропусків занять в 

навчальному році; більше особистісної автономності; менше фізичної та 

вербальної агресії; більш розвинена «Я-концепція», більш позитивне 

самоповагу; вищі академічні успіхи; менше актів вандалізму; менше 

дисциплінарних проблем; більш високий IQ; зростання творчості протягом 

року; велика спонтанність, свобода прояву, більш високий рівень мислення 

(Rogers, 1983; Гиппенрейтер, Карягина, & Козлова, 1993). Широко відомі 

розроблені К. Роджерсом методи емпатійного (активного) слухання. На їх 

основі створюються спеціальні програми навчання емпатії психотерапевтів, 

учителів, батьків. 

Л. Шапіро та А. Черкаська зазначають, що спілкування з учнями повинне 

йти прямо, відкрито, з елементами емпатійного (активного) слухання, при 

цьому вчитель повинен знаходитись на одному рівні з учнями, 

використовуючи партнерську педагогіку Учням необхідно відчувати 

зацікавленість учителя, котра буде надавати їм упевненості. Під час 

навчально-виховного процесу слід пам’ятати та дотримуватися таких 
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ефективних правил: у будь-якій ситуації ставитись до учнів по-дружньому (не 

важаючи на те, подобаєтеся ви їм чи ні); ніколи не виявляти зверхність; щиро 

цікавитися учнями, їхніми проблемами; намагатися спільно знайти вихід зі 

скрутного становища; шанувати в учнях особистість; навчитися критикувати 

так, щоб не образити: уникати прямої критики; указувати на постійні недоліки 

віч-на-віч; починати з похвали за роботу, яку учень робить добре (Шапиро, 

2005; Чернявська, 2012). 

В. Долгова та Е. Мельник емпатію розглядають з психолого-педагогічної 

позиції. Дослідники вважають, що емпатійний підхід в освіті пов'язаний з 

гуманізацією міжособистісних взаємовідносин в системі «вчитель-учень», 

«учень-колектив» (Долгонова & Мельник, 2016). Т. Карягіна вважає, що такий 

підхід створює можливість утвердитись учням-підліткам при умові 

цілеспрямованого й системного впливу на емоційну сферу учнів (Карягина, 

2007). 

Ми вважаємо, що узгодженість конгруентності та прояв емпатії учителем 

у вихованні емоційного інтелекту може реалізовуватись через конгруентно-

емпатійний підхід. Конгруентно-емпатійний підхід – це такий вид взаємодії 

учителя й учнів, який виявляється в умінні вчителя відчути емоційний стан 

учня (учнів) та здатність передати свої емоційні стани учневі (учням) з 

дотриманням конгруентності. Авжеж, характер та ступінь виразності 

емпатичного чуття та конгруентності може бути різним залежно і від 

природних, і від розвинених у процесі професійної діяльності вчителя 

здібностей та компетентностей. Проте істинна конгруентність, яка сприяє 

виникненню резонансу переживань із учнем, можлива тільки при дотриманні 

всіх умов, відобображених у тріаді К. Роджерса (конгруентність, безумовне 

прийняття та емпатія).  

Підсумовуючи, слід наголосити на тому, що формування парціальних 

структурних компонентів емоційного інтелекту буде ефективним за умови 

застосування в системі педагогом методичних підходів методології виховання 

емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку: особистісно-
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орієнтованого, рефлексивно-діяльнісного та конгруентно-емпатичного 

підходу (Див. рисунок 2.2.1.).  

 
Рисунок 2.2.1. Система методичних підходів виховання емоційного 

інтелекту учнів середнього шкільного віку 
 

До виховної методології ми також включаємо систему стратегій та стилів 

цілеспрямованого впливу на особистість для досягнення поставленої мети – 

емоційно розвиненої особистості учня.  

Дж. Готман у своїх наукових працях дослідив стратегії та стилі 

емоційного виховання. Він визначає емоційне виховання як систему 

послідовних дій, що допомагає створювати емоційні зв’язки (Gottman & 

DeClaire, 1997). Емоційний зв’язок він трактує як створення сприятливої 

довірливої емоційної взаємодії між дорослим та учнем, яка «прибирає» 

бар’єри в міжособистісному спілкуванні. Цей процес складається, на думку 

Дж. Готтмана та Д. Деклера, із п’яти послідовних етапів (Готтман & Деклер, 

2014)., які зазначені на рисунку 2.2.2. 
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Рисунок 2.2.2. Етапи встановлення емоційного зв’язку для емоційного 

виховання учнів (за дослідженнями Дж. Готтмана та Д. Деклер)  

 

Потрібно зазначити, встановлення емоційного зв’язку не означає, що не 

повинно бути дисципліни. На справді формується емоційний зв'язок 

порозуміння, емоційного зближення. Процес виховання має більш 

результативніший і довготривалий вплив, за рахунок залучення форм 

співпереживання, емпатії. Така позиція дозволяє бути суворим та робити 

зауваження, проте вони базуються на авторитеті та взаємовизнанні. Особливо 

гостро питання вибору правильних методів та стилю виховання постає перед 

педагогом, що виховує учнів середнього шкільного віку. Роль дорослого, яка 

відповідала ролі менеджера в молодшому шкільному віці, змінюється на роль 

радника та наставника. Ефективність нової ролі, на нашу думку, можлива 

лише за використання правильного стилю емоційного виховання та 

ефективних стратегій. Ми повинні пам’ятати, що психолого-педагогічними 

особливостями в середньому шкільному віці є ціннісне самоусвідомлення 

власного «Я», нормативно-ціннісного ставлення до власного «Я», осмислення і 
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емоційного переживання власних вільних дій. Базовою засадою особистісного 

зростання учня в підлітковому віці є самосвідомість. Окреслені психологічні 

вікові особливості, визначають провідну роль розвитку ідентичності 

особистості й підбір відповідних методів і форм як індивідуальної педагогічної 

роботи, так і авдиторної. Дотримання стилю емоційного виховання може 

забезпечити конструктивну взаємодію з учнями й детермінувати 

результативність навчально-виховного процесу в закладі освіти. Не зважаючи 

на те, що батьки займають привілейовану позицію у вихованні свої дітей, 

учителям професійно необхідно володіти знаннями та вміннями емоційного 

виховання для реалізації політики формування нового недискримінаційного, 

толерантного освітнього простору, впровадження соціально-емоційного 

компоненту освітнього процесу. 

Дж. Готман виокремлює три стилі виховання, які, на думку дослідника, 

руйнують можливість успішної взаємодії та не розвивають емоційний інтелект 

дитини, а саме: стиль відторгнення (педагог вважає почуття учня 

неважливими та несуттєвими; не цікавиться почуттями вихованців  та ігнорує 

їх); стиль несхвалення (педагог осуджує та критикує емоційні прояви учнів, 

формує межі прояву та заборони, наголошує на стандартах поведінки, 

оголошує догани, проявляє строгість та карає учня за негативні емоції); стиль 

невтручання (педагоги із стилем виховання «невтручання» вільно приймають 

всі емоційні прояви учнів; не вчать учнів способам вирішення проблем; 

вважають, що з негативними емоціями нічого зробити не можна, окрім як 

пережити їх) (Готтман & Деклер, 2014).  

При дотриманні стилю емоційного вихователя педагог розцінює 

негативні емоції учнів як момент для зближення, будь-які емоції його не 

дратують, цінує і усвідомлює почуття вихованців. Вважає негативні емоції 

учня як сферу особистості, яка потребує педагогічної уваги. Такі педагоги не 

губляться та не тривожаться при прояві різних емоцій учнів, поважають емоції 

вихованців. Використовує емоційні моменти, щоб: вислухати учня, проявити 
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емпатію, ідентифікувати емоції учня, запропонувати варіанти регуляції емоцій 

та границі прояву щодо ситуації, виробити навички рішення проблем. 

Як додаткові стратегії емоційного виховання педагог може використати 

такі: уникнення надмірної критики, принизливих коментарів; 

використовувати для виховання техніку «надбудови» від меншого до 

більшого; уникнення надмірного контролю; побудови ментальних інтелект-

карт емоцій; не намагатися нав’язати власні рішення; формувати самооцінку 

учнів, даючи їм право вибору; бути чесними та терплячими з вихованцями; 

вірити в позитивну природу учня(ів). 

Деніел Сігел, науковець та автор багатьох популярних книг про 

виховання дітей, розробив концепцію інтегрованого виховання, у процесі 

якого необхідно горизонтально інтегрувати правосторонню та лівосторонню 

модальність мозку, тобто сформувати такі зв’язки в ході навчання, щоб учень 

міг використовувати обидві сторони мозку одночасно, тобто діяти зважено та 

помірковано (Сигел & Брайсон, 2017). 

На думку Д. Сігеля в цьому допоможуть деякі стратегії виховання. 

Наприклад, перша – «встановлення зв'язку та перенаправлення». Стратегія дає 

змогу встановити зв’язок із правим емоційним мозком, а також перенаправити 

увагу дитини на лівий раціональний мозок, спираючись на поступові логічні 

пояснення. Друга стратегія – «назвати, щоб приборкати». Вона допомагає 

ідентифікувати дитині власні емоційні стани та переживання через розповідь 

ситуацій та подій самою дитиною. Тим самим здійснюється поступова 

самоінтеграція правої (емоційної) і лівої (раціональної) модальності мозку. 

Д. Сігель наводить ще багато стратегій, які допоможуть сформувати 

оптимальний стиль виховання, проте головна мета – це сформувати в учня 

прийняття здорових рішень, контроль над тілом та емоціями, саморозуміння, 

емпатію та моральність. Щоб досягти цього, вихованцю необхідно пройти 

п’ять типів інтеграцій: інтеграція правого і лівого мозку; інтеграція верхнього 

і нижнього мозку, інтеграція пам’яті, інтеграція багатьох частин себе, 

інтеграція з іншими. Кожен тип інтеграцій має певні стратегії, їх всього 
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дванадцять. (Сигел & Брайсон, 2017). Стратегії та їх застосування у вихованні 

наведені у таблиці 2.2.3.  

Таблиця 2.2.3. 

№ з/п Назва стратегії інтеграції  Застосування стратегії 
1. Інтеграція правого і лівого мозку 

1. «Встановити зв'язок і 
перенаправити» 

Спочатку вислухайте, потім 
проявіть розуміння до почуттів 
учнів. Повторіть те, що ви почули. 
Продемонструйте учню свою 
повагу, говорячи йому зрозуміло та 
прямо через логічні пояснення та 
вихідні наслідки. 

2. «Назви, щоб приборкати» Визнайте почуття учня, потім 
підтримайте його розповідь. 
Задавайте питання і будьте 
активним слухачем, щоб учень 
ідентифікував свої емоційні стани і 
з’явилась можливість для інтеграції 
лівого раціонального мозку. Якщо 
підліток не хоче розповідати, 
порадьте викласти думки та 
переживання в щоденнику у 
письмовій формі або у вербальній з 
іншим вчителем, батьками, другом 
або знайомим. 

2. Інтеграція верхнього і нижнього мозку 
3. «Задіяти, а не збунтувати» Підтримуйте свій авторитет у 

відносинах з учнем через 
демократичні відносини. Як можна 
частіше обговорюйте альтернативні 
рішення і вступайте в переговори, 
коли справа стосується правил 
дисципліни, процесу прийняття 
рішень і пошуку способів подолання 
проблем. 

4. «Використай, бо втратиш» Грайте в гру «Щоб б ти зробив?» та 
давайте для роздумів дилеми, 
використовуючи проблемні ситуації. 

5. «Рухайся, бо програєш» Використовуйте активні форми 
класного дозвілля для налагодження 
зв’язку з учнями та відпочинку. 

3. Інтеграція пам’яті 



166 

6. «Використовуй «пульт» 
управління психікою» 

Опилюйте до позитивного досвіду 
учнів, щоб вони брали під контроль 
свої переживання та емоційні стани 
та ставали проактивнішими. 

7. «Намагайтесь частіше 
згадувати» 

Задавайте питання, які стосуються 
досвіду учня, будуйте причинно-
наслідкові зв’язки для кращого 
розуміння подій в теперішньому 
часі.   

4. Інтеграція багатьох частин себе 
8. «Нехай хмари емоцій 

розсіються» 
Нагадуйте учням, що будь який 
емоційний стан динамічний 
(непостійний). Визнаючи почуття 
учнів, навчіть їх «дивитися» на 
ситуацію ширше, запитайте їх як 
вони будуть себе почувати через 
хвилину, п’ять хвилин, годину, 
десять годин, через день, рік. 

9. «Колесо огляду» Навчіть учнів зосереджувати увагу 
на їх почуттях та думках для 
комплексності розуміння себе, 
розуміння проблем і адекватної 
реакції на них. 

10. «Вправи для саморозуміння» Покажіть практичні прийоми для 
заспокоєння та концентрації  
(наприклад, концентрація на диханні 
та ін.). 

5. Інтеграція з іншими 
11. «Підвищити фактор 

оптимізму» 
Намагайтеся бачити в учнях більше 
позитивних якостей. Формуйте 
фактор оптимізму в своєму 
класному колективі через цінності 
та потенційну можливість успіху 
кожного учня. 

12. «Зв’язок через конфлікт» Не варто бачити в конфлікті 
перешкоду, а вбачайте можливість 
навчити учня навичками взаємодії та 
спілкування з іншими. 

 

У своєму докторському дослідженні Л. Фрід, виявив, що учні середньої 

школи використовують різні стратегії регулювання емоційних станів. Такі як 

стратегії прогнозування – як учень почувається після виконання завдання 



167 

(наприклад, «Я думаю про те, як я почуватимусь, коли виконаю завдання») або 

про наслідки того, що я роблю погано чи добре (наприклад, «Я думаю про те, 

як роздратуються мої батьків, якщо я не буду добре навчатися в школі», або 

«Я думаю про те, що мені вдасться зробити, якщо мені добре в школі»). 

Стратегії самостійного спілкування – сприяють формуванню впевненості на 

початку навчального завдання (наприклад, «Якщо я відчуваю 

сумніви/стурбованість, проте я кажу собі, що я можу це зробити!»). Також 

учнями використовуються стратегії, орієнтовані на реагування, такі як 

роздуми про речі, що справляють заспокійливий вплив, відволікають (метод 

асоціації чи дисоціації). Було виявлено, що стратегії регулювання емоцій, 

орієнтовані на реагування, такі як підрахунок до десяти чи зосередження уваги 

на диханні, позитивно співвідносяться з соціальною компетентністю учнів 

(Fried, 2010).  

Розвиток емоційного інтелекту через процес виховання не можна 

розглядати поза процесом усвідомлення дитиною емоційних переживань і її 

самосвідомості в цілому – мови емоцій. Усвідомлення формується в контексті 

різних відносин дитини зі світом, що визначають розвиток її емоційної сфери. 

Загальна вікова динаміка розвитку мови емоцій у дітей характеризується 

переходом від вербального неструктурованого позначення емоцій (молодший 

дошкільний вік) до вербального структурованого позначенню через 

узагальнені поняття (середній шкільний вік). Надалі словник збагачується, 

розширюється й категоризується. 

Слід звернути увагу на праці Л. Виготського про розвиток вищих 

психічних функцій. Хоча він спеціально не досліджував проблему 

усвідомлення емоцій, однак аналізував перехід від безпосередніх форм 

поведінки до опосередкованих форм організації та управління. «На вищих 

стадіях розвитку людина набуває здатності оволодіння власною поведінкою, 

підпорядковує своїй владі власні реакції» (Выготский, 1983, с. 154). Тому ми 

можемо позначити особливість до усвідомлення своїх емоцій як вищу 

психічну функцію, умовою формування якої є гра й спілкування, а засобом – 
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мова. Проте Л. Виготський відзначав, що «розвиток кожної окремої функції є 

похідним від розвитку особистості в цілому» (Выготский, 1983, с. 316), тому 

дослідження розвитку мови емоцій потрібно ввести в контекст загального 

емоційного розвитку особистості дитини. 

Л. Барретт у своїй книзі «Як народжуються емоції», якій передумали 

ґрунтовні дослідження, розкриває сутність важливого явища в сприйнятті 

емоцій і називає його емоційоюу гранулярністю. Авторка описує емоційну 

гранулярність як явище, за якого одні люди конструюють емоційні 

переживання більш точно (тонко), ніж це роблять інші. Люди з підвищеною 

гранулярністю – експерти в емоціях: вони видають передбачення і 

конструюють випадки емоцій, які добре підходять до кожної конкретної 

ситуації. Наприклад, якщо ви можете розрізняти більш тонкі відтінки стану 

«чудовий» (щасливий, задоволений, тремтливий, розслаблений, радісний, 

натхненний, гордий, захоплений, вдячний, блаженний). Л. Барретт зазначає: 

«Такі люди мають набагато більше можливостей для прогнозування, 

категоризації та сприйняття емоцій, це надає їм інструменти для більш 

гнучких і функціональних реакцій. Вони можуть більш ефективно 

прогнозувати й категоризувати свої відчуття і краще підлаштовувати свої дії 

до навколишнього середовища. Ймовірно, ви ніколи не думали про вивчення 

слів як про шлях до поліпшення емоційного здоров'я, проте це безпосередньо 

має вплив (ідеї нейроконструктивізму). Слова є приманкою для понять, 

поняття є пусковим механізмом передбачення, передбачення регулюють 

тілесні ресурси, а вони визначають, як ви себе почуваєте. Тому чим 

«дрібнозернистішим» буде ваш словник емоцій, тим точніше Ваш мозок 

прогнозує ваші дії. Тому дізнавайтеся якомога більше нових слів. Читайте 

книги, які виходять за межі вашої зони комфорту, або слухайте аудіо 

матеріали, що сприяють роздумам. Не задовольняйтеся описом стану 

«щасливий»: шукайте і використовуйте конкретніші слова, наприклад 

«екстатичний», «блаженний» і «натхнений». Дізнайтеся різницю між словами 



169 

«збентежений» і «пригнічений», і не використовуйте родове слово «сумний» 

(Барретт, 2018). 

У вираженні наших почуттів, зазначає М. Розенберг, «допомагають 

слова, які відносяться до конкретних емоціям, а не слова з узагальненим або 

неясним змістом. Наприклад, якщо ми говоримо «мені добре», слово «добре» 

може означати щастя, радість, полегшення і багато іншого. Такі слова, як 

«добре» або «погано», ускладнюють розуміння того, що ми насправді 

відчуваємо» (Розенберг, 2019, с. 79). 

С. Девід, доктор філософських наук, психолог Гарвардської медичної 

школи, у своїй книзі «Емоційна гнучкість» вказує, що необхідно поповнювати 

свій емоційний словник. Вона говорить: «Слова важливі. Переживаючи 

сильну емоцію, задумайтеся, як її назвати. Не зупиняйтеся на першому 

прийшов в голову визначенні – підберіть ще кілька. Такий підхід дозволить 

вам розширити власний емоційний діапазон або знайти одну глибоку емоцію, 

поховану під очевидними. Також враховуйте інтенсивність емоцій» (Дэвид, 

2017, с. 115). 

Учні, у яких часто поняття емоцій не сформовані так, як у дорослих, і які 

використовують, наприклад слова «сумний» або «божевільний» для відчуття 

«неприємний», емоційна гранулярність є шляхом до виховання емоційного 

інтелекту, оскільки навчання і тлумачення нових понять, зокрема, емоцій і 

почуттів є завданням освіти, наприклад мовознавчих наук (лінгвістики). 

Учителі можуть формувати в учнів словник емоцій, тим самим розвиваючи 

емоційну гранулярність. Сформований в учнів словник емоцій – інструмент 

для керування тілесними ресурсами та шлях до більш ефективного 

смислотворчого пошуку власних відчуттів, здатності до їх опису та 

повідомлення оточенню свого стану. 

Центр емоційного інтелекту в Єльському університеті провів 

дослідження, предметом якого була емоційна гранулярність. Групу школярів 

20-30 хвилин щотиждень навчали розширювати знання щодо застосування 
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слів на позначення емоцій. Результатом стало поліпшення соціальної 

поведінки і успішності (Reyes, Brackett, Rivers, White, & Salovey, 2012).  

Емоційну гранулярність, на нашу думку, у вихованні необхідно 

формувати через емоційний стимул. М. Яновська визначає це поняття так: 

«стимул, який найбільшою мірою впливає на емоційну сферу школярів, 

викликаючи у них відповідні почуття: емоційний відгук, співпереживання і, як 

найвищий результат, формування суспільно цінного і особистісно значущого 

набору моделей поведінки». (Яновская, 1986). На нашу думку, важливим є 

емоційний відгук, який слід диференціювати та категоризувати у словник 

емоцій від найпростіших понять до більш складних. Наприклад, «Подивіться 

на цю картину (фото). Що ви відчуваєте? Вам приємно, неприємно, 

нейтрально?» чи «Якими ще словами можна описати те, що ви відчули?». 

О. Сергєєва виокремлює наступні групи емоційних стимулів (Сергеева, 2010): 

– емоційні стимули, засновані на використанні дидактичного матеріалу 

(аналіз змісту прислів'їв, приказок, афоризмів); 

– емоційні стимули, засновані на аналізі творів мистецтва (аналіз художніх 

творів, кінофрагментів, творів живопису); 

– емоційні стимули, засновані на використанні методу навчання (мозковий 

штурм, проблемно-пошуковий метод, диспути, дискусії); 

– емоційні стимули, засновані на міжособистісній взаємодії (гра, змагання 

тощо). 

Вважається, що найбільш успішними є саме такий педагогічний 

процес, де учнів заохочують думати самостійно та критично мислити. 

Критичне мислення – це ретельно обдумане, зважене рішення щодо певної 

думки. Це інтелектуально організований процес, спрямований на активну 

діяльність осмислення, застосування, аналіз, узагальнення або оцінку 

інформації, отриманої чи утвореної шляхом спостереження, досвіду, 

рефлексії, розмірковувань чи комунікації як керівництва до дії (Янкович, 

Романишенко, Бойко, Лупак, & Паламарчук, 2013). Досліджуючи критичне 

мислення, С. Терно дійшов до висновку, що в ХХІ ст. слід відмовитися від 
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знаннєцентричної парадигми освіти, тобто такого бачення сутності освіти, 

коли провідною метою є сукупність знань, умінь і навичок. На його думку, 

саме критичне мислення є тим видом мислення, у якому, як у фокусі, 

зосереджуються знання, інтелектуальні здібності, внутрішня мотивація, 

цінності, наполегливість і самоконтроль (Терно, 2011). За дослідженнями 

Д. Халперн, якщо особистість має розвинене критичне мислення, то вона є 

носієм таких якостей як: готовність до планування, гнучкість (розуму), 

наполегливість, готовність виправляти свої помилки, усвідомлення, пошук 

компромісних рішень. Водночас, дослідниця вважає, що головною трудністю 

на шляху навчання мистецтва критично мислити є те, що люди часто не 

усвідомлюють, коли діють імпульсивно або мислять ригідно (Халперн, 2017). 

Безумовно, критичне мислення має раціональний характер і не може саме по 

собі контролювати емоційний стан людини, саме тому у депресивних, 

нервозних станах важко будь-що раціонально осмислювати. Це пояснює 

Д. Гоулман залежністю раціональної складової нашого мозку від різних 

емоційних процесів (Гоулман, Фокус. О внимании, рассеянности и 

жизненном успехе, 2015). І хоча людина часто дивиться на світ крізь призму 

емоцій та почуттів, вона здатна пересягнути їх, і дійти вищого розуміння 

власної ідентичності, сутності інших людей і світу в цілому. Як зазначає 

О. Мельник, основною проблемою розуміння поняття «емоційний інтелект» 

є поширений стереотип протиставлення емоційного (ірраціонального) та 

інтелектуального (раціонального), що значною мірою спричиняється 

інтерпретаціями психофізіологічних досліджень матеріального субстрату 

психіки. Дослідник наводить таке судження. Інформація, що крізь 

ірраціональні установки інтеріоризується в думки, спричиняє відповідні 

емоційні реакції. Наприклад, такі емоції як дратівливість, гордовитість, лють, 

апатія, відчуження, образа, депресія тощо, часто є прямим продуктом 

егоцентризму. Соціоцентризм у мисленні може детермінувати 

необґрунтовані упереджені емоції як негативного, так і позитивного змісту, 

до представників інших соціальних груп. Сприйняття інформації «на віру», 
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що лежить в основі догматизму, створює передумови для різних стереотипів, 

забобонів, маніпуляцій свідомістю, а відтак породжує широкий спектр 

ірраціональних емоцій. Тому важливі  переконання людини та її критичне 

мислення, які детермінують і супроводжують відповідні за силою емоційні 

реакції, «урівноважують» її емоційний інтелект. Також О. Мельник 

наголошує на тому, що критичне мислення є сукупністю ключових 

когнітивних структур в «емоційно розумної» людини. Основним показником 

розвинутого емоційного інтелекту має бути зміст емоційної поведінки, яка 

детермінується та супроводжується її критичним, раціональним мисленням. 

На думку О. Мельник, емоційний інтелект можна визначити як рівень 

розвитку здатності людини успішно застосовувати зважені судження й 

обґрунтовані міркування з метою адекватної емоційної поведінки, а також її 

оцінки себе та інших людей (Мельник, 2009). Як зазначає Д. Гоулман, 

важливим є баланс між емоційним і раціональним розумами (емоції несуть 

необхідну інформацію для роботи раціонального мозку, а раціональний 

мозок відсіює, а деколи й блокує інформацію, що надходить від емоцій), що 

свідчить про взаємодію IQ та EQ (Гоулман, 2018). Тому критичне осмислення 

емоційної інформації у процесі емоційного виховання є конститутивною 

необхідністю розвитку емоційного інтелекту.  

М. Чошанов, доктор педагогічних наук, професор Державного 

університету Огайо Колумбус (США) наполягає на тому, що розвиток 

емоційного інтелекту в процесі навчання передбачає використання 

відповідних способів навчальної діяльності. Так, наприклад, для розвитку 

емоційного інтелекту, який включає два аспекти міжособистісний і 

внутрішньоособистісний, можна застосовувати такі форми роботи: 

– міжособистісний інтелект добре розвивається в процесі навчання в 

малих групах, парах, роботі в командах, виконанні групових проектів, 

взаємонавчанні. 

– розвиток внутрішньоособистісного інтелекту передбачає використання 

індивідуалізованих методик навчання, прийомів розвитку саморегуляції, 
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самоконтролю і самооцінки, застосування методик медитації, формування 

здібностей до рефлексивного мислення, метапізнання, розвиток інтуїтивних 

здібностей учнів (Чошанов, 2000). 

Очевидно, що розвиток емоційного інтелекту жодною мірою не повинен 

бути обмеженим і пов'язаний з окремим шкільним предметом, наприклад, 

психологією або основами здоров’я. Навпаки, необхідно проектувати 

навчальний процес так, щоб у процесі навчання кожної шкільної дисципліни 

був задіяний емоційний інтелект. Тобто, розвиток емоційного інтелекту 

необхідно інтегрувати у більшість дисциплін як елемент навчально-виховного 

процесу. 

Д. Гоулман у своїй праці «Working with emotional intelligence» наводить 

наступні методи розвитку емоційного інтелекту: моделювання, програвання 

ролей, зворотній зв'язок, демонстрації, проектування (Goleman, 1998).  

С. Дерев'янко переконаний, що продуктивними методами розвитку 

емоційного інтелекту в освіті є: гра, арт-терапія, психогімнастика, поведінкова 

терапія (тренінг релаксації, функціональний тренінг, імаго-метод) і дискусійні 

методи (групову дискусію, груповий самоаналіз і аналіз проблемних ситуацій) 

(Деревянко, 2008). 

Л. Кондрашова, О. Лаврентьєва та Н. Зеленкова до основних, 

загальновідомих та найчастіше використовуваних методів формування 

емоційної компетентності учнів у закладах середньої освіти відносять: 

проблемні питання, бесіди, лекції, інструктажі, тестування, ігри, змагання, 

заохочення, романтику, методи самопізнання (Зеленкова, Кондрашова, & 

Лаврентьєва, 2008). 

І. Матійків до методів формування емоційної компетентності зараховує: 

тренінг, рольові ігри, практичні методи (тематичні, практичні, медитативні, 

тілесні вправи), творча праця, мотивуючий контроль, самодіагностика, 

позитивне підкріплення, метод «Акваріуму», шерінг (Матійків, 2012).  

На думку В. Пузиревського, при формуванні емоційної сфери підлітків 

необхідно використовувати такі методи виховання: методи формування 
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свідомості особистості (роз’яснення, розповідь, навіювання, етична бесіда, 

створення педагогічної ситуації, диспут, приклад); методи організації 

діяльності і формування досвіду (вправи, привчання, суспільна думка, 

доручення, створення виховної ситуації); методи стимулювання і мотивації 

діяльності (змагання, похвала, прохання, порада); методи контролю і 

самоконтролю педагогічної діяльності (спостереження, анкетування, 

опитування, самоаналіз, самоконтроль, педагогічна рефлексія); методи 

ілюстрацій та демонстрацій (Пузыревский, 2017). 

На нашу думку, серед найбільш результативних у виховній роботі є метод 

гри. Як зазначає К. Фопель, основна відмінність гри від традиційних методів 

навчання і виховання полягає в тому, що «вони не тільки звертаються до 

інтелекту учасника, але «зачіпають особистість учня цілком – його думки, 

почуття, знання, інтерес і прагнення до гри» (Фопель, 2013, с. 30). Ігри можуть 

використовуються як для вирішення практичних завдань, так і для розгляду 

теоретичних питань. Так, наприклад, знайомлячись з поняттям «емоційна 

розумність особистості» всі учні класу можуть одержати різні ролі: 

«філософів», «психологів», «педагогів», «медиків», «літераторів», 

«музикантів», «дослідників». Кожна група повинна відповісти на питання з 

позиції свого «героя». У своїх виступах учасники мають розкрити поняття 

«емоції», «почуття», «розум», показати роль емоцій у різних сферах діяльності 

людини. «Дослідники» можуть представити аналіз анкет, що свідчить про 

ступінь сформованості понять «емоційного розуму», «емоції» у учнів старших 

і середніх класів, про уміння виявляти емоційну розумність (Зеленкова, 

Кондрашова, & Лаврентьєва, 2008). Рольова гра може виступати як методом 

навчання, так і виховання особистості. Цей метод використовують у 

тренінговій діяльності, що дозволяє набути нового досвіду учасникам, відразу 

ж використовувати знання на практиці. Під час рольової гри моделюються 

життєві ситуації, певні проблеми, які повинні бути значущими для учасників. 

У рольовій грі робиться акцент на міжособистісній взаємодії, що дозволяє 

зрозуміти, як емоційно поводяться інші учасники в певній ситуації, а також 
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формує вміння передбачати їхню поведінку. Після закінчення гри бажано 

проводити рефлексію для того, щоб зафіксувати досвід. Для цього можна 

коротко запропонувати розповісти про свої враження та почуття. Ретельний 

аналіз гри посилює навчальний і виховний ефект гри. Відпрацьована під час 

гри соціальна взаємодія, манера та стиль спілкування, різноманітні навички 

стають надбанням кожного.  

Т. Дорошенко розглядає ділові ігри як механізм емоційного виховання 

учнів середнього шкільного віку. Через ділові ігри, на переконання дослідниці, 

учнів здобувають емоційні знання, відбувається формування емпатичних 

якостей особистості, розвитку емпатичних здібностей, закріплення умінь і 

навичок та накопичення емоційного досвіду (Дорошенко, 2007). Н. Буравцова 

дійшла висновку, що ділова гра є однім із методів виховання, який сприяє 

проникненню у внутрішній світ персонажа, підкріпленню і детермінації 

емоційних якостей особистості, освоєнню емоційного досвіду спілкування 

(Буравцова, 2011).  

Прикладом методу гри у вихованні можуть слугувати соціальні ігри 

Гюнтера Хорна. Унікальні психологічні ігри з елементами соціального 

взаємодії дії, спрямовані на розвиток соціальної і емоційної компетентності 

дитини (підлітків), які змушують задуматися про власну поведінку, про 

психологічні особливості себе самого та інших людей. Серед найбільш 

відомих соціальних ігор Г. Хорна є «Лепешка», «Псикрети» та «Хаос». 

У грі «Корж» гравці самі ліплять із пластиліну свої ігрові фішки. Тим 

самим вони дають зрозуміти, як вони ставляться до інших гравців, які у них 

бажання й наміри. В ході гри між її учасниками постійно виникають 

найрізноманітніші стосунки. У грі відпрацьовується досвід взаємних 

звинувачень, ввічливих вибачень і прохання про допомогу. Гравці навчаються 

опановувати агресію соціально прийнятним чином. Також є версія гри 

«Анархія» (може використовуватись з метою катарсису) та «Шахрайство» 

(навчає, як залучати людей на свій бік).  
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Настільна гра «Підліткові псикрети» дає змогу учасникам осмислити 

свою поведінку й власні психологічні особливості, а також розуміти інших 

людей. Може застосовуватися для дітей молодшого та середнього шкільного 

віку, а також для всієї родини. Гра складається з 104 карток із фразами, які 

описують різні сфери життя дитини (відносини, звички, інтереси, здоров'я), і 

8 пустих карток, на яких дитина або інші учасники можуть дописати те, що 

вважають важливим і що вони не знайшли в запропонованих варіантах.  

Використовуючи ігри Г. Хорна у виховній роботі, особливу увагу учитель 

має звертати на прояв емоційної сфери школярів, яка в значній мірі залежить 

від рівня розвитку емоційного інтелекту. Під час гри в учасників можуть 

виникати різні емоційні переживання, адже соціальні ігри Г. Хорна є тим 

емоційним стимулом, який може задіяти різні структурні компоненти 

емоційного інтелекту. Виходячи з цього, одним із завдань соціальної гри може 

бути формування емоційного інтелекту, в основі якого лежить здатність 

розуміти свої емоції та емоції інших, а також уміння керувати ними. Через гру 

школярі можуть навчаються виявляти емпатію до інших учасників, тобто 

співчувати та співпереживати через рефлексивні вправи та критичне 

осмислення емоційної інформації.. Відпрацьовуючи в грі навички емоційної 

компетентності, допоможуть учням розв’язувати конфліктні ситуації 

конструктивно, в позитивному напрямку, вислуховувати точку зору інших 

людей, спонукатиме до співробітництва, партнерства   

Слід також наголосити на використанні методу арт-терапії в процесі 

формування емоційного інтелекту учнів, який зумовлюється основними 

особливостями його розвивального потенціалу. І. Опанасюк зазначає, що 

специфікою впливу художньо-символічних арт-терапевтичних засобів на 

емоційну й пізнавальну сфери психіки особистості. Суть якого полягає у 

самопізнанні суб’єкта посередництвом творчої художньо-символічної 

експресії своїх диспозиційних сумнівів, пошуків, налаштувань. Тобто, арт-

терапевтичне самовираження посередництвом художньо-символічних образів 

являє собою аксіологічне самопізнання, що веде від сумнівів і невиразних 



177 

почувань до виразно рефлексивного, автентично-суб’єктного духовно-

ціннісного (екзистенційного) самовизначення. Істотною потугою (рушійною 

силою) цього розвивального процесу може і має бути рефлексивне осмислення 

суб’єктом емоційного змісту своїх проблемних дихотомій «хочу-маю», 

«прагну-можу», інтенція якого – конструктивна, скерована у бік сприяння 

бажаному, саморегуляція цього змісту (Опанасюк, 2017). Таким чином 

розвивається здатність мисленнєво регулювати емоційну складову проблем, 

тобто, власне емоційний інтелект.  

Арт-терапія дозволяє під час виховного процесу виконувати виховні, 

коригуючі, психотерапевтичні, діагностичні, розвивальні завдання. Однак слід 

мати на увазі, що використання елементів арт-терапії вимагає спеціальних 

знань й умінь від вихователя. Зокрема, форми роботи, що застосовуються в 

музикотерапії: рухове розслаблення і злиття з ритмом музики; музично-рухові 

ігри і вправи, психічна й соматична релаксація за допомогою музики; вокальні 

вправи-співи, гра на музичних інструментах і ритмічна декламація, 

рецептивне сприйняття музики, музичне моделювання, пантоміма, рухова 

драматизація під музику, музична розповідь, гра з ляльками та дихальні вправи 

з музичним супроводом (Зеленкова, Кондрашова, & Лаврентьєва, 2008). 

Сутність арт-методів у контексті розвитку емоційного інтелекту полягає 

в тому, що її можна використовувати через різні види мистецтва (літературу, 

музику, живопис, скульптуру, кіно, театр, хореографію, фотографію тощо) з 

метою емоційного стимулу. Тобто, арт-метод може застосовуватися як 

багатофункціональний засіб. Використання окремих елементів на заняттях 

сприяє розвитку особистісних можливостей дитини сприймати різні твори 

мистецтва для впливу на фізичний, емоційний, інтелектуальний, соціальний, 

естетичний і духовний стан. Також через мистецтво можна опанувати різні 

знання, уміння та навички, які пов’язані з життям людини, зокрема кіно. 

Прикладом реалізації арт-методів у вихованні емоційного інтелекту учнів є 

використання кінематографічних елементів під час тренінгової діяльності. Під 

час кінотренінгу учнів засвоюють емоційні установки, які визначають реальну 
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поведінку особистості. Також відбувається формування та становлення 

соціально важливих якостей як співчуття та співпереживання.  

Результативним, на нашу думку, є метод романтики у вихованні 

емоційного інтелекту учнів. С. Карпенчук визначає цей метод як емоційний 

стимул більш високого рангу, ніж гра чи змагання. Справжня романтика – це 

те, що ґрунтується, передусім, на привабливості й емоційному усвідомленні 

суспільно корисної діяльності. Романтика має на увазі все незвичайне, 

фантастичне, таємниче, чудове (пригоди, почуття, обставини) (Карпенчук, 

2005). Для розвитку емпатії як одного із структурних компонентів емоційного 

інтелекту, через метод романтики можна організовувати благодійні акції, 

ярмарки, шефство над дитячими будинками, будинками пристарілих. Всі ці 

форми виховної роботи забезпечують здатність розуміти емоціями інших 

людей, що впливає на розвиток емпатії. 

Особливу місце у виховній роботі посідає інтерактивна форма роботи та 

метод виховної роботи форум-театр. Найчастіше за все цей метод розглядають 

як сценічну виставу, яка пропонує до розгляду певну проблему, а кожен 

персонаж сценічної гри виконує певну соціальну роль. Форум театр має свої 

технології та особливості організації. Ведучий (джокер) – головна дійова особа 

форум-театру, який веде захід від початку до кінця і від якого залежить 

успішність проведення форум-театру. Іншою особливістю форум-театру є те, 

що глядачі стають частиною театру та пропонують шляхи поліпшення 

ситуації, яка розглядається. У мить, коли при повторному програванні 

спектаклю з’являється шанс поліпшити (змінити на краще) ситуацію чи 

рішення і учнів, і учениць (глядачів) є ідея, як саме це зробити, він або вона 

говорить «Стоп!». Виходить на сцену, змінює актора і показує як, на його 

думку, слід поводитися і що говорити для зміни ситуації на краще. Цінність 

форум-театру є в тому, що він базується не на конкретному сценарії чи 

інсценізації конкретного літературного сюжету, а саме на взаємодії акторів і 

глядачі, що можуть розвивати зміст і власну тему (Доусэт, Еделава, & 

Захарченко, 2007; Новгородський, 2014). Вистави форум-театру можуть бути 
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присвячені таким важливим проблемам, як подолання насильства, 

взаємовідносин між учнями, наркоманії, алкоголізму, торгівлі людьми. 

Форум-театр дає можливість не тільки усвідомити проблему і сформувати 

ставлення людини до негативного явища, а й отримати навички пошуку 

шляхів для вирішення проблеми з використанням власного досвіду і досвіду 

інших людей, включаючи можливості емоційного інтелекту. 

Важливою складовою методики виховання емоційного інтелекту учнів є 

активне навчання через тренінгові практики. Вони позначають навчальні 

стратегії та методи, які передбачають активну участь учнівства в процесі 

засвоєння матеріалу, а не його пасивне й статичне споживання. Активне 

навчання має такі складові: колективне навчання (групові проєкти, 

обговорення, ініційовані учнями й ученицями, спільні ігри); творче вираження 

(мистецтво, музика, письменство, публічні дійства). Активне навчання 

доповнює решту навчальних траєкторій та дає учнівству можливість 

безпосередньо, на практиці пробувати й досліджувати те, що вони вивчають 

на рівні концепцій, а також брати участь у практичних вправах, які потім 

можна прорефлексувати. Як і інші ключові навчальні траєкторії, активне 

навчання допомагає учням і ученицям легше переходити з рівня на рівень: від 

здобутих знань до критичного осмислення і втіленого розуміння (Ельконіна, 

Фюрста, & Масалітіна, 2019).  

В основі нашої методики виховання емоційного інтелекту учнів  

основним методом виховання є тренінг, формою – урок-тренінг. Тренінг як 

метод навчання реалізує принципи співробітництва і розвивального 

виховання. Він забезпечує ефективне засвоєння знань, негайне відтворення 

умінь і навичок, формування важливих психологічних та виховних настанов. 

В основі тренінгу – інтерактивні методи, які дають можливість залучити до 

співпраці не лише активних учнів, а й тих кого вважають слабким чи 

пасивним. Тобто, організація урок-тренінгу полягає в намірі учня, як цілісної 

особистості, до навчання, на сприяння в його реалізації. Сприяння навчанню, 
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в свою чергу, спирається на певні психологічні характеристики взаємин, які 

складаються між учителем і учнями. 

С. Страшко визначає тренінг також як організаційну форму навчально-

виховної роботи, яка, спираючись на досвід і знання її учасників, забезпечує 

ефективне використанням різних педагогічних методів, зокрема, активних, за 

рахунок створення позитивної емоційної атмосфери в групі, та спрямовується 

на отримання сформованих навичок і життєвих компетенцій (Страшко, 2010).  

У неформальній освіті тренінг (майстерня) – унікальний освітній 

простір, у якому відбувається структурована і цілеспрямована взаємодія 

учасників з метою набуття нових знань, розвитку соціальних та особистісних 

компетенцій, формування або переосмислення власної позиції з певного 

питання (Трамбовецька, Іванік, & Гавінек-Дарагуля, 2015). До 

найпоширеніших інтерактивних прийомів, які використовуються в структурі 

тренінгу є: колективне обговорення, аналіз історії і ситуацій, мозковий штурм, 

рольові ігри, дебати, опитування думок тощо.  

Тренінг, як метод інтерактивного навчання та виховання, ґрунтується на 

тому, що вчення – це створення учнем уявлень про навколишню дійсність за 

допомогою формування особистісно значущого образу світу, побудови 

індивідуальних моделей пізнання. Вчення – це прийняття нормативу (має 

суспільну цінність), але обов'язково «пропущеного» через суб'єктний досвід. 

Тому, завдання виховання емоційного інтелекту – не впровадити емоційний 

норматив, а узгодити його з суб'єктним досвідом учня. Педагогу необхідно 

розуміти, що активно дійовою особою для ефективного засвоєння досвіду 

повинен бути сам учень. Головне не навчити, а навчити вчитися. Не 

виховувати, а стимулювати до самовиховання. Мета тренінгу (де спілкування 

розгортається на 3-х рівнях: інформаційному, інтерактивному, 

перцептивному) – розвиток в учнів уміння працювати з одержуваної 

інформацією, формування у них здатності до взаємодії з іншими людьми, 

прагнення розуміти і приймати чужу точку зору тощо (Зарецкая, 2015). 
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Ефективність тренінгу як практичного засобу розвитку емоційного 

інтелекту зумовлена, передусім, активною позицією учасників тренінгу, які 

залучаються до різноманітних методів, вправ, ігор, обговорень, мають 

можливість спостерігати за діями і реакціями інших людей, отримувати 

зворотний зв’язок. Занурення у власні емоції, емоційна включеність учасників 

дозволяє вийти за рамки звичного досвіду, усвідомити власні переживання і 

таким чином їх об’єктивувати, щоб навчитися управляти ними (Іванова, 2017). 

Важливо відзначити, що тренінги розвитку компетентностей дуже часто 

створюються і проводяться для аудиторії підлітків, і, як правило, в них 

включаються різні блоки: рішення конфліктів, розуміння своїх емоцій і т. п. 

Класифікувати тренінгову діяльність для учнів можна за моделями 

позиції, яку займає педагог-тренер по відношенню до учнів, та за характером 

взаємодії між ними. Виходячи з цього, І. Вачков та С. Дерябко виділяють 

чотири парадигми тренінгу: тренінг як дресура; тренінг як репетиторство; 

тренінг як наставництво; тренінг як розвиток суб'єктивності (Вачков & 

Дерябо, 2004). На нашу думку, у контексті розвитку емоційного інтелекту 

учнів через процес виховання, тренінгову роботу слід розглядати через 

парадигму тренінгу розвитку суб’єктивності. Головним завданням даних 

тренінгових програм є створення атмосфери, що сприяє розвиткові здібностей 

до самопізнання і саморозвитку. Тренінг націлений безпосередньо на процес 

розвитку, а не на якийсь певний результат. 

Формами виховної роботи для розвитку емоційного інтелекту учнів 

можуть бути урок-тренінг, інтеграція з іншою навчальною дисципліною чи 

година спілкування з учнівством (виховна година). Проте, під час узгодженої 

взаємодії учитель-учень необхідно дотримуватись трьох послідовних етапів 

виховання емоційного інтелекту: навчально-діяльнісний етап, рефлексивні 

практики, критичне осмислення.  
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Рисунок 2.2.3. Структура методики виховання емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку 

 
Перший (навчально-діяльнісний) етап охоплює: вправи на «розігрів» для 

активізації пізнавальних процесів, створення певного настрою, заняття 

напруги, зосередження, концентрації уваги; презентація та обговорення теми 

(інформаційний блок) для представлення знань, умінь, які необхідно засвоїти; 

вправи (ігри) для відтворення та фіксації досвіду.  

Етап рефлексивних практик (вправ) дає змогу звернути увагу на власні 

емоційні стани, емоційні стани інших учнів, подумати над отриманою 

емоційною інформацією на особистісному та груповому рівні (на рівні класу), 

сформувати втілене розуміння емоційного досвіду. Доречно звернутися до 

думок С. Степанова та І. Семенова, які зазначають, що рефлексія є зверненням 

уваги суб’єкта на самого себе, продукти власної активності, зміст та функції 

власної свідомості, до складу яких входять особистісні структури (цінності, 

інтереси, мотиви), мислення, механізми сприйняття, прийняття рішень, 

емоційного реагування, поведінкові шаблони, а також будь-яке їх 

переосмислення (Степанов & Семенов, 1985). Отже, рефлексивні вправи 

спрямовані на осмислення власних дій, своїх внутрішніх станів, почуттів, 

переживань, аналіз цих станів і формулювання відповідних проміжних 

висновків. 
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Третій етап критичного осмислення потрібен для побудови осмислення 

інформації та «пробудження» критичних думок для підбиття підсумків, 

побудови втіленого розуміння учнів. Слід наголосити, що однією із 

когнітивних структур в «емоційно розумної» людини є критичне мислення. 

Критичне мислення – це обґрунтоване прийняття рішень про те, які дії вчиняти 

і в що вірити. Критичне мислення створює базу раціональності для емоційного 

інтелекту (Мельник, 2009; Browne & Keeley, 2007).  

Отже, пройшовши три етапи, ми виховуємо глибоке особистісне 

розуміння думок, почуттів та емоцій. Інтегральна властивість, яка формується 

в учнівства – здатність сприймати внутрішні і зовнішні явища, тобто 

формуємо усвідомленість. Д. Гоулман зазначає, «щоб виховати 

усвідомленість, потрібна постійно практикувати увагу як пізнавальний 

психічний процес, так і як життєву навичку до власних внутрішніх станів, 

присутності поряд інших» (Goleman & Senge, 2014, p. 215). Д. Гоулман називає 

це явищем «фокусом на себе, інших та назовні».  

Одним із основним компонентів методики виховання емоційного 

інтелекту учнів середнього шкільного віку ми визначаємо урок-тренінг 

(інтеграції, годин спілкування, позакласна робота), які пов'язані із прийомами 

рефлексії, емоційної перцепції та опрацювання емоційної інформації – 

критичного осмислення власних переживань, переживань інших в процесі 

комунікативної взаємодії учнів. Необхідно будувати взаємодію на відповідних 

принципах виховання емоційного інтелекту, застосуванні особистісно-

орієнтованого, рефлексивно-діяльнісного підходів, використанні стилю, 

стратегіях емоційного виховання, оптимальних методів формування 

емоційного інтелекту, природньому поєднані емпатії та конгруентності 

особистості вчителя (конгруентно-емпатичний підхід) у процесі виховної 

роботи. Така організована взаємодія має мати ряд виховних емоційних 

стимулів, які дозволять відпрацювати емоційний досвід всіх учасників та 

досягти триєдиної мети – навчити емоційній розумності, сформувати емоційну 
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компетентність, як наслідок розвинути емоційний інтелект учнів (Див. 

рисунок 2.2.3.).  

Отже, методика виховання емоційного інтелекту учнів – сукупність 

взаємопов’язаних принципів, підходів, методів та форм виховної діяльності, 

які сприяють розвитку інтегрального рівня емоційного інтелекту учнів 

шляхом цілісного продуктивного педагогічного процесу.  

Важливим в реалізації виховної методики є створення відповідних 

виховних програм у закладі освіти, які б створювали педагогічні умови для 

розвитку емоційного інтелекту учасників освітнього процесу. Цінність 

виконання розвивально-виховних вправ, завдань, рефлексії та критичного 

осмислення емоційної інформації учнем та відповідної організаційної та 

перетворювальної ролі педагога, яка спрямована на розвиток емоційного 

інтелекту в процесі виховної роботи полягає в наступному: 

1. Така освітня діяльність є проміжною ланкою між опануванням учнями 

теоретичних знань та їх практичним застосуванням. Практична діяльність 

учнів потребує перетворення цих знань: з одного боку, вони мусять бути 

синтезовані та об’єднані навколо певної практичної проблеми, а з другого – 

перекладені на мову практичних дій та досвіду учасників.  

2. Використання в процесі завдань та вправ, які за своїм змістом і 

функціями є виховними. На відміну від реальних проблем і завдань, з якими 

має справу особистість у реальному житті, виховні ситуації, завдання 

спеціально призначені для цілеспрямованого розвитку в учнів окремих 

здатностей як складових емоційного інтелекту. 

3. Виховання емоційної «гнучкості» учня починається з того, що педагог 

допомагає йому «повернутися обличчям» до всіх своїх почуттів, включаючи 

неприємні. Саме тут важливе значення має особистість педагога як емоційного 

коуча: носія стилю та стратегій емоційного виховання.  

Розроблена нами програма «Виховання емоційного інтелекту» 

призначена для роботи з учнями середнього шкільного віку та орієнтована на 

формування емоційної самосвідомості, опанування емоцій, соціальної 
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свідомості (емпатія), навичок міжособистісної взаємодії (асертивність), 

відповідального ухвалення рішень (проактивна поведінка). Програма 

впроваджувалась у закладах середньої освіти протягом  2018-2019 

навчального року. Метою програми є формування в учнів середнього 

шкільного віку соціально-емоційних знань, умінь і навичок, цінностей, які 

сприяють позитивним змінам у інтегральному показнику розвитку емоційного 

інтелекту.  

Головними завданнями програми «Виховання емоційного інтелекту» є:  

– формувати знання, уміння та навички емоційної самосвідомості, 

керування емоціями, соціальної свідомості (емпатія), навички 

міжособистісної взаємодії (асертивність), відповідального прийняття 

рішень (проактивна поведінка) для сприяння розвитку інтегрального 

показника емоційного інтелекту учнів;  

– мотивувати учнів до розвитку емоційної поведінки та усвідомлення 

особистісної відповідальності за себе та інших;  

– виховання життєвої стійкості учнів.  

Програма «Виховання емоційного інтелекту» розрахована на учнів 

середнього шкільного віку. Складається з дев’яти уроків-тренінгів, які можуть 

впроваджуватись у формі годин спілкування (класні години), інтеграції 

окремих елементів програми з іншими навчальними дисциплінами, уроками-

тренінгами, які можуть проводити вчителі, психологічна служба закладу 

середньої освіти (практичні психологи, соціальні педагоги). 

Тематичний план програми «Виховання емоційного інтелекту» та 

очікувані результати навчально-виховної діяльності наведені у таблиці 2.2.4. 

Педагогу слід орієнтуватися на очікувані результати навчально-виховної 

діяльності, які мають такі компоненти: знаннєвий (ЗК), ціннісний (ЦК), 

діяльнісний (ДК). Знаннєвий компонент охоплює опанування учнівством 

знань про сутність емоцій та почуттів, взаємозв’язок фізіології людини і її 

емоційної сфери, роль уваги в усвідомлення емоційної інформації, способи 

емоційної саморегуляції, співпереживання, ознаки упевненої емоційної 
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поведінки, місце емоцій у міжособистісній взаємодії, важливості 

просоціальності в житті людини. Ціннісний компонент передбачає 

формування в учнів та учениць усвідомлення важливості емоційного 

саморозвитку для генезису духовних цінностей. Цей компонент забезпечує 

реалізацію рефлексивної позиції особистості, готовність до емоційного та 

інтелектуального самовизначення. Діяльнісний компонент поєднує досвід 

застосування знань і вмінь у поведінці, взаємодії з іншими людьми. 

Проявляється у впевненій та просоціальній поведінці. 

Кожен урок-тренінг триває дві академічні години, проте за необхідності 

час проведення може корегуватися педагогом залежно від результатів 

навчально-виховної діяльності, суб’єктивного професійного бачення педагога 

чи побажань та можливостей учнів та учениць. Кожен урок-тренінг 

складається з таких етапів: «Розігрів», обговорення (інформаційна частина), 

практичні вправи, рефлексія, критичне осмислення. Єдність цих компонентів 

уроку-тренінгу досягаються через інтерналізацію знань. На наше переконання, 

саме така поетапність педагогічного процесу дозволить краще інтерналізувати 

здобутий емоційний досвід. Вона є співзвучною з розробленою нами 

структурно-функціональної моделлю виховання емоційного інтелекту, 

представленої у підрозділі дисертації 2.4. Водночас, розвиток емоційного 

інтелекту через процес виховання може здійснюватися шляхом впровадження 

педагогіки активного навчання (коли учні є активними суб’єктами 

навчального процесу), коли наявні рефлексивні практики (вправи на 

спрямованість уваги на свої внутрішні переживання та переживання інших) та 

відбувається критичне осмислення здобутого емоційного досвіду 

(усвідомленість, множинність поглядів та міркувань учнів, обговорень, 

дискусій). 

 

Таблиця 2.2.4.  

Тематичний план та очікувані результати програма «Виховання емоційного 

інтелекту» учнів середнього шкільного віку 
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№ 
з/
п 

Назва 
уроку-
тренінгу 

Мета уроку-
тренінгу 

Очікуванні результати навчально-
виховної діяльності  

1 «Моє тіло 
та емоції» 

Мета: 
пояснити 
взаємозв’язок 
емоцій із 
фізіологію 
(нервовою 
системою). 

ЗК: розуміє поняття «фізіологія», «нервова 
система», «емоція», «почуття» та їх 
взаємозв’язок; 
ЦК: усвідомлює взаємозв’язок самопочуття 
(емоційних станів) від фізіології (стану 
нервової системи); 
ДК: готовий відстежувати взаємозв’язок 
свого емоційного стану та фізіологічних 
реакцій. 

2 
«Увага та 
усвідомлені
сть» 

Мета: навчити 
помічати й 
описувати 
відчуття в 
тілі; розділяти 
емоції в 
залежності від 
станів. 

ЗК: розпізнає й описує емоції , розуміє їх у 
контексті (яку інформацію емоції нам 
дають); пояснює важливість уваги у цьому 
процесі; визначає  інтенсивність емоцій; 
ЦК: усвідомлення важливості дослухатися 
до своїх емоцій; 
ДК: демонструвати уміння та навички 
розподілу емоцій на категорії у залежності 
від переживань. 

3 
«Емоційна 
саморегуля
ція» 

Мета: 
формування 
навичок 
емоційного 
самоконтролю
. 

ЗК: називає, пояснює методи емоційної 
саморегуляції; 
ЦК: розуміє важливість конструктивного 
емоційного реагування, виховання у собі 
емоційних ставлень благополуччя до себе та 
інших; 
ДК: уміння застосовувати способи 
емоційної саморегуляції на практиці. 

4 

«Усвідомле
ння емоції 
інших 
людей» 

Мета: навчити 
помічати та 
розуміти 
почуття інших 
людей. 

ЗК: розпізнає та описує емоції інших людей, 
розуміє їх в контексті взаємодії (яку 
інформацію чужі емоції нам дають); 
пояснює важливість уваги у цьому процесі; 
визначає  інтенсивність емоцій інших 
людей; 
ЦК: усвідомлення важливості дослухатися 
до емоцій інших; 
ДК: демонструвати уміння та навички 
емоційної перцепції. 
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5 
«Співпереж
ивання» 

Мета: 
формування 
навичок та 
розвиток 
емпатії, як 
важливої 
складової 
емоційної 
розумності. 

ЗК: пояснює та наводить приклади 
«емпатії», розпізнає потреби інших людей та 
спричинені ними емоційні стани; 
ЦК: усвідомлення важливості 
співпереживання і свідоме самовиховання 
емпатії як моральної установки; 
ДК: слухати, проявляти співпереживання у 
спілкуванні, демонструвати емпатичні 
стратегії поведінки. 

6 
«Упевнена 
поведінка» 

Мета: 
формування 
навичок 
асертивної 
поведінки, 
почуття 
власної 
гідності, 
поваги до себе 
та інших. 

ЗК: розрізняють пасивну, агресивну й 
упевнену поведінку; називають вербальні та 
невербальні ознаки різних типів поведінки; 
ЦК: усвідомлюють переваги упевненої 
поведінки (неагресивної впевненості), 
самоповаги і поваги до інших людей; 
ДК: демонструють уміння відстояти свою 
точку зору, не порушуючи моральних прав 
іншої людини; уміння протидіяти тиску 
оточення. 

7 
«Навички 
побудови 
взаємин» 

Мета: сприяти 
формуванню 
навичок вміло 
спілкуватися, 
трансформува
ти конфлікти, 
допомагати 
іншим. 

ЗК: розуміння поняття «спілкування», 
«взаємини», «конфлікт»; наводять та 
розпізнають стилі та стратегій спілкування;  
ЦК: усвідомлення взаємозалежної природи 
нашого світу та міжособистісного 
спілкування у ньому; 
ДК: навички конструктивно реагувати на 
конфлікт: сприяти порозумінню, 
примиренню та встановленню мирних 
взаємин; проявляють у спілкування 
співпереживання. 

8 
«Вчимося 
приймати 
рішення» 

Мета: навчити 
учнів 
аналізувати 
проблеми 
комплексно та 
приймати 
зважені 
рішення. 

ЗК: розрізняють прості, щоденні та складні 
рішення; розуміють і пояснюють вплив 
емоцій на прийняття рішень; 
ЦК: усвідомлення поміркованості та 
важливості рішень у нашому житті; 
ДК: уміють приймати рішення за «правилом 
світлофора». 
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9 
«Займай 
проактивну 
позицію» 

Мета: 
навчитися 
брати на себе 
відповідальніс
ть за своє 
життя. 

ЗК: пояснює просоціальні емоції (прощення, 
щедрість, смиренність, терпіння), називає 
свої принципи, цінності і цілі у житті; 
розуміє і усвідомлює поняття 
«відповідальність»; 
ЦК: цінує і виховує собі етичні установки, 
усвідомлює важливість власних дій та 
вчинків; цінує фундаментальну рівність усіх 
людей; 
ДК: проявляє відповідальність у вчинках, 
розуміючи наслідки своїх рішень.  

 

У структурі кожного уроку-тренінгу наявний підсумковий етап – 

заповнення індивідуально або у групах по 2-3 особи «Щоденника емоцій “А-

В-С”: рефлексія та критичне осмислення» (Див. Додаток У). Педагог 

розповідає або дає для опрацювання виховну ситуацію (історію) для 

подальшого аналізу учнями за допомогою запропонованого щоденника. Для 

аналізу можуть пропонуватися досвід отриманий під час заняття або із життя 

учасників, якщо він відповідає темі уроку-тренінгу. Структура розробленого 

нами щоденнику заснована на концепції афективно-поведінкової, когнітивної, 

динамічної моделі розвитку М. Грінберг і К. Куше (Greenberg & Kusché, 1993). 

ABCD модель розвитку надає першочергового значення інтеграції пізнання, 

емоції, мови і поведінки, що стає основою соціальної компетентності, яка, на 

нашу думку, детермінує розвиток емоційного інтелекту. 

На думку Лінн Кларк, доктора наук, автора книги «SOS. Приборкай свої 

емоції», емоційне виховання передбачає опанування абетки наших емоцій за 

допомогою схеми «А-В-С». «А» – це активізована подія або неприємні 

ситуації, у які ми потрапляємо. «В» – наші погляди, переконання та внутрішні 

монологи. Іншими словами, це те, що ми говоримо про себе, про ці події. Це 

можуть бути ірраціональні переконання та внутрішні твердження. «С» – це 

наслідки, емоційні та поведінкові. Такими наслідками є: неспокій, страх, 

депресія та інші негативні почуття, а також наші поведінкові реакції. Кларк 

пропонує доповнювати цю модель для аналізу поведінки або передбачуваної 
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поведінки структурами «D» та «E». «D» – дискусія та дебати (заперечуйте свої 

ірраціональні переконання й внутрішній монолог). «Е» – ефекти (ефекти 

дискусії: нові емоції і поведінка). Саме ці структури відповідають за критичне 

осмислення емоційної інформації (Кларк, 2007). Виховавши в учнів розуміння 

та цінність використання у повсякденному житті методу раціонально-

емоційно-поведінкового підходу допоможе удосконалювати їх емоційну 

компетентність, зокрема емоційний інтелект. «Наші емоції – найімовірніше, 

результат наших поглядів, переконань і внутрішніх монологів, ніж самих 

неприємних подій», – зазначає Лінн Кларк (Кларк, 2007, с. 33). 

При проведенні початкового етапу роботи з учасникам програми 

рекомендується організувати знайомство учасників, повідомити їм мету 

програми, обговорити їхні очікування, скласти й дотримуватися правил 

взаємодії під час занять. Педагог може запропонувати список правил, проте 

його можна змінювати з урахуванням потреб і запитів учнів і учениць. 

Л. Петровська рекомендує дотримуватись таких правил при проведенні 

тренінгових занять (Петровская, 1989, сс. 59-65):  

1. Спілкуватися за принципом «тут і зараз». Розмова про те, що 

відбувається в групі в кожен конкретний момент; виключення 

загальних, абстрактних міркувань. 

2. Персоніфікація висловлювань. Відмова від знеособлених суджень типу 

«зазвичай вважається», «деякі тут вважають», заміна їх адресними: «я 

вважаю», «мені здається». 

3. Акцентування мови почуттів – уникнення оціночних суджень. Їх заміна 

описом власних емоційних станів (не «ти мене образив», а «я відчув 

образу, коли ти ...»). 

4. Активність. Включеність в інтенсивну міжособистісну взаємодія 

кожного з членів групи, дослідницька позиція учасників. 

5. Довірче спілкування. Щирість, відкрите вираження емоцій і почуттів. 

6. Конфіденційність. Рекомендація не виносити зміст спілкування, що 

розвивається в процесі уроку-тренінгу, за межі групи. 
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Також правила можуть бути доповнені: «Не перебивати мовця», «Не 

давати поради», «Не спізнюватись і не пропускати заняття» та т.п. Правила 

слід обговорити і прийняти після обговорення. Учням рекомендується 

записати правила як нагадування на майбутнє.  

Особливу роль необхідно відвести особистісним якостям самого 

педагога. Щодо професійно-педагогічної комунікації, то, на наш погляд, 

наявність розвинутого емоційного інтелекту в педагога є однією із передумов 

успішності реалізації запропонованої програми. Ми погоджуємося з думкою 

М. Манойлової про те, що саме «емпатійне розуміння і співпереживання, 

комунікативна толерантність у педагогічному спілкуванні, адекватна 

професійна та особистісна самооцінка, реалістичний рівень домагань, 

асертивна поведінку у взаємодії з колегами, учнями та батьками є фактором 

продуктивності педагогічної діяльності, що опосередковує як надбання 

професійних знань і умінь, так і особистісний розвиток вчителя» (Манойлова, 

2007, с. 194). «Важливо, щоб педагог був щирим та всіляко демонстрував свою 

підтримку учасникам, приділяв як можна більше увагу зворотному зв’язку, 

емоційному стану учасників, під час практичних завдань працював з усіма 

учасниками. Інтервенція ведучого повинна здійснюватися лише тоді, коли в 

цьому є необхідність. Треба пам’ятати, що до складу групи входять, як 

правило, люди з різними психологічними якостями та властивостями 

темпераменту», – зазначає О. Бантишева (Бантишева, 2017, с. 174).  

Розглянемо приклад уроку-тренінгу №3 на тему «Емоційна 

саморегуляція» зі всіма його структурними компонентами. Всі інші уроки-

тренінги з тематичного плану програми «Виховання емоційного інтелекту 

учнів» наведені у додатку Х. 

Урок-тренінг №3 

Тема: Емоційна саморегуляція 

Мета: формування навичок емоційного самоконтролю. 

План заняття 

1. Розігрів. Вступне слово.  
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2. Вправи: «Зона стійкості», «Склянка» «Магічність дихання», 

«Квадрат сприйняття». 

3. Техніки: «Асоціація і дисоціація», «Рефреймінг». 

4. Гра «Заморожені». 

5. Щоденник емоцій «А-В-С»: рефлексія та критичне 

осмислення. 

Конспект заняття 

Розігрів. По колу порахувати до тридцяти. При чому, якщо трапляється 

число, що ділиться на три – замінити його фразою «фіз», якщо трапляється 

число, що ділиться на п’ять – замінити на «біз». Якщо число ділиться і на 

три, і на п’ять – замінити на «фіз-біз». 

Вступне слово. Усе, що відбувається в нашому житті, ми спочатку 

оцінюємо емоційно, а вже потім раціонально. Іноді наша реакція випереджає 

думку, і ми діємо майже рефлекторно, зокрема коли виникає несподівана 

загроза життю. У таких випадках швидка реакція корисна – може навіть 

врятувати. Однак часто вона неадекватна, і ми розуміємо, що так не слід було 

чинити («Це був необдуманий вчинок, я діяв під впливом емоцій»). Такі дії 

можуть мати небажані наслідки – конфлікт, зіпсовані стосунки, підірвана 

репутація. 

Емоції є мовою нашої підсвідомості. Якщо нічого не загрожує життю 

або не існує конфлікту між нашими думками і ді ями, з одного боку, та 

цінностями, переконаннями і звичками — з іншого, ми почуваємося 

спокійно і врівноважено. А коли виникає загроза і ми діємо всупереч своїй 

підсвідомості, то відчуємо неприємні емоції: від легкого душевного 

дискомфорту до афекту — дуже сильних і руйнівних емоцій. 

Вміння регулювати свої емоції – дуже залежить від розуміння своїх 

емоцій, мимовільних думок і невимовних вголос внутрішніх тверджень. 

Багато хто намагається заглушити свої емоції переїданням, випивкою, 

легкими наркотиками і понаднормової роботою. Ці неадекватні способи 

заспокоїти себе призводять до ще більших проблем з емоціями і в дружніх 
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відносинах. Мудрі люди кажуть: «Навчися керувати емоціями, бо вони 

почнуть керувати вами». 

Емоційна саморегуляція – це розуміння природи емоцій, уміння 

розпізнавати їх і здатність володіти собою. Саморегуляція допомагає 

досягати важливих цілей, уникати проблем, зберігати психологічну 

рівновагу і приймати зважені рішення в будь-якому віці й за будь-яких 

обставин. 

Ефективне управління емоціями має на увазі наступне: уміння втішати 

і заспокоювати себе, якщо це необхідно; уміння контролювати себе; уміння 

управляти гнівом; уміння контролювати пориви; уміння виражати емоції в 

потрібному місці і в потрібний час; уміння не приховувати гнів, 

занепокоєння і депресію; уміння справлятися з неминучими невдачами; 

уміння запобігати негативним емоціям, не дозволяючи їм взяти гору над 

вами, коли ви виносите судження і вирішуєте проблеми. 

Потрапляючи в стресову або конфліктну ситуацію, людина сама 

обирає, що їй робити зі своїми почуттями. Перед людиною стоїть вибір (Див. 

схему Г. Цукермана):  

Схема «Почуття в мені» (Цукерман, 1995). 

 
«Можна луснути» означає, що ніхто так і не дізнається, що саме 

хвилювало вас або розгнівало людину. Щоб всім стало прикро – висловити 

свої почуття агресивно та жорстоко, щоб всім стало погано. Щоб нікому не 

було прикро – висловити свої почуття конструктивно, тобто так, щоб нікому 

не було прикро. Як правило, найефективнішим способом є відкрите 
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спілкування за схемою «Щоб нікому не було прикро», коли сторони говорять 

про свої потреби і почуття. Проте, щоб цього досягти треба володіти 

навичками емоційної саморегуляції. 

Навчитися керувати емоціями вам допоможе знання стратегій і 

прийомів емоційного самоконтролю, які сьогодні ми розглянемо на занятті. 

Вправа «Зона стійкості» 

За матеріалами посібника Соціального, емоційного та етичного навчання 

університету Еморі (Social, Emotional, and Ethical Learning (SEE Learning). 

Middle School Curriculum, 2019) 

Покажіть учням та ученицям зазеленіть підготовлений малюнок. Для 

цього ви використовуватимете рисунок із зображенням різних зон – різних 

самопочуттів нашого героя (Додаток Ї).Поясніть, що ви розповідатимете про 

день із життя хлопця, і проситимете їх подумати, як він себе почуває в тій чи 

іншій ситуації (Додаток Й). Розповідаючи історію, проаналізуйте разом з 

учнями і ученицями ілюстрації «Зони стійкості» емоційне самопочуття 

головного героя розповіді. Поясніть дітям, що цей рисунок зображує, як 

наше тіло, особливо його нервова система, почувається протягом дня: іноді 

більш збуджено, іноді пригнічено, а деколи взагалі втомлено й знесилено. 

Поясніть, що зона посередині – це зона стійкості (її також можна 

називати «надійною зоною», «зоною “все гаразд”» або придумати їй назву 

разом із класом). Наш герой перебуває в цій зоні тоді, коли почувається 

добре. Тут він переживає цілий ряд емоцій та відчуттів, але його тіло 

почувається здоровим, а сам він здатен приймати зважені рішення. Він може 

переживати «нормальну злість» або «нормальний сум» і все одно 

залишатися в зоні стійкості – зоні «все гаразд». Поясніть учням і ученицям, 

що «стійкість» означає здатність давати собі раду з труднощами й 

відновлюватися після них, а також наявність внутрішньої сили та твердості. 

Стійкий – це значить сильний внутрішньо та здатний контролювати і давати 

собі раду з труднощами. Навіть коли ми стикаємося з труднощами, то в 

стійкому стан можемо швидко оклигати й знову взяти ситуацію під 
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контроль. Протягом дня ми рухаємося вгору-вниз (проведіть хвилясту лінію 

в зоні стійкості). Угору означає, що нам класно і в нас багато енергії, униз – 

що ми сонні або трошки знесилені. Але це все одно у рамках нашої зони 

стійкості. А потім може статися щось страшне або неприємне (намалюйте 

або покажіть символ блискавки). Ця подія вибиває нас із зони стійкості. 

Наприклад, до зони збудженості. 

Вправа «Склянка» 

За матеріалами О. Васлоян,  В. Москаленко, К. Новохатня «Вчимося 

керувати емоціями» (Васлоян, Москаленко, & Новохатня, 2016) 

Роздратованість і гнів знайомі усім людям без винятку. Власне, вони 

являють собою природні людські реакції на несприятливі ситуації 

(наприклад, поламка машини; небажана, неочікувана і неприємна поведінка 

під час спілкування з людьми, яких ми любимо чи цінуємо). Ці переживання 

можуть бути різної інтенсивності і приносити як користь, так і шкоду. Гнів 

часто руйнує стосунки, які складають важливу частину нашого життя. Це 

стосунки з нашими батьками, друзями, коханими. Поводячись агресивно з 

ними, ми висловлюємо власну неповагу, і ці люди починають нас уникати, 

щоб не наразитися на нову образу. Ми хвилюємось, коли внаслідок наших 

дій втрачаємо любов і підтримку важливих для нас людей. Щоб повернути 

довіру скривджених нами, знадобиться багато часу.  

Учитель пропонує учням і ученицям взяти одноразову паперову 

скляночку і різкими рухами зім’яти (адже саме так можуть поводитися люди, 

які знаходяться у стані гніву). Потім учитель пропонує повернути предмет 

до початкового стану. Питання для обговорення.  Що трапилось зі 

склянкою?  Чи можна повернути її до початкового стану? Як це пов’язано з 

реальним життям? Що може символізувати ця склянка (людські взаємини)? 

Чи можемо ми після агресивних дій все відновити? Чи бувало так, що після 

того, як ви образили кого-небудь, ви шкодували про те, що сказали? Як це 

вплинуло на ваше майбутнє спілкування? 

Вправа «Магічність дихання» 
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За матеріалами посібника І. Матійків 

«Тренінг емоційної компетентності» (Матійків, Тренінг емоційної 

компетентності, 2012). 

Управляння емоціями через дихання – ефективний засіб впливу на 

тонус м’язів і емоційні центри нашого мозку. У цій вправі використовується 

різна психофізіологічна роль вдиху і видиху: вдих – збуджує, мобілізує, 

підсилює м’язову напругу, супроводжується почуттям прохолоди; видих – 

заспокоює, розсіює негативні емоції, допомагає розслабленню м’язів, 

супроводжується відчуттям тепла.  

Дихальна вправа виконується з учнями і ученицями наступним чином. 

Сидячи попросіть розслабити м’язи тіла і зосередити увагу на диханні. На 

рахунок 1-2-3-4 попросіть учнів зробити глибокий вдих. На наступні чотири 

руханки попросіть учнів затримати дихання. Потім зробіть плавний видих на 

рахунок 1-2-3-4-5-6. Знову затримайте дихання перед наступним вдихом на 

рахунок 1-2-3-4.  

Після виконання вправи, попросіть учнів поділитися своїми 

самовідчуттями з вами. Чи відчувають вони різниць «до» і «після» вправи.  

Техніка «Асоціації та дисоціації» 

За матеріалами книги М. Гріндера та Л. Ллойд «Виправлення шкільного 

конвеєра або НЛП в педагогіці» (Гриндер & Ллойд, 1995). 

Перед виконанням технік саморегуляції емоцій поясність учнівству, 

що таке асоціація і дисоціація. Як саме ці техніки емоційної саморегуляції 

допомагають «вгамувати» різні емоційні стани.  

Асоціація – заглибленість в переживання, при відтворенні якого 

людина бачить події на власні очі, сприймаючи його всіма органами 

почуттів. Якщо ми знаходимося в стані асоціації, то осмислюємо і 

обробляємо інформацію повністю переживаючи її емоційно. Людина 

виявляється повністю зануреною в те, що відбувається.  Згадуючи радісну 

подію (наприклад, мить, коли ви чогось досягли і пишалися собою), згадайте 
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свої відчуття, віддайтесь емоціям. Вони наповнять вас радістю і 

впевненістю.  

Таке заглиблення у переживання, бачення себе в центрі подій приклад 

асоціації.  

Дисоціація – вихід з переживання в стан спостерігача за самим собою. 

Якщо ми знаходимося в стані дисоціації, то обробляємо інформацію, що 

надходить на деякій «дистанції», емоційно відсторонено. Людина судить 

ситуацію, а не з неї. В такому стані емоції людини слабкі, притуплені і м'які, 

у нього більше працюють не емоції, а мислення (наші думки). У житті 

трапляються і неприємні моменти, що викликають сильні негативні емоції, 

надовго вибивають із колії, змушують страждати. Вони бувають такими 

сильними, що не дають змоги проаналізувати ситуацію, адже навіть спогад 

про неї є болісним. Для послаблення таких емоцій можна використати 

дисоціацію. У такому разі переживання стають не такими гострими, і ми вже 

здатні проаналізувати ситуацію. 

Асоціація 

Крок 1. Сядьте зручно і зробіть два глибоких подиху. Поступово 

закрийте свої очі. Продовжуйте рівномірно спокійно дихати. 

Крок 2. Подумки порахуйте від 20 до 1. Сконцентруйтесь на лічбі. 

Крок 3. Поступово дозвольте всім запахам і звукам проходити через 

ваші органи чуттів. Згадайте приємні ситуації або людей, які ви коли-небуть 

відчували. Сконцентруйте свою увагу на них.  

Крок 4. Продовжуйте думати про ваш приємний досвід, спробуйте 

його уявити. Відчуйте як вам добре, згадуючи свої відчуття візуально.  

Крок 5. Зараз я порахую від 10 до 1 і ви відкрите очі. 

Дисоціація 

Крок 1. Сядьте зручно і зробіть два глибоких подиху. Поступово 

закрийте свої очі. Продовжуйте рівномірно спокійно дихати. 

Крок 2. Уявіть якесь місце. У міру того, як у вас з’явиться відчуття 

уявного місця або руху до нього, злегка відніміть вашу голову.  
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Крок 3. З нового місця уявно озирніться або отримаєте відчуття того, 

де знаходиться ваше тіло. Розгляньте всі деталі свого обличчя, одягу, місця, 

де ви знаходитесь.  

Крок 4. Потім поступово поверніться назад в своє тіло. Коли ви 

відчуєте дотик до крісла, повільно відкрийте очі і потягніться, як це робить 

кішка, струшуючись від сну. 

Питання для обговорення. Запропоновані техніки емоційного 

самоконтролю вияв новими для вас? Можливо, хтось з вас вже 

використовував подібні техніки? Як ви думаєте, чи може ці техніки 

допомогти вгамувати ваші емоції? На вашу думку, для яких емоційних 

станів техніка асоціації? А для яких емоційних станів техніка дисоціації?  

Техніка «Рефреймінг» 

За матеріалами посібника Т. Ворцової, В. Пономаренко «Вчимося жити 

разом» (Воронцова & Пономаренко, 2016). 

Існує дивовижний інструмент емоційної саморегуляції – рефреймінг, 

що в перекладі з англійської означає «переобрамлення» або «зміна рамки» 

(re – пере-, framing – взяття у рамку). Головне завдання рефреймінгу – дати 

людині змогу по-новому поглянути на ситуацію, побачити у ній щось 

позитивне. Давайте розглянемо приклад рефреймінгу.  

Наприклад, попереду у вас іспит. Багато хто сприймає його як 

проблему. Але ви можете зробити просту річ – замість слова «проблема» 

вжити слово «можливості». І відразу все зміниться. Якщо думати про іспит 

як про проблему, це пригнічує, породжує сумніви у спроможності її 

розв’язання. А коли міркувати про можливості, які відкривають перед вами 

іспит, це справді надихає. 

Давайте разом попрактикуємося у використанні рефреймінгу. Зараз я 

запропонує ряд можливостей, які нам дає іспит, а ви скажете, які правильні 

твердження, а які – ні.  

заповнити прогалини у своїх знаннях повторити вивчене 

сильно розхвилюватися  відчути страх перед вчителем 
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засвоїти нові навчальні стратегії поліпшити пам’ять 

списати у свого сусіда по парті відчути зневіру 

випробувати себе загартувати волю 

досягти успіху сумувати  

набути цінного досвіду,  

проявити пізнавальний інтерес 

підвищити самооцінку і свій 

авторитет 

Уявімо ситуацію: ви склали іспити не так добре, як сподівалися, і, 

звісно, розчаровані. У пригоді вам стане такий рефреймінг: «Не буває 

поразок, є лише життєвий досвід». І справді, коли ставимося до поразок як 

до важливого досвіду, то не впадаємо у відчай, а мислимо раціонально: 

аналізуємо ситуацію і намагаємося зрозуміти, що не так і чому. Завдяки 

такому підходу ваші невдачі можуть стати найкоротшим шляхом до 

майбутнього успіху. 

Що частіше ви практикуєте рефреймінг, то легше буде 

використовувати його у життєвих випадках. Згадайте ситуацію, яка 

засмутила вас (наприклад, ви зібралися пограти з друзями у футбол, а 

надворі почався дощ). Поміркуйте, як можна її використати (наприклад, 

запросити друзів до себе і переглянути фільм разом). 

Вправа «Квадрат сприйняття» 

За матеріалами статті О. Рассказової «Тренінг “Емоційна 

компетентність”» (Рассказова, 2017) . 

Учитель повідомляє, що «Квадрат сприйняття» показує як ви себе 

почуваєте. Наголошує на тому, що, наприклад, радість не завжди настільки 

доречна, як це прийнято вважати. У цій емоції добре навчатися, креативити. 

Але якщо потрібно щось важливе обміркувати, критично проаналізувати, 

радість – перешкода. Далі учитель роздає «Квадрат сприйняття» для 

заповнення (Додаток Л). Пояснює інструкцію для виконання вправи.  

Крок 1. Оцініть свій настрій – за шкалою від 0 до 10: 0 відповідає дуже 

пригніченому настроюй, 10 – вкрай піднесений настрій. І паралельно, оцініть 
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свій рівень енергії за шкалою від 0 до 10: 0 означає, що ви практично безсилі, 

і 10 – максимальний рівень. Оцінюйте себе у цей момент часу. 

Крок 2. Відмітьте свій настрій на горизонтальній осі координат, а 

рівень енергії – на вертикальній. Визначте, який з квадрантів А, В, С чи Д 

відповідає діагностованому вами стану.  

Крок 3. Визначте власний стан сприйняття і налаштування на 

співпрацю. У «квадраті сприйняття» – дві правих і дві лівих частини. Дві 

правих відповідають двом позитивним станам: стан A – прекрасний настрій 

і високий рівень енергії, і стан B – хороший настрій і середній рівень енергії. 

Якщо стан людини «потрапляє» в ці дві частини квадрата, то її здатність 

запам’ятовувати, оперативно давати зворотній зв’язок на інформацію 

зростають. Дві нижніх частини – це два негативних стани: стан C – 

занепадницький настрій і слабкий рівень енергії, і стан D – поганий настрій, 

але при цьому енергії хоч відбавляй (це «руйнівна» енергія). Індивід, «що 

знаходиться» у зонах С і D, схильний критикувати, здатний до сарказму, 

будь-яка інформація сприймається, як абсурд, марна трата часу. 

Гра «Заморожені» 

За матеріалами посібника Т. Ворцової, В. Пономаренко «Вчимося жити 

разом» (Воронцова & Пономаренко, 2016). 

Запропонуйте учасникам сісти в коло і зобразити «заморожених» — 

людей без емоцій, які не реагують на жодні події (заплющувати очі й 

відводити погляд не можна). Ведучий виходить у центр кола і намагається 

«розморозити» когось із групи жестами або мімікою. Не варто лише 

торкатися учасників і розмовляти. Той, хто «розморозиться» (будь-яка 

реакція), приєднується до ведучого. Тепер вони разом намагаються 

«розморозити» інших учасників. Хто протримається довше за всіх? 

Запитання до переможця: Що найбільше допомагало у цій грі? 

Запитання для обговорення: Коли було важче триматися – коли був один 

ведучий чи кілька? У яких життєвих ситуаціях може знадобитися таке 

вміння? Чи використовували техніки емоційної саморегуляції під час ігри? 
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Щоденник емоцій «А-В-С»: рефлексія та критичне осмислення.  

Запропонуйте учням переглянути уривок з фільму «Офісний простір» 

(перші 3 хв.)  та проаналізувати події за допомогою щоденника емоцій «А-

В-С» (Див. Додаток У). 

 

2.3. Структурно-функціональна модель виховання емоційного 
інтелекту учнів середнього шкільного віку 

 
У психолого-педагогічній науці метод моделювання є досить 

поширеним способом заміщення досліджуваного явища чи процесу задля 

відтворення об’єкта пізнання, його системних зв’язків, які відображають чи 

відтворюють об’єкт, виходячи із певних концептуальних засад дослідження. 

Моделювання – непрямий, опосередкований метод наукового 

дослідження об’єктів пізнання (безпосереднє вивчення яких неможливе, 

ускладнене чи недоцільне), який ґрунтується на застосування моделі як засобу 

дослідження. Модель – це об’єкт, який відповідає іншому об’єкту (оригіналу), 

замінює його при пізнанні і дає про нього або його частини інформацію. У 

найзагальнішому вигляді модель визначають як систему елементів, що 

відтворює певні частини, зв’язки, функції досліджуваного предмета.  

О. Дубасенюк та А. Іванченко визначають наукову модель як уявно чи 

матеріально реалізовану систему, яка адекватно відображає предмет 

дослідження і здатна замінити його у такій мірі, що вивчення моделі дозволяє 

одержати нову інформацію про сам предмет (Дубасенюк & Іванченко, 2002). 

Структурно-функціональна модель виховання емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку відноситься до ідеалізованих наукових моделей, які 

фіксуються на унаочненні структурних елементах. Головна перевага такого 

наукового методу – передавання цілісності інформації наукового дослідження. 

Цей метод ґрунтується на синтетичному підході, тобто дає змогу виділяти 

цілісні системи і досліджувати їх функціонування. 

Слід зазначити, що процес моделювання у педагогіці як науці 

спрямований на створення і дослідження реалізації педагогічних систем, яка 
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відображає процес і практику навчання і формування особистості. С. Сисоєва 

та Т. Кристопчук зазначають, що предметом таких моделей є засіб 

дослідження педагогічних явищ через уявне створення життєвих ситуацій 

(Сисоєва & Кристопчук, 2013).  

У педагогічній літературі також зустрічаються такі уявлення про модель 

як метод наукового пізнання, наприклад: модель як зразок досвіду, у якому 

переосмислюється педагогічна діяльність і досвід навчання; модель як 

організаційна система, що транслює і розвиває культурні форми; модель як 

спосіб організації життєдіяльності шкільного співтовариства (Селевко, 2005).  

Отже, структурно-функціональна модель – це результат процесу 

моделювання, вона є сукупністю взаємопов’язаних між собою елементів, що 

відзначається структурну організацією і функціональним призначенням того 

чи іншого елементу системи (Лузан П.Г., Виговська С.В., & Сопівник І.В., 

2010).  

Методика нашого дослідження передбачає розроблення шляхів 

результативного цілеспрямованого виховного впливу на учнів середньої 

школи. Створення структурно-функціональної моделі виховання емоційного 

інтелекту учнів середнього шкільного віку ми розглядаємо як схематичне 

відображення сукупності структурно-змістових компонентів, форм та методів 

педагогічної діяльності, спрямованих на підвищення рівня емоційного 

інтелекту здобувачів середньої освіти. Досягнення результатів розробленої 

нами моделі виховання емоційного інтелекту забезпечується реалізацією мети 

та очікуваного результату – сформований емоційний інтелект учнів 

середнього шкільного віку.  

Запропонована нами структурно-функціональна модель виховання 

емоційного інтелекту складається із трьох взаємопов’язаних блоків: 

теоретико-методологічний, змістовно-діяльнісний, результативний. 

Теоретико-методологічний передбачає принципи, підходи та педагогічні 

умови формування емоційного інтелекту у закладі середньої освіти. 

Змістовно-діяльнісний – структурно-змістові компоненти виховання 
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емоційного інтелекту учнів, етапи педагогічного процесу, методи, форми, 

засоби формування емоційного інтелекту учнів. Результативний – критерії, 

показники і рівні сформованості емоційного інтелекту учнів. 

Також структурно-функціональна модель нами розглядається як 

інструментарій підвищення рівня емоційного інтелекту учнів середнього 

шкільного віку через спеціально організований виховний процес. Розробка 

такого інструментарію має суттєве значення для підвищення ефективності 

управляння цілеспрямованим педагогічним процесом, у якому особистість 

виступає і як мета виховання, і як суб’єкт діяльності. У нашій моделі всі 

структурні елементи взаємопов’язані у єдину мету – формування емоційного 

інтелекту учнів середнього шкільного віку у процесі виховної роботи закладу 

загальної середньої освіти.  

Слід зазначити, що ці структурно-змістові компоненти виховання 

емоційного інтелекту опосередковують притаманні особистості знання, 

досвід, навички, необхідні для ефективної внутрішньоособистісної або 

міжособистісної поведінки: емоційна самосвідомість, керування емоціями, 

соціальна свідомості (емпатія), навичкам міжособистісної взаємодії 

(асертивність), відповідальне прийняття рішень (проактивність). 

Систематично формуючи та моделюючи окреслені компетенції, ми надаємо 

учням та ученицям можливість практикувати та застосовувати в процесі 

виховної роботи, формуємо головну мету – заохочувати учнів до включення 

цих навичок до щоденного репертуару поведінки.  

Отже, розроблена нами модель виховання емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку (Див. рис. 2.4.1.) створює додаткове теоретичне 

підґрунтя та умови для досягнення поставленої виховної мети. Модель являє 

собою певну цілісність, до якої входять функціонально пов’язані елементи, 

кожен з яких виконує свою функцію і орієнтований на підвищення рівня 

емоційного інтелекту здобувачів середньої освіти через цілеспрямований, 

планомірний виховний процес.  
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Рис. 2.4.1. Структурно-функціональна модель виховання емоційного інтелекту 

Мета: формування емоційного інтелекту учнів 
середнього шкільного віку у процесі виховної роботи 

закладу загальної середньої освіти 

Критичне 
осмислення 

 
Методика виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку  

Методи:  
тренінг, диспут, гра, вправи на 

осмислення (рефлексивні практики), 
рефлексивно-експліцитний, моделювання 

ситуацій, програвання ролей  
 

Форми: 
урок-тренінг, інтеграція,  

години спілкування 

Засоби: 
 навчальна література, 
ІКТО, мультимедійна 

презентація, відео та аудіо 
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Очікуваний результат: сформований емоційний 
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Принципи: (1) індивідуального прояву емоційності, (2) адекватності емоційної реакції педагога, (3) опосередкованих емоційних 
впливів та емоційної бінарності, (4) емоційного включення у значущу для учнів діяльність та відносин, (5) емоційна 

саморегуляція учнів через процес емоційної рефлексії та критичного осмислення емоційної інформації. 

Підходи: особистісно-орієнтований, рефлексивно-діяльнісний, конгруентно-емпатичний. 
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Висновки до другого розділу 
 

У розділі дисертації «Методичні засади виховання емоційного інтелекту 

учнів середнього шкільного віку» нами було розкрито основні педагогічні 

умови виховання емоційного інтелекту, теоретично обґрунтовано 

методологію формування емоційного інтелекту, визначено критерії та 

показники, розроблено структурно-функціональну модель виховання 

емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку.  

Визначено, що умовами виховання емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку в закладах середньої освіти є: включення в освітній 

процес програм виховання емоційного інтелекту, забезпечення єдності 

педагогічних працівників щодо усвідомлення цінності впровадження 

виховання емоційного інтелекту; створення відповідного виховного 

середовища, використання педагогами методики виховання емоційного 

інтелекту.  

Теоретичним підґрунтям проведеного теоретичного дослідження 

методики виховання емоційного інтелекту стали положення про особистість 

як самобутній образ, рефлексію як конструкт свідомості, конгруентності як 

цілісності особистості, критичне мислення як процес осмислення емоційної 

інформації. Відповідно до цих положень нами запропоновано особистісно-

орієнтований, рефлексивно-діяльнісний та конгруентно-емпатійний підхід як 

базові для формування емоційного інтелекту учнів середньої школи. 

Визначено: інтегральною характерною ознакою, особливістю та властивістю 

особистості вчителя є дотримання стилю та стратегій емоційного виховання.  

Розкрито основні форми виховання емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку, а саме: урок-тренінг, інтеграція, годин 

спілкування. Зазначені форми реалізуються через взаємодію учителя та учнів, 

вони ґрунтуються на прийомах рефлексії, емоційної перцепції та опрацювання 

емоційної інформації – критичного осмислення власних переживань, 

переживань інших в процесі комунікативної взаємодії. Визначено, що таку 
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взаємодію слід будувати, використовуючи такі психолого-педагогічні методи: 

тренінг, гра, рефлеклексивно-експіцидний, вправи на осмислення 

(рефлексивні вправи), моделювання ситуацій, програвання ролей, 

демонстрація, проектування, дискусійні методи. Важливою складовою 

методології виховання емоційного інтелекту учнів є формування емоційної 

гранулярності (словника емоцій), використання емоційних стимулів при 

вихованні учнівства.  

Відповідно до запропонованої методики розроблена програма 

«Виховання емоційного інтелекту», орієнтована на формування парціальних 

структурних елементів внутрішньоособистісного та міжособистісного 

емоційного інтелекту. Тематичний план програми охоплює такі теми: «Моє 

тіло та емоції», «Увага та усвідомленість», «Емоційна саморегуляція», 

«Співпереживання», «Упевнена поведінка», «Навички побудови взаємин», 

«Вчимося ухвалювати рішення», «Займай проактивну позицію».  

Розроблено структурно-функціональна модель, яка систематизує та 

унаочнює методичні засади виховання емоційного інтелекту учнів середнього 

шкільного віку (рисунок 2.4.1.) 
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РОЗДІЛ ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ 

3.1. Критерії, показники та рівні сформованості емоційного інтелекту 

учнів середнього шкільного віку 

 

Педагогічне дослідження передбачає визначення методологічних 

параметрів (критеріїв, показників) для вимірювання досліджуваних явищ на 

процедурному етапі експерименту. Вимірюванням розуміють як стандартний 

інструмент для визначення характеристик досліджуваного об’єкта та саму 

процедуру, у результаті якої значення вимірюваної характеристики 

порівнюється з еталоном та перетворюється у зручний для використання 

вигляд. Зокрема, С. Стівенсон визначає вимірювання як процедуру надання 

числових значень деяким характеристикам об’єктів відповідно до певних 

правил (Авраменко, 2011). Також вимірювання визначається як пізнавальна 

процедура, пов'язана з визначенням числового значення деякої величини за 

допомогою одиниці вимірювання (Лузан, Сопівник, & Виговська, 2010). Сам 

процес вимірювання здійснюється шляхом встановлення критеріїв, що 

вказують на ознаку, на основі якої формується оцінка якості об’єкта. Критерій 

розуміється як засіб для судження, ознака, на підґрунті якої виставляється 

оцінка, здійснюється визначення або класифікація чогось, мірило оцінки 

(Введенский, 1963). Показник, як опис характеристики об’єкта, за своїм 

обсягом вужчий, ніж критерій, і являє його складову. Є типовим та конкретним 

проявом сутності якості процесу чи явища, які вивчаються (Монахов, 1981). 

При визначенні критеріїв і показників сформованості емоційного 

інтелекту ми притримуємося концептуального положення К. Платонова про 

динамічну функціональну психологічну структуру особистості. Особистість, 

за К. Платоновим, – це «конкретна людина як суб’єкт перетворення світу на 

підґрунті його пізнання». Або «особистість – це людина як носій свідомості» 

(Платонов, 1972). Першою структурою особистості за К. Платоновим є 

спрямованість, другою – досвід. Саме вони, на думку науковця, є похідними 

виховання, навчання та соціально-педагогічно зумовлені. Третя структура – 
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особливості психічних процесів (емоцій, відчуттів, мислення, сприймання, 

почуттів, волі, пам'яті). У ній виявляється вплив біологічно зумовлених 

особливостей індивіда. На думку дослідника, вона формується шляхом вправ. 

Остання структура, четверта, суто біологічна за концепцією К. Платонова, 

об’єднує властивості темпераменту, статеві та вікові властивості. Формування 

цієї структури відбувається шляхом тренування. За твердженням 

К. Платонова, до вищезазначених підструктур можуть бути віднесені усі 

відомі властивості (риси) особистості (Рибалка, 2005).  

Розгляд концепції К. Платонова дає підстави для узагальнення: 

структурні компоненти емоційно-інтелектуального конструкту, який ми 

розглядаємо, можуть співвідноситися із вихованням та навчанням через 

пізнання власної емоційної сфери та емоційної сфери інших для подальшого 

формування емоційної компетентності учнів, яка детермінує потенційний 

розвиток їхнього емоційного інтелекту.  

Якісно-змістовою характеристикою емоційного інтелекту є групи 

розвинених здібностей та сформованих якостей особистості (знання, уміння, 

навички, звички, переконання, світогляд, прагнення, інтереси, бажання, 

рефлексивні здібності), які співвідносяться із структурними компонентами 

виховання емоційного інтелекту: внутрішньоособистісний емоційний інтелект 

та його підструктури (емоційна самосвідомість, керування емоціями, 

соціальна свідомість (емпатія)); міжособистісний емоційний інтелект та його 

підструктури (навички міжособистісної взаємодії [асертивність], 

відповідальне прийняття рішень [проактивність]). Відповідно до визначеної 

структури виховання емоційного інтелекту належить дібрати критерії 

виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку. Ці критерії 

можуть бути базовими для визначення прояву емоційного інтелекту в 

психологічній структурі виховання особистості учня. Вони відображають 

особливості досвіду (навчання) та спрямованості особистості (виховання) 

через когнітивний, мотиваційно-ціннісний, афективний, рефлексивний, 

конативний критерії, показниками яких є сформований 
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внутрішньоособистісний та міжособистісний емоційний інтелект та його 

підструктури. 

У дисертаційному дослідженні нами були визначені критерії та 

показники виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку 

та їх відповідні характеристики. Критерії і показники сформованості 

структурних компонентів виховання емоційного інтелекту учнів середнього 

шкільного віку узагальнено наведені у таблиці 3.1.1. 

Показником когнітивного критерію виховання емоційного інтелекту є: 

оволодіння учнями соціально-емоційними знаннями; відтворення знань та 

уявлень про емоції та почуття людини відповідно до віку учнів, емпатію, 

асертивну та просоціальну поведінку; відтворення учнями розумінь і знань 

щодо практик емоційної саморегуляції та рефлексії. Мотиваційно-ціннісний 

критерій визначає наступні показники: інтерес учня до емоційного 

самопізнання та пізнання інших людей; прагнення до особистісного емоційно-

інтелектуального розвитку; усвідомлення учнем важливості на ціннісному 

рівні соціально-емоційних компетентностей для людини ХХІ ст.; 

усвідомлення ролі емоційного ставлення до діяльності (навчальної, трудової, 

громадської); усвідомлення цінності емоційного сприйняття явищ культури 

спілкування, людських вчинків; стійке бажання пізнати сутність та 

особливості свого емоційного стану; розуміння учнем, що оволодіння 

соціально-емоційними знаннями, уміннями та навичками є невід’ємною 

складовою особистісного розвитку; наявність яскраво вираженого прагнення 

до позитивних змін в емоційному розвитку незалежно від обставин. 

Показником афективного (емоційного) критерію є виразність та яскравість 

проявів власних емоційних станів (за принципом емоційної бінарності) за 

допомогою міміки, пантоміміки, жестів, вербально-інтонаційних засобів на 

зовнішні реакції, що відображає індивідуальне суб'єктивне оцінне ставлення 

до наявних або можливих ситуацій і об'єктивного світу. Рефлексивний 

критерій відображає здатність учня проявляти увагу до свого стану, 

оцінювати й аналізувати власну поведінку, на підґрунті отриманої інформації 
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розуміти власні переваги та недоліки; здатність до системної оцінки 

цінностей, інтересів, мотивів, що впливають на сприйняття, ухвалення рішень, 

емоційну реакцію, поведінкові шаблони. Здатність до аналізу та оцінки 

власних емпатичних проявів (когнітивна емпатія, емоційна емпатія та 

емпатичне залучення). Конативний або поведінковий критерій визначає 

уміння учня опановувати емоції, емоційні стани, почуття, зокрема власні 

стресові стани; використовувати емоційну інформацію у спілкуванні, 

будувати свої відносини та дії з урахуванням оцінки емоційної інформації; 

уміння за зовнішніми ознаками (міміка, пантоміміка) визначити емоційний 

стан співрозмовника, емоційні обставини середовища; уміння створювати 

сприятливий емоційний клімат у процесі спілкування, формувати 

конструктивний емоційний контакт; здатність до емпатійного включення учня 

у переживання інших людей, прояв співпереживання й чутливості у ставленні 

до інших; бути проактивним, усвідомлювати свої глибинні цінності та цілі й 

діяти згідно зі своїми життєвими принципами, незалежно від умов та 

обставин; у ситуації зовнішнього тиску коректно відстоювати свої інтереси та 

свою лінію поведінки, спокійно казати «ні» тому, хто не влаштовує та 

продовжувати в соціально прийнятній формі ефективно наполягати на своїх 

правах (сформована асертивна поведінка). 

Таблиця 3.1.1. 
Критерії і показники виховання емоційного інтелекту учнів середнього 

шкільного віку 

К
р

и
т
ер

ії  
 

Показники у структурі виховання емоційного інтелекту 

Внутрішньо особистісний ЕІ Міжособистісний ЕІ 

Емоційна 
самосвідоміст

ь 
Опанування 

емоціями 
Соціальна 
свідомість 
(емпатія) 

Навички 
міжособистісн

ої взаємодії 
(асертивність) 

Відповідальне 
прийняття 

рішень 
(проактивність) 

Показники 

К
ог

ні
ти

вн
ий

 Оволодіння 
знаннями та 
розуміннями 
про емоційну 
усвідомленіст

ь 

Оволодіння 
знаннями та 
розуміннями 
про емоційну 
саморегуляці

ю 

Оволодіння 
знаннями та 
розуміннями 

про 
співпереживанн

я 

Оволодіння 
знаннями та 
розуміннями 

про асертивну 
поведінку  

Оволодіння 
знаннями та 
розуміннями 

про 
проактивність  
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М
от

ив
ац

ій
но

-
ці

нн
іс

ни
й  Прагнення,  

бажання до 
усвідомленої 

емоційної 
поведінки 

Прагнення,  
бажання до 
керування 
емоціями 

Прагнення і  
бажання 

проявляти 
співпереживанн

я, 
усвідомленість 

важливості 
емпатії 

Прагнення і  
бажання 

формувати в 
себе впевнену 

поведінки  

Прагнення і  
бажання бути 
проактивним 

(брати 
відповідальніст

ь за своє 
життя) 

А
ф

ек
ти

вн
ий

 Індивідуальн
ий прояв 

емоційного 
ставлення 
(емоційна 

бінарність)  

Індивідуальни
й прояв 

емоційного 
ставлення 
(емоційна 

бінарність) 

Індивідуальний 
прояв 

емоційного 
ставлення 
(емоційна 

бінарність) 

Індивідуальни
й прояв 

емоційного 
ставлення 
(емоційна 

бінарність) 

Індивідуальний 
прояв 

емоційного 
ставлення 
(емоційна 

бінарність) 

Ре
ф

ле
кс

ив
ни

й Прояв уваги, 
аналіз і 
оцінка  
власної 

емоційності 

Прояв уваги, 
аналіз і оцінка  

поведінки 
репрезентован

ої емоціями  

Прояв уваги, 
аналіз і оцінка  
особливостей 

прояву власної 
емпатії 

Прояв уваги, 
аналіз і оцінка  

проявів 
впевненості 

репрезентован
ої у поведінці 

Прояв уваги, 
аналіз і оцінка 

власної 
реактивності та 
проактивності 

психіки  

К
он

ат
ив

ни
й Уміння 

ідентифікуват
и власні 
емоції і 

розуміти їх 

Уміння 
застосовувати 

загальні 
стратегії та 

прийоми 
емоційного 

самоконтролю 

Розвинена 
здатність  
розуміти 

емоції, почуття 
інших людей і 

використовуват
и цю 

інформацію для 
подальшої 
взаємодії з 
оточенням 

 

Уміння 
впевнено 

спілкуватися, 
відстояти 

свою точку 
зору, не 

порушуючи 
моральних 
прав іншої 
людини.  

Уміння 
прийняти 
етичний, 

конструктивни
й вибір на 

основі 
емоційно-

інтелектуально
го аналізу; 

брати 
відповідальніст
ь за себе і своє 

життя 
 

Наступним етапом нашого дослідження була диференціація 

розроблених нами критеріїв та показників на рівні сформованості емоційного 

інтелекту учнів середнього шкільного віку в процесі виховної роботи.  

На думку Е. Носенко, сформованість емоційного інтелекту визначається 

на найнижчому, середньому та найвищому рівні. До найнижчого рівня 

сформованості дослідниця відносить емоційне реагування по механізму 

умовного рефлексу (реактивність), поведінкову активність детерміновану на 

сенсорно-перцептивному рівні, низький рівень самоконтролю, характер дій – 

реактивний, висока ситуативність поведінки, переважання зовнішніх 

компонентів над внутрішніми, їх низька усвідомленість. Формою прояву 
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афективного компоненту є орієнтація на позитивні чи негативні ознаки 

ситуації. Рівень психічного відображення суб’єктом активності – 

організменний. Середньому рівню сформованості відповідає здійснення 

усвідомлених дій, на підставі уявлень (мислення), із застосуванням певних 

вольових зусиль, що відповідним чином відображатиметься у свідомості на 

рівні емоційних переживань. Характер дій – усвідомлений, проте активність 

ситуативно-опосередкована. Формою прояву афективного компоненту є 

орієнтація як на «знак» афективного забарвлення ситуації, так і на її 

суб’єктивну усвідомлену оцінку. Рівень психічного відображення суб’єктом 

активності – індивідуальний. Найвищий рівень базується на наявності у 

суб’єкта відповідних доброчинних настанов, цінностей, ідеалів щодо 

можливих для нього особисто альтернатив поведінки у конкретних ситуаціях 

життєдіяльності. Ці настанови відображають індивідуальну систему цінностей 

суб’єкта, чітко ним усвідомлену. Е. Носенко зазначає, що такий етап розвитку 

емоційного інтелекту характеризується гармонійним співвіднесенням 

внутрішнього і зовнішнього, бо людина відчуває себе звільненою від 

безпосередніх ситуаційних вимог. Характер дії – вчинок. Вчинок здійснюється 

без надмірних зусиль волі, оскільки він відображає систему соціальних 

навичок, сформованих під впливом переконань на рівні свідомості. Формою 

прояву афективного компонента активності є орієнтація на зміст ситуації і 

систему сформованих особистісних настанов. Рівень психічного відображення 

суб’єктом активності – особистісний (Носенко Е. Л., 2012). 

Наша позиція суголосна із поглядами дослідниць Е. Носенко та 

Н. Ковриги: емоційний інтелект характеризується через ієрархічну структуру 

рівнів сформованості (психічне відображення суб’єктом активності, характер 

дій, детермінації активності, ситуаційна зумовленість). Емоційний інтелект 

Е. Носенко та Н. Коврига співвідносять із рефлексивною свідомістю та 

розглядають як емоційна розумність (Носенко & Коврига, 2000). На нашу 

думку, емоційна розумність учнів залежить від системи цілеспрямованих 

впливів, які можуть реалізовуватись через інститут сім’ї, формальної і 
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неформальної освіти, зокрема школи. Організована цілеспрямована виховна 

взаємодію вчителя, який має фахову підготовку, та учня може сформувати в 

останнього автентичне емоційне ставлення до світу, інших людей та самого 

себе через систему особистісних настанов та вчинків. 

Отже, нами була використана традиційна триступенева шкала рівнів 

(низький, середній, високий), яка, за нашими переконаннями, є релевантною 

специфіці досліджуваного об’єкта. Рівні сформованості структурних 

компонентів емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку наведені у 

таблиці 2.3.2. 

Високий рівень сформованості емоційного інтелекту характеризується 

стійким інтересом в учня/учениці до власної емоційної сфери, прагненням 

пізнати сутність та особливості свого емоційного світу. Властива наявність 

самоспостереження, що відіграє важливу роль у розвитку самосвідомості. 

Проявляє усвідомлення й розуміння власних почуттів та емоцій, тобто 

розвиненість внутрішньо особистісного аспекту емоційного інтелекту, що 

відбувається за рахунок посилення уваги до свого духовного світу (розвинена 

рефлексивна свідомість). Також наявна висока спостережливість, яка 

проявляється в умінні помічати незначні, істотні емоційні особливості 

партнерів по спілкуванню. Учень/учениця може визначити власний емоційний 

стан за рахунок сформованого емоційного словника та стан співрозмовника, 

назвавши його, визначити емоційну довколишні обставини; враховують 

зовнішні ознаки інших (міміка, пантоміміка). До високих показників 

відноситься здатність панувати над своїми емоціями й емоційними станами, 

вміння приймати зважені рішення. Розвинене усвідомлення чужих почуттів і 

емоцій, що є показником цілісного сприйняття інших людей, тобто створення 

образу партнера по спілкуванню, який охоплює всі рівні психічного 

відображення. Це передбачає здійснення сукупності гуманістичних 

індивідуалізованих впливів, спрямованих на запобігання несприятливим 

станам інших. Наявна можливість використовувати свої емоції для досягнення 

поставленої мети, що досягається глибоким усвідомлення власного 
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психоемоційного стану й розуміння того, як емоції впливають на взаємодію. 

На високому рівні проявляється сформована просоціальність, що передбачає 

усвідомлення людиною необхідності відповідального ставлення до себе та 

інших через усвідомлену модель поведінки. Учні з високим рівнем 

сформованості мають позитивне мислення, яке характеризується єдністю 

позитивних емоцій і управлінням пошуком вирішення завдань у різних 

сферах. Також наявна розвинена емоційна перцепція, що дозволяє легко 

розпізнавати емоції інших людей, розуміти почуття партнерів спілкування; 

здатність зрозуміти позицію, уявити світ очима іншої людини через емоційну 

емпатію. Достатньо добре розвинений механізм ідентифікації, для якої 

необхідний сильний емоційний зв'язок, а також орієнтація на іншу людину. 

Цим досягається емпатична залученість, яка проявляється у міжособистісній 

взаємодії як підтримка чи допомога. Тобто розвинене співпереживання 

(емпатія) як якість особистості уподібнення емоційному стану партнерів по 

спілкуванню і взаємодії; виражається в гуманному ставленні до інших на рівні 

емпатійного включення. Високий рівень міжособистісної симпатії як 

схвального емоційного ставлення, що проявляється в привітності, захопленні, 

відкритості у взаємодії, наданні допомоги на основі спільних поглядів та 

інтересів, виступає фактором інтеграції людей і збереження психологічного 

комфорту в колективі. Розвинене вміння приписувати емоційне забарвлення 

ситуації, налаштовуючись на ті чи інші переживання партнера по взаємодії. 

Здатність позитивно впливати на результативність процесу спілкування, що 

служить джерелом самовдосконалення й саморозвитку особистостей, 

залучених до конфліктної ситуації, що сприяє пошуку продуктивних рішень 

проблем. Управління станом відбувається з метою запобігання зниженню 

працездатності й збереження здоров'я шляхом нормалізації функціонального 

стану партнера спілкування. Уміння ухвалювати рішення, не утискаючи 

власних інтересів і не принижуючи іншого. Високий рівень сформованості 

емоційного інтелекту характеризується неупередженістю й неупередженим 

ставленням до оточення. Об'єктивність характеризує людину як впевнену в 
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своїх силах. Високий рівень психологічної гнучкості у вибудовуванні 

відносин, для вибору будь-якого стилю взаємодії залежно від вимог ситуації, 

здатність до досягнення хорошого психологічного клімату в колективі. 

Здатності передбачати розвиток подій, результати діяльності та підготуватися 

до реакції свого організму на події до їх настання. Це досягається розвиненою 

просоціальністю особистості, усвідомленням важливості узгодження дій із 

життєвими цілями, цінностями та принципами, незалежно від умов і обставин. 

Такі учнів обдумують різні способи вирішення проблеми на основі емоційно-

інтелектуального аналізу. Вони використовують відповідні стратегії 

поведінки, беруть відповідальність за життя на себе.   

Середній рівень характеризується ситуативним інтересом до власних 

емоційних переживань. Пізнання особливостей свого емоційного світу 

потребує іноді допомоги ззовні. Наявне часткове розуміння значення 

емоційної інтелекту в особистісному розвитку. Учні із середнім рівнем 

надають недостатнього значення важливості емоційної усвідомленості, 

саморегуляції в емоційному розвитку та самовихованні. Недостатньо 

(епізодично) виражені позитивні самозміни в розвитку емоційного інтелекту. 

Наявне неповне, але здебільшого правильне, відтворення змісту емоційних 

знань. Учень/учениця має середнє уміння за зовнішніми ознаками (міміка, 

пантоміміка) визначати емоційний стан співрозмовника, емоційну ситуацію; 

опосередковане уміння створювати сприятливий емоційний клімат у процесі 

спілкування. До середнього рівня сформованості емоційного інтелекту ми 

відносимо учнів, які в основному усвідомлюють склад емоційно-почуттєвої 

сфери, узагалі розуміють особливості її проявів, майже переконані в 

необхідності поглиблювати й вдосконалювати своє емоційне життя. У них є 

певний запас знань про роль емоційного ставлення до діяльності, в основному 

усвідомлюють цінності емоційного сприйняття явищ життя. Переважно їхня 

поведінка характеризується вмінням панувати над своїми емоціями, як 

правило, долати стресові стани, майже адекватно оцінювати емоційні стани 

партнерів спілкування, взаємодії, намаганням будувати свої відносини та дії з 
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урахуванням цієї оцінки. Водночас вони не завжди можуть контролювати свої 

емоційні прояви, ситуативно готові розуміти емоційний стан інших людей. Не 

завжди могли адекватно діяти у стресових ситуаціях, проявляти емоційну 

впевненість. Достатньо розвинений механізм ідентифікації, для якої 

необхідний сильний емоційний зв'язок і орієнтація на іншу людину. Емпатійна 

залученість проявляється частково в міжособистісній взаємодії (підтримка чи 

допомога). Загалом учні/учениці проявляють співпереживання (емпатію), 

проте не завжди співпереживання має вираженість в гуманному ставленні до 

інших на рівні емпатійного включення. Мають середній рівень 

міжособистісної симпатії у колективі, що проявляється не завжди у відкритій 

взаємодії з оточенням. Мають епізодичну здатність позитивного впливу на 

результативність процесу спілкування, застосування конструктивних способів 

вирішення конфліктних ситуацій, що не завжди сприяє пошуку продуктивного 

вирішення проблем. Їм притаманне часткове уміння ухвалювати рішення, не 

утискаючи власних інтересів і не принижуючи іншого. Іноді –  упередженість 

і упереджене ставленням до оточення. Середній рівень психологічної 

гнучкості у вибудовуванні відносин, для вибору будь-якого стилю взаємодії  

залежно від вимог ситуації, часткова здатність до досягнення позитивного 

психологічного клімату в колективі. Не завжди сформована здатність 

передбачати розвиток подій, результати діяльності та підготування до реакції 

свого організму на події до моменту їх настання. Часткова усвідомленість  

важливості діяти згідно із життєвими цілями, цінностями та принципами, 

незалежно від умов і обставин. Такі учнів обдумують різні способи вирішення 

проблеми на основі емоційно-інтелектуального аналізу. Не завжди 

використовують відповідальні стратегії поведінки. Частково беруть 

відповідальність за своє життя та його вплив на інших.  

Низький рівень. Учні та учениці з низьким рівнем сформованості 

емоційного інтелекту не цікавляться значенням та особливостями емоцій у 

житті людини, мають індиферентне ставлення до емоційного розвитку та 

виховання, не мають спрямованості до емоційного самовиховання. Їм 
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притаманна невиражена потреба в пізнанні самого себе, а також відсутність 

схильності до самоспостереження. Мають слабке та неповне відтворення 

змісту соціально-емоційних знань та умінь; не вміють визначати емоційний 

стан співрозмовника, емоційне ставлення авдиторії. Не помічають і не 

розуміють: емоції, які відчувають, фізіологічні прояви емоцій, моменту, коли 

емоції ускладнюють зосередження уваги, коли настрій впиває на стосунки з 

іншими, коли не здатні опанувати емоції. Мають слабкі уміння створювати 

сприятливий емоційний клімат у процесі спілкування, прояв безініціативності 

та інертності у створенні емоційного контакту. Низька здатність керувати 

своїми емоціями і почуттями, імпульсивність; емоції часто заважають 

досягненню мети. Низька здатність до емпатичного включення суб’єкта в  

переживання інших людей (байдужість щодо переживань інших). Не знають і 

не використовують способи емоційної саморегуляції. Неадекватний характер 

прояву вираження й передавання власних емоцій, настроїв, почуттів, коли 

відчувають збудження, агресію, роздратування. Зазвичай не досягають цілей, 

поставлених перед собою. Не завершують роботу над завданнями, навіть коли 

вони складні або не подобаються. Незосереджені при виконанні роботи у 

класі. Як наслідок – безконтрольність особистих переживань, що 

характеризується несвідомим керування своїх емоційних станів. Низька 

здатність до самооцінки та самоаналізу особистісних емоційних переживань. 

Погано сформований словник емоцій, що зумовлює неадекватну оцінку та 

інтерпретації емоцій. 
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Таблиця 3.1.2. 
Рівні сформованості структурних компонентів емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку 

Структура 
 
 

Рівні 

Внутрішньоособистісний емоційний інтелект  Міжособистісний емоційний інтелект 
Емоційна 

самосвідомість 
Опанування 

емоціями 
Соціальна 
свідомість 
(емпатія) 

Навички 
міжособистісної 

взаємодії 
(асертивність) 

Відповідальне 
прийняття рішень 
(проактивність) 

Високий 
рівень 
сформованості 
емоційного 
інтелекту 

Помічають і 
розуміють емоції, які 

відчувають. 
Помічають і 
розуміють 

фізіологічні прояви 
емоцій. 

Помічають і 
розуміють, коли 

емоції ускладнюють 
зосередження уваги. 

Помічають і 
розуміють, коли 

настрій впиває на 
стосунки з іншими. 
Помічаю і розумію, 

коли не можу 
контролювати емоції.  

 

Знають і 
використовують 

способи керування 
емоціями. 

Залишаються 
спокійними і 

терплячими, коли 
відчувають 

збудженість, агресію, 
роздратування. 

Досягають цілей, які 
були поставлені перед 

собою. 
Завершують роботу 

над завданнями, 
навіть коли вони 

важкі або не 
подобаються. 

Зосередженні при 
виконанні роботи у 

класі.  

Відчувають і 
розуміють емоції, 

почуття інших людей. 
Відчувають і 

розуміють кому 
потрібна допомога та 

підтримка. 
Відчувають і 

розуміють як власні 
емоції, дії (вчинки) 

впливають на 
оточення.  

Уміють проявляти 
емоційну емпатію та 

емпатичну 
залученість.  

Уміння ділитися 
власним емоційним 

станом з іншими. 
Використовувати 

стратегії побудови 
міжособистісних 

стосунків. 
Уміння впевнено 

спілкуватися, 
відстояти свою 
точку зору, не 
порушуючи 

моральних прав 
іншої людини. 

Уміння оптимально 
реагувати на 
критику та за 

необхідності рішуче 
говорити собі та 

іншим «ні».  

Усвідомлення 
важливості діяти згідно 

із життєвими цілями, 
цінностями та 

принципами, незалежно 
від умов і обставин. 

Обдумують різні 
способів вирішення 
проблеми на основі 

емоційно-
інтелектуального 

аналізу. 
Використовують 

відповідальні стратегії 
поведінки. 

Беруть відповідальність 
за своє життя та його 

вплив на інших. 

Середній 
рівень 
сформованості 

Частково помічають і 
розуміють емоції, які 

відчувають. 

Частково знають і 
використовують 

способи керування 
емоціями. 

Переважно 
відчувають і 

розуміють емоції, 
почуття інших людей. 

Частково уміють як 
ділитися васним 

емоційним станом з 
іншими. 

Часткове усвідомлення 
важливості діяти згідно 

із життєвими цілями, 
цінностями та 
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емоційного 
інтелекту 

Частково помічають і 
розуміють 

фізіологічні прояви 
емоцій. 

Не завжди помічають 
і розуміють, коли 

емоції ускладнюють 
зосередження уваги. 
Не завжди помічають 

і розуміють, коли 
настрій впиває на 

стосунки з іншими. 
Не завжди помічаю і 

розумію, коли не 
можу контролювати 

емоції. 

Не завжди 
залишаються 
спокійними і 

терплячими, коли 
відчувають 

збудженість, агресію, 
роздратування. 

Не завжди досягають 
цілей, які були 

поставлені перед 
собою. 

Не завжди 
завершують роботу 

над завданнями, 
навіть коли вони 

важкі або не 
подобаються. 

Не завжди 
зосередженні при 

виконанні роботи у 
класі. 

Переважно 
відчувають і 

розуміють кому 
потрібна допомога та 

підтримка. 
Переважно 

відчувають і 
розуміють як власні 
емоції, дії (вчинки) 

впливають на 
оточення.  

Не завжди уміють 
проявляти емоційну 

емпатію та емпатичну 
залученість. 

Не завжди 
правильно 

використовують 
стратегії побудови 
міжособистісних 

стосунків. 
Не завжди уміють 

впевнено 
спілкуватися, 

відстояти свою 
точку зору, не 
порушуючи 

моральних прав 
іншої людини. Не 

завжди оптимально 
реагувати на 
критику та за 

необхідності рішуче 
говорити собі та 

іншим «ні». 

принципами, незалежно 
від умов і обставин. 

Не завжди обдумують 
різні способи вирішення 

проблеми на основі 
емоційно-

інтелектуального 
аналізу. 

Не завжди 
використовують 

відповідальні стратегії 
поведінки. 

Частково беруть 
відповідальність за своє 
життя та його вплив на 

інших. 

Низький 
рівень 
сформованості 
емоційного 
інтелекту 

Не помічають і не 
розуміють емоції, які 

відчувають. 
Не помічають і не 

розуміють 
фізіологічні прояви 

емоцій. 
Не помічають і не 
розуміють, коли 

емоції ускладнюють 
зосередження уваги. 

Не знають і не 
використовують 

способи керування 
емоціями. 

Не залишаються 
спокійними і 

терплячими, коли 
відчувають 

збудженість, агресію, 
роздратування. 
Переважно не 

досягають цілей, які 

Не завжди відчувають 
і складно розуміють 

емоції, почуття інших 
людей. 

Не завжди відчувають 
і складно розуміють 

кому потрібна 
допомога та 
підтримка. 

Не завжди відчувають 
і складно розуміють 
як власні емоції, дії 

Переважно не 
уміють ділитися 

власним емоційним 
станом з іншими. 

Не використовують 
стратегії побудови 
міжособистісних 

стосунків. 
Не уміють впевнено 

спілкуватися, 
відстояти свою 
точку зору, не 

Не усвідомлюють 
важливості діяти згідно 

із життєвими цілями, 
цінностями та 

принципами, незалежно 
від умов і обставин. 

Переважно не 
обдумують різні 

способів вирішення 
проблеми на основі 
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Не помічають і не 
розуміють, коли 

настрій впиває на 
стосунки з іншими. 

Не помічаю і не 
розумію, коли не 

можу контролювати 
емоції. 

були поставлені перед 
собою. 

Не завершують 
роботу над 

завданнями, навіть 
коли вони важкі або 

не подобаються. 
Незосереджені при 
виконанні роботи у 

класі. 

(вчинки) впливають 
на оточення.  

Не уміють проявляти 
емоційну емпатію та 

емпатичну 
залученість. 

порушуючи 
моральних прав 

іншої людини. Не 
уміють оптимально 

реагувати на 
критику та за 

необхідності рішуче 
говорити собі та 

іншим «ні». 

емоційно-
інтелектуального 

аналізу. 
Не використовують 

відповідальні стратегії 
поведінки. 

Переважно не беруть 
відповідальність за своє 

життя і його вплив на 
інших. 
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Низька здатність до розуміння ролі власних почуттів в діяльності і в 

спілкуванні. Низький рівень розуміння емоцій і почуттів інших людей, що 

ускладнює взаємодію. Не завжди відчувають і складно розуміють, кому 

потрібна допомога та підтримка. Не завжди відчувають і складно розуміють, 

як власні емоції, дії (вчинки) впливають на оточення.  Не уміють проявляти 

емоційну емпатію та емпатичну залученість. Конфлікти й розбіжності часто 

пов'язані з нерозумінням причин поведінки інших, невмінням збагнути  погляд 

співрозмовника або інших людей. Недостатня опора на інтуїцію в діяльності і 

спілкуванні, пасивність, ригідність комунікації. Труднощі у вирішенні 

проблемних ситуацій, пов'язаних з міжособистісною взаємодією. Інколи 

спостерігається наявність нетерпимості до інших позицій, поглядів, цінностей, 

способу життя. Часто це спричинює порушення моральних прав іншої 

людини. Не уміють оптимально реагувати на критику та за необхідності 

рішуче говорити собі та іншим «ні». Відсутність установки на позитивне, 

оптимістичне самосприйняття, а також соціальну перцепцію, життя в цілому. 

Не усвідомлюють важливості узгодження дій із життєвими цілями, цінностями 

та принципами, незалежно від умов і обставин. Переважно не обдумують різні 

способи вирішення проблеми на підгрунті емоційно-інтелектуального аналізу. 

Не використовують відповідальні стратегії поведінки. Переважно не беруть 

відповідальність за своє життя і його вплив на інших. 

У підсумку зазначимо: визначені нами критерії, показники та рівні 

сформованості емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку є 

основою для подальшої організації педагогічного експерименту та аналізу 

результативності педагогічних впливів на досліджувані категорії учнів. 

 
3.2. Упровадження програми експериментальної роботи 
 

Планування експериментальної роботи потребує розгляду понять 

«програма», «дослідно-експериментальна робота» та «педагогічний 

експеримент». Сучасний тлумачний словник української мови визначає 

поняття «програма» як наперед продуманий план якої-небудь діяльності, 
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роботи (Дубічинський, 2008). На думку М. Скрипник, дослідно-

експериментальна робота тлумачиться як спеціально організоване відтворення 

та зміна явищ в умовах, сприятливих для виявлення провідних факторів змін 

(Скрипник, 2013). Програма експериментальної роботи передбачає 

планомірне внесення в педагогічний процес змін і результатів усього процесу, 

що передбачено педагогічним експериментом. Педагогічний експеримент 

визначається як науково поставлений дослід чи спостереження виховних явищ 

у чітко заданих умовах. При цьому враховується залежність між тим чи іншим 

педагогічним впливом чи умовою виховання та навчання і його результатом 

(Лузан, Виговська, & Сопівник, 2010).  

На етапі експериментальної частини дисертаційного дослідження нами 

була розроблена та впроваджена експериментальна програма з метою 

організації дослідження ефективності цілеспрямованого і організованого 

формування парціальних структурних компонентів емоційного інтелекту 

(емоційної самосвідомості, керування емоціями, соціальної свідомості 

(емпатія), навичок міжособистісної взаємодії (асертивність), відповідального 

прийняття рішень (проактивна поведінка)), що забезпечить процес заохочення 

і підтримки розвитку емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку.  

Для підтвердження або спростування ефективності запропонованої 

методики та програми виховання емоційного інтелекту нами проведені три 

етапи педагогічного експерименту – констатувальний, формувальний та 

підсумковий. Цілі та зміст експериментальної роботи наведені в таблиці 3.1.1.  

Таблиця 3.1.1. 

Етапи експерименту 

№ 

з/п 
Етап Цілі і зміст експериментальної роботи 

1. Констатувальний  Мета: визначити рівень сформованості емоційного 

інтелекту учнів у формувальних та контрольних 

експериментальних групах; визначення ставлення 
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педагогічних працівників до питання формування 

«м’яких» навичок в учнів у закладах загальної 

середньої освіти. 

Зміст: розробка програми експериментальної 

роботи; формування генеральної та вибіркової 

сукупностей дослідження; підбір діагностичного 

інструментарію; проведення констатувального 

дослідження у контрольних і формувальних групах, 

кількісний і якісний аналіз результатів.  

2. Формувальний  Мета: упровадити у практику роботи програми 

«Виховання емоційного інтелекту» для учнів 

середнього шкільного віку закладів середньої 

освіти. 

Зміст: апробація методики вихованню емоційного 

інтелекту учнів середнього шкільного віку закладів 

середньої освіти, яка передбачає реалізацію 

комплексу педагогічних умов, форм, методів, 

засобів, програми формування емоційного інтелекту 

в учнів середнього шкільного віку в 

експериментальній групі. 

3. Підсумковий Мета: виявити рівень ефективності запропонованої 

методики виховання емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку. 

Зміст: проведення завершального діагностичного 

зрізу емоційного інтелекту учнів; кількісне і якісне 

порівняння експериментальних і контрольних груп 

за процедурою «до» і «після»; перевірка 

статистичної значущості отриманих результатів, 

формування висновків педагогічного експерименту. 
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Розробляючи програму експериментальної роботи, ми врахували те, що 

з метою організації дослідження ефективності цілеспрямованого й 

організованого виховання парціальних структурних компонентів емоційного 

інтелекту, сам процес експериментальної роботи носить 

багатофункціональний характер аналітичної, конструктивної та діагностичної 

діяльності. До аналітичної діяльності ми внесли вивчення результатів 

констатувального експерименту та ставлення педагогічних працівників до 

питання формування м’яких навичок учнів, зокрема емоційного інтелекту. До 

конструктивної – реалізація програми виховання емоційного інтелекту учнів 

через розробку конспектів занять, проведення різноманітних форм навчально-

виховної діяльності. Діагностична – діагностика рівня розвитку емоційного 

інтелекту у формувальних і контрольних експериментальних групах. 

Перший етап – констатувальний. На цьому етапі були зібрані попередні 

(початкові) відомості рівнів розвитку емоційного інтелекту учнів у 

контрольних у формувальних експериментальних групах за допомогою 

діагностичної методи Д. Люсіна «ЕмІн», статистично опрацьовані первинні 

матеріали дослідження. Відповідно до теоретичної моделі, що лежить в основі 

опитувальника «ЕмІн» (Люсин, Марютина, & Степанова, 2004), у його 

структурі виокремлюють внутрішньоособистісний та міжособистісний 

емоційний інтелект (за спрямованістю на свої або чужі емоції), здатність до 

розуміння й опанування емоцій. Така структура опитувальника дає змогу 

провести діагностичні зрізи для перевірки гіпотези дослідження, вона є 

релевантною структурним показникам виховання емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку. Отже, опитувальник «ЕмІн» вимірює уявлення 

респондентів про свій емоційний інтелект (як і будь-який опитувальник 

побудований на самозвіті), проте ми притримуємося висновків А. Бандури, 

який дослідив, як самоефективність (уявлення про власну ефективність) 

пов’язана з реальною ефективністю. науковець зазначає, що самоефективність 

завжди усвідомлюється людиною, оскільки вона є когнітивним механізмом, 

феноменом самосвідомості особистості, який забезпечує актуалізацію її 



235 
 

 

мотивації, виникнення емоцій і вибір форм поведінки (Bandura, 1997). При 

цьому А. Бандура розуміє самоефективність не як стабільну й статичну 

особистісну характеристику, а як змінну, яка за своєю силою і ступенем 

залежить від реально ситуації, що склалася, колишнього досвіду й емоційних 

переживань індивіда (Фрейджер & Фэйдимен, 2004). 

Констатувальний етап педагогічного експерименту мав за мету 

встановити фактичний стан та рівні сформованості емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку на момент проведення дослідження; здійснити 

діагностику рівнів прояву міжособистісного та внутрішньо особистісного 

емоційного інтелекту, які є показниками сформованості емоційного інтелекту. 

У процесі кількісного аналізу емпіричних даних, ми отримали наступні 

результати. Інтегральний показник емоційного інтелекту учнів має наступні 

показники: низький рівень — 33,7%, середній рівень — 33,7%, високий рівень 

— 32,6%.  Ми спостерігаємо пропорційний розподіл між рівнями прояву 

інтегрального показника емоційного інтелекту (Рис. 3.2.5.). Показник 

міжособистісного емоційного інтелекту має інакше співвідношення рівнів: 

низький — 39,1%, середній — 23,9%, високий 37,0%. 

Внутрішньоособистісний емоційний інтелект має такі показники: низький — 

27,2%, середній — 38,0%, високий 34,8%. Порівнюючи показники рівнів 

міжособистісного та внутрішньоособистісного емоційного інтелекту учнів, ми 

можемо констатувати вищі показники внутрішньоособистісного емоційного 

інтелекту (Рис. 3.2.1., Рис. 3.2.2.). 39,1% учнів мають низький міжособистісний 

емоційний інтелект на противагу 27,2% учнів, які мають низький рівень 

внутрішньоособистісного емоційного інтелекту. Середній рівень прояву 

внутрішньоособистісного емоційного інтелекту становить 38,0%, тоді як 

міжособистісний — 23,9%. Це свідчить про недостатність сформованості 

міжособистісного емоційного інтелекту переважного контингенту учнів. 
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Рис. 3.2.1. Рівнів міжособистісного емоційного інтелекту учнів (у %) 

 

 
Рис. 3.2.2. Рівнів внутрішньоособистісного емоційного інтелекту учнів (у %) 

  
У рівнях розуміння емоцій також спостерігається домінування низького 

рівня прояву (Рис. 3.2.3.): низький — 40,2%, середній — 26,1%, високий — 

33,7%. У рівнях емоційної регуляції ми маємо наступні результати 

(Рис. 3.2.4.): 28,3% учнів мають низький рівень, 39,1% учнів — середній 

рівень, 33,7% — високий рівень. Показники емоційної регуляції учнів мають 

вищі, ніж значення розуміння емоцій. 
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Рис. 3.2.3. Рівнів розуміння емоцій (у %) 

 

 
Рис. 3.2.4. Рівнів управління емоціями (у %) 

 
Аналізуючи результати констатувального експерименту діагностики 

рівнів сформованості емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку 

можемо констатувати: більший контингент учнів має краще сформований 

внутрішньоособистісний емоційний інтелект, ніж міжособистісний емоційний 

інтелект; більшість учнів краще опановують емоції, ніж їх розуміють. Третина 

опитаних учнів (33,7%) має інтегральний показник емоційного інтелекту на 

низькому рівні.  
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Рис. 3.2.5. Рівні інтегрального показника емоційного інтелекту учнів (у %) 

 

За мету констатувального експерименту ми також ставили опитування 

вчителів для визначення їхнього ставлення до питання формування 

емоційного інтелекту учнів закладів загальної середньої освіти. Нині розвиток 

емоційного інтелекту школярів розглядається як формування в учнів «м’яких» 

навичок на кшталт уміння утримувати увагу, системно, креативно й критично 

мислити, співчувати, працювати в команді, тому ми поставили вчителям 

непрямі, опосередковані питання задля визначення місця емоційного 

інтелекту в структурі «м’яких» навичок. Анкета для педагогів наведена у 

додатку Г. Опитуванням було охоплено 58,6% педагогічних працівників 

освітніх закладів, у яких здійснювався формувальний експеримент.  

Результати опитування є такими (Інфографіка опитування наведена у 

Додатку Е). 92,9% опитаних вчителів вважають питання формування «м’яких» 

навичок у ХХІ ст. актуальним та необхідним. 66,7% вчителів погоджуються з 

тим, що формування «м’яких» навичок є невід’ємною складовою успішного 

навчання та обов’язковою компетентністю випускника НУШ. 33,3% – 

погоджуються частково. Провідною формою (підходом) впровадження 

«м’яких» навичок, на думку вчителів є інтеграція (47,6%) в освітній процес. 

Позакласна робота  – 28,6%, окремі уроки – 23,8%. Наголосимо, що більшість 

опитаних педагогів потребують спеціального навчання (підвищення 

кваліфікації), щоб здійснювати формування «м’яких» навичок (50% – так; 31% 
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– ймовірно так, ніж ні; ймовірно ні, ніж так – 7,1%; 11,9% – ні). На питання 

«Чи є у Вас бажання при проведенні уроків (годин спілкування) звертати увагу 

на формування «м’яких» навичок?» 52,4% відповіли так, 40,4% – ймовірно так, 

ніж ні, 7,2% – ймовірно ні, ніж так. 

Також педагогами було здійснене ранжування переліку «м’яких» 

навичок за ступенем важливості. На думку педагогів, для людини ХХІ ст. 

найбільш пріоритетними є уміння формувати власну думку, здатність 

приймати рішення, гнучкість мислення, критичне мислення, навички взаємодії 

з іншими. Цікавим є те, що 40,5% респондентів  відповіли, що заклад освіти 

може формувати «м’які» навички, 54,8% – ймовірно так, ніж ні. Разом з тим, 

лише 4,7% педагогів відповіли, що заклад освіти не може формувати «м’які» 

навички. На питання «Які саме «м’які» навички може формувати заклад 

освіти?», опитувані дали такі відповіді: уміння працювати в команді, 

комунікативні навички, уміння критично мислити, уміння слухати й 

запитувати, уміння формувати власну думку та приймати рішення.  

Останнє питання анкети стосувалося поінформованості педагогів щодо 

Міжнародної програми з розвитку «м’яких» навичок «Соціально-емоційне та 

етичне навчання (SEE Learning)». 61,9% не володіють інформацією, 26,2% – 

чули про програму та 11,9% володіють інформацією про програму. 

Аналізуючи результати опитування педагогічних працівників щодо 

питання актуальності в освітньому процесі формування «м’яких» навичок, 

слід наголосити на такому: майже всі опитані вчителі (92,9%) вважають 

окреслене питання актуальним, більшість (66,7%) вважає, що «м’які» навички 

є обов’язковою компетентністю, що повинна формувати Нова українська 

школа. Майже половина респондентів (47,6%) оптимальним вбачає інтеграцію 

програм формування «м’яких» навичок в освітній процес. Водночас, більшість 

педагогів (81%) усвідомлюють брак спеціальних компетентностей та 

інструментів необхідних для впровадження концепції «м’яких» навичок в 

освітній процес. Проте, майже всі педагоги (92,8%) мають бажання звернути 

увагу у власній виховній роботі на формування «м’яких» навичок учнів. За 
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ступенем важливості, значущості вчителі виокремлюють групу «м’яких» 

навичок, які відповідають за ефективне мислення. Серед цієї відносять такі: 

комунікативні навички, уміння працювати в команді, критично мислити, уміти 

формувати власну думку та ухвалювати рішення. Найменше в структурі 

«м’яких» навичок формування учня респонденти вбачають групу емоційних 

навичок та навичок саморегуляції, на кшталт, управління власними емоціями, 

самоменеджмент, позитивне мислення, володіння емпатією.  

Також більшість педагогічних працівників (61,9%) не володіють 

інформацією про міжнародну виховну програму «Соціально-емоційне та 

етичне навчання (SEE Learning)», яка надає педагогам інструменти, необхідні 

для сприяння розвитку емоційного, соціального та етичного інтелекту для 

учнів та самих себе, зокрема: навчання уваги, співчуття та етичного 

розрізнення, системного мислення, стійкості.  

Проаналізувавши результати опитування педагогічних працівників, ми 

дійшли таких висновків. По-перше, педагоги схвально оцінюють необхідність 

включення формування м’яких навичок у навчально-виховний процес 

закладів середньої освіти, зокрема навичок, які становлять підґрунтя  

ефективного мислення та уміння працювати у команді. По-друге, більшість 

педагогів потребують додаткової методичної підготовки, щоб формувати 

м’які навички. По-третє, група соціально-емоційних навичок, зокрема уміння 

керувати емоціями, стресостійкість, позитивне мислення, володіння емпатією, 

розвиток соціальних навичок та емоційного сприйняття, конфлікт-

менеджмент не потрапили в тренди опитування, що є свідченням браку 

усвідомлення педагогічними працівниками ролі школи в розвитку емоційного 

інтелекту учнів.  

Другим етапом є формувальний експеримент. Його особливістю є 

активний розвиток емоційного інтелекту учнів, що вивчався в процесі 

спеціально організованого виховного процесу. На цьому етапі реалізовувалася 

запропонована нами методологія та розроблена програма виховання 

емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку.  
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Третій етап – підсумковий. Під час цього етапу проводилась 

завершальна діагностика рівнів розвитку емоційного інтелекту учнів у 

контрольних і формувальних групах за методикою Д. Люсіна «ЕмІн». Також 

було здійснене порівняння рівні розвитку емоційного інтелекту в контрольних 

та експериментальних групах. Метою порівняння було виявлення 

результативності формувального впливу. Також здійснено статистичний 

аналіз результатів досліджених вибірок, щоб довести, що отримані результати 

дійсно не випадкові, довести наявність залежностей.  

 

3.3. Аналіз результатів педагогічного експерименту 
 

У ході виконання програми здійснювалось дослідження ефективності 

запропонованої нами виховної методики та програми виховання емоційного 

інтелекту учнів середнього шкільного віку. Для оцінки ефективності 

реалізованих виховних заходів був використаний опитувальник «ЕмІн», 

розроблений Д. В. Люсіном, за процедурою «до» та «після». Ми ставили собі 

за мету визначити, як змінилися під впливом формувального експерименту як 

інтегральний показник емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку, 

так і його структурні компонентів. У педагогічному експерименті взяли участь 

174 учнів та учениць середньої школи шостих, сьомих та восьмих класів двох 

закладів середньої освіти (Додаток Ґ, Д). Із них 92 особи утворили 

експериментальну групу, що складалася із шести підгруп (по 15 осіб), у якій 

реалізовувалася програма «Виховання емоційного інтелекту». Інші 82 особи 

сформували контрольні групи, у яких навчально-виховний процес мав 

традиційний зміст.  

Як діагностичний інструментарій використовувався опитувальник 

«ЕмІн», що складається з 46 тверджень (Додаток В), щодо змісту яких 

випробуваний повинен висловити ступінь своєї згоди, використовуючи 4-

бальну шкалу (зовсім не згоден, ймовірно не згоден, ймовірно згоден, 

повністю згоден). Ці твердження об'єднуються в чотири шкали більш 
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загального порядку: міжособистісний емоційний інтелект, 

внутрішньоособистісний емоційний інтелект, розуміння емоцій та управління 

емоціями (Люсин, 2006). 

Порівняльний аналіз результатів першого (початок формувального 

експерименту) та другого (завершення формувального експерименту) 

діагностичних зрізів, проведених в експериментальних (ЕГ) та контрольних 

(КГ) групах за чотирма шкалами, дав змогу дійти таких висновків: 

1. В експериментальних групах спостерігається позитивна динаміка за 

всіма показниками досліджуваних парціальних складових емоційного 

інтелекту. Порівняльний аналіз отриманих даних свідчить, що в 

експериментальній групі в результаті формувального експерименту наявні 

статистично значущі відмінності між результатами діагностичних зрізів.  

Зокрема, для показника міжособистісного емоційного інтелекту в 

експериментальних притаманна динаміка (рис. 3.3.1.). Високий рівень 

міжособистісного емоційного інтелекту зріс із 37,0% до 57,6%. Середній 

рівень підвищився від 23,9% до 28,3%. Низький рівень зменшився із 39,1% до 

14,1%.  

 
Рис. 3.3.1. Динаміка рівнів міжособистісного ЕІ (ЕГ) 

 
Показники внутрішньоособистісного емоційного інтелекту мають таку 

динаміку (рис.3.3.2.). Високий рівень збільшився з 34,8% до 48,9%, середній 

рівень – з 38,0% до 41,3%. Низький рівень зменшився з 27,2% до 9,8%.  
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Рис. 3.3.2. Динаміка рівнів внутрішньоособистісного ЕІ (ЕГ) 

Подібні тенденції виявлено і в динаміці рівнів розуміння емоцій 

(рис.3.3.3.). Зокрема йдеться про суттєве зростання прояву середнього рівня з 

26,1% до 35,9%, зменшення низького рівня з 40,2% до 26,1%. Високий рівень 

зріс із 33,7% до 38,0%.  

 
Рис. 3.3.3. Динаміка рівнів розуміння емоцій (ЕГ) 

 
В експериментальній групі впевнено можна констатувати позитивну 

динаміку рівнів управління емоціями (рис. 3.3.4.). Так, зросла кількість осіб із 

високим рівнем із 32,6% до 66,3%. Учасників із середнім рівнем зменшалося з 

39,1% до 28,3%. Значно зменшилася кількість осіб із низьким рівнем емоційної 

саморегуляції з 28,3% до 5,4%. Примітно, що одним із виразних ефектів 

формувального експерименту виявилася тенденція до суттєвого збільшення 

здатності опановувати емоції. 
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Рис. 3.3.4. Динаміка рівнів управління емоціями (ЕГ) 

Водночас, у контрольній групі динаміка рівнів міжособистісного 

емоційного інтелекту залишилися практично не змінною (рис. 3.3.5.) і 

становить: високий рівень зріз із 32,9% до 36,6%; середній рівень зріс із 31,7% 

до 35,4%; низький рівень зменшився із 35,4% до 28,1%.  

 
Рис. 3.3.5. Динаміка рівнів міжособистісного ЕІ (КГ) 

 
Динаміка рівнів внутрішньоособистісного емоційного інтелекту 

(рис.3.3.6.) у контрольних групах з високим рівнем прояву залишилася 

незмінною (39,0%). Середній рівень має несуттєве зменшення з 36,6% до 

35,4%. Низький рівень дещо збільшився з 24,4% до 25,6%.  
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Рис. 3.3.6. Динаміка рівнів внутрішньоособистісного ЕІ (КГ) 

 

Водночас, маємо значну динаміку рівнів розуміння емоцій у 

контрольній групі (рис.3.3.7). Високий рівень зменшився з 32,9% до 20,7%. На 

противагу середній збільшився з 29,3% до 42,7%. Низький рівень залишився 

майже незмінний. Аналізуючи отримані дані, можна констатувати динаміку 

значного погіршення показників розуміння емоцій у контрольній групі. 

 
Рис. 3.3.7. Динаміка рівнів розуміння емоцій (КГ) 

 
В учасників контрольної групи маємо також незначне підвищення 

показників рівня управління емоціями (рис. 3.3.8.). Високий рівень зріз з 42,7% 

до 43,9%. Середній рівень – з 36,6% до 41,5%. Отримана динаміка за 

окресленою парціальною структурою емоційного інтелекту практично не 

змінилася. 
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Рис. 3.3.8. Динаміка рівнів управління емоціями (КГ) 

 
Аналізуючи кількісні показники «до» і «після» формувального 

експерименту інтегрального показника емоційного інтелекту в 

експериментальній групі (p<0,05), ми можемо визначити такі результати. 

Зокрема, високий рівень зріс із 32,6% до 54,3%. Середній рівень – із 33,7 до 

38,0%. Сумарно інтегральний показник емоційного інтелекту зріс на 26,1%, 

що свідчить про статистично значущі позитивні зміни у рівнях розвитку 

емоційного інтелекту в експериментальній групі (рис. 3.3.9.).  

 
Рис. 3.3.9. Динаміка рівні інтегрального показника емоційного інтелекту 

учнів (ЕГ) 
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Таблиця 3.3.1. 
Динаміка рівнів структурних компонентів емоційного інтелекту в дослідних групах педагогічного експерименту 

 
 
 

Структура ЕІ Рівні 

Дослідні групи 
Експериментальна група (n=92) Контрольна група (n=82) 
до після Різниця до після Різниця 

n % n % n % n % n % n % 

Міжособи-
стісний ЕІ 

Вис. 34 37,0 53 57,6 19 20,7 27 32,9 30 36,6 3 3,7 
Сер.  22 23,9 26 28,3 4 4,4 26 31,7 29 35,4 3 3,7 

Низ.  36 39,1 13 14,1 -23 25,0 29 35,4 23 28,1 -6 -7,3 

Внутрішньо- 
особистісний 

ЕІ 

Вис. 32 34,8 45 48,9 13 14,1 32 39,0 32 39,0 0 0 
Сер.  35 38,0 38 41,3 3 3,3 30 36,6 29 35,4 -1 -1,2 
Низ.  25 27,2 9 9,8 -16 -17,4 20 24,4 21 25,6 1 1,2 

Розуміння 
емоцій 

Вис. 31 33,7 35 38,0 4 4,4 27 32,9 17 20,7 -10 -12,2 
Сер.  24 26,1 33 35,9 9 9,8 24 29,3 35 42,7 11 13,4 

Низ.  37 40,2 24 26,1 -13 -14,1 31 37,8 30 36,6 -1 -1,2 

Управління 
емоціями 

Вис. 30 32,6 61 66,3 31 33,7 35 42,7 36 43,9 1 1,2 
Сер.  36 39,1 26 28,3 -10 -10,9 30 36,6 34 41,5 4 4,9 
Низ.  26 28,3 5 5,4 -21 -22,8 17 42,7 12 14,6 -5 -6,1 

Інтегральний 
показник ЕІ 

Вис. 30 32,6 50 54,3 20 21,7 28 34,1 34 41,5 6 7,3 
Сер.  31 33,7 35 38,0 4 4,4 36 43,9 32 39,0 -4 -4,8 
Низ.  31 33,7 7 7,6 -24 -26,1 18 22,0 16 19,5 -2 -2,4 
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Водночас, у контрольній групі таких статистично значущих змін 

інтегрального показника емоційного інтелекту не було зафіксовано. 

Статистичний приріст є незначним і може відповідати динаміці розвитку 

особистості в онтогенезі (рис. 3.3.10.). Зокрема, інтегральний показник у 

контрольних групах має таку динаміку: високий рівень несуттєво зріз із 34,1% 

до 41,5%; середній рівень зменшився з 43,9% до 39,0%, низький рівень – з 

22,0% до 19,5%. 

Серед парціальних структурних компонентів емоційного інтелекту 

найбільше зріс показник емоційної регуляції (високий рівень зріс на 33,7%), 

міжособистісний емоційний інтелект (середній рівень зріс на 4,4%, високий 

рівень – на 20,7%). Внутрішньоособистісний емоційний інтелект має меншу 

динаміку приросту (середній рівень зріс на 3,3%, високий рівень – на 14,1%) 

та розуміння емоцій (середній рівень зріс на 9,8%, високий рівень – на 4,4%).  

 
Рис. 3.3.10. Динаміка рівнів інтегрального показника емоційного інтелекту 

учнів (КГ) 
 

Порівнюючи приріст інтегрального показника емоційного інтелекту в 

експериментальних та контрольних групах, ми маємо статистично значущу 

різницю (Таблиця 3.3.1.). В експериментальній групі приріст становить 26,1%. 

Контрольна група має приріст 7,4%. Різниця між експериментальною та 

контрольною групою складає 18,7%, що свідчить про суттєву статистичну 

різницю та формувальний вплив в експериментальних групах. 
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У цілому, проаналізувавши статистичні показники рівнів емоційного 

інтелекту у процесі формувального експерименту в експериментальних та 

контрольних групах, можна констатувати позитивний фактор впливу 

методики та авторської програми «Виховання емоційного інтелекту» на 

розвиток інтегрального показника емоційного інтелекту учнів. 

Для перевірки нормальності емпіричного розподілу вибірки ми 

застосовували розрахунок показників асиметрії (!!), ексцесу (!") і зіставлення 

їх із критичними значеннями (Див. Додаток Ґ). За гіпотезою М. Плохинського, 

якщо показники асиметрії й ексцесу перевищують за абсолютною величиною 

свою помилку репрезентативності втричі й більше, то можна робити висновок 

про достовірну відмінність емпіричних розподілів від нормального (Нужнова, 

2005).  

d=
∑ $!"#
!$"
% = &'()

*( = 87,18; 					) = ∑ (,!"-.)%#
!$"

%-) =
((0&1,*
*) ≈ 249,27;					.,3) =

√) = √249,27 ≈ 15,79; 

1 = ∑ (43) − 6)1%
34)

8.1 = 54445,1
92 ∗ 15,791 =

54445,1
362188,13 ≈ 0,15;				 

= = ∑ (,!"-.)&#
!$"

%5& − 3 = )16&'760,07
*(∗)7,6*& − 3 = )16&'760,07

76)&*7',0 − 3 = 2,4 – 3= –0,6; 

>! = ?68 = ? 6
92 = @0,065 ≈ 0,25;								>" = 2 ?68 = ? 6

92 = 2 @0,065

= 2 ∗ 0,25 ≈ 0,5; 

!! =
|1|
> = |0,15|

0,25 = 0,6 < 3;				!" =
|=|
> = |0,6|

0,5 = 1,2 < 3. 

Отже, показники !! = 0,6 < 3			, !" = 1,2 < 3	не перевищують за 

абсолютною величиною свою помилку репрезентативності втричі, тому 

можна говорити про те, що цей розподіл близький до нормального. 

Для того щоб з’ясувати, чи має програма «Виховання емоційного 

інтелекту» вплив на інтегральний показник емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку, ми статистично перевірили гіпотезу Н1 та 

спростували гіпотезу Н0 за допомогою параметричного критерію t-Стюдента. 
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Гіпотеза Н0 – інтегральний показник емоційного інтелекту в 

експериментальних групах не змінився; гіпотеза Н1 – зміни після 

формувального впливу програми «Виховання емоційного інтелекту» 

виявилися суттєвими (Див. Додаток Д). 

d=
∑ .!#
!$"
% = 6&1

*( ≈ 8,51; 

.. = D∑.!%-(∑.3)%/%
%-) =D*)71-(6&1)%/*(*(-) =D(:&&,***) =@27,35 ≈ 5,23; 

!е = .
5'/√%

= &,7)
7,(1/√*( =

&,7)
',77 ≈ 15,47. 

Визначаємо ступінь свободи k = n-1 = 91 і табличні значення критерію: 

!кр = E1,98						F = 0,05
2,62						F = 0,01		 

Таким чином, отримане значення !е = 15,47 > !кр = E1,98						F = 0,05
2,62						F = 0,01  

перевищує табличні значення для всіх рівнів значущості. Тому спростовуємо 

гіпотезу Н0 та приймаємо гіпотезу Н1. Тобто робимо висновок про 

ефективність програми виховної роботи в експериментальних групах. 

Аналізуючи результати статистичної перевірки в експериментальних 

групах слід їх порівняти із статистичними даними в контрольних групах (Див. 

Додаток Д). 

d=
∑ $!"#
!$"
% = 6(1&

&( ≈ 88,27; 			) = ∑ (,!"-.)%#
!$"

%-) =
)76'(,)
&) ≈ 193,85;			.,3) = √) =

@193,85 ≈ 13,92; 

1 = ∑ (,!"-.)(#
!$"

%5( = 7)011,6(
&(∗)1,*(( =

7)011,6(
(())6(,6( ≈ 0,23; 

= = ∑ (,!"-.)&#
!$"

%5& − 3 = *)'61*7,'01
&(∗)1,*(& − 3 = *)'61*7,'01

1'6&6(:,(0 − 3 = 2,96– 3= –0,04; 

>! = D0
% = D 0

&( = √0,073 ≈ 0,27;		 	>" = 2D0
% = D 0

&( = 2√0,073 = 2 ∗

0,27 ≈ 0,54; 

!! = |!|
@ = |',(1|

',(6 = 0,9 < 3;			!" = |"|
@ = |',':|

',7: = 0,07 < 3.  
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Отже, показники асиметрії й ексцесу в контрольних групах  не 

перевищують за абсолютною величиною свою помилку репрезентативності 

втричі. А це є свідченням того, що цей розподіл близький до нормального. 

d=
∑ .!#
!$"
% = 76

&( ≈ 0,7;			.. =

D∑.!%-(∑.3)%/%
%-) =D)'67-(76)%/&(&(-) =D)'17,1&

&) =√12,78 ≈ 3,57; 

!к = .
5'/√%

= ',6
1,76/√&( =

',6
1(,1: ≈ 0,02. 

Визначаємо ступінь свободи k = n-1 = 81 і табличні значення критерію: 

!кр = E1,98						F = 0,05
2,62						F = 0,01		 

Отже, отримане значення !к = 0,02 < !кр не перевищує табличні 

значення для всіх рівнів значущості. Тому приймаємо гіпотезу Н0 та 

спростовуємо гіпотезу Н1. Тобто робимо висновок про відсутність змін 

(динаміки) у контрольних групах. 

Значення !е = 15,47 > !кр, що засвідчує статистично значущі зміни в 

експериментальних групах. У контрольних групах отримане значення !к =
0,02 < !кр. Загалом результати розвитку емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку в процесі виховної роботи переконливо доводять, 

що інтегральний показник емоційного інтелекту учнів під впливом 

апробованої програми розвивається ефективніше й сприяє переходу більшої 

кількості учнівства на вищий рівень сформованості.  
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Висновки до третього розділу 
 

Спираючись на розглянуті теоретичні положення розділу І та розділу ІІ 

нашого дисертаційного дослідження, ми запропонували критерії (когнітивний, 

мотиваційно-ціннісний, афективний, рефлексивний, конативний), показники 

(внутрішньоособистісний та міжособистісний) та рівні (високий, середній, 

низький рівень) сформованості емоційно інтелекту учнів середнього 

шкільного віку (наведені в таблиці 3.1.1, таблиці 3.1.2). 

Проаналізовано результати констатувального експерименту діагностики 

рівнів сформованості емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку 

та виявлено: більшість учнів має краще сформований внутрішньоособистісний 

емоційний інтелект, ніж міжособистісний емоційний інтелект; більшість учнів 

краще панують над емоціями, ніж їх розуміють. Третина опитаних учнів 

(33,7%) має низький рівень інтегрального показника емоційного інтелекту. У 

результаті аналізу опитування педагогічних працівників щодо визначення 

їхнього ставлення до формування «м’яких» навичок, зокрема, визначення 

позиції емоційного інтелекту у структурі «м’яких», ми дійшли таких 

висновків: 1) педагоги схвально оцінюють необхідність включення 

формування м’яких навичок у навчально-виховний процес закладів середньої 

освіти, зокрема, навичок, які становлять підґрунтя ефективного мислення та 

уміння працювати в команді; 2) більшість педагогів потребують додаткової 

методичної підготовки, щоб формувати м’які навички учнів; 3) група 

соціально-емоційних навичок, що є основою емоційного інтелекту,  зокрема, 

уміння опановувати емоції, стресостійкість, позитивне мислення, володіння 

емпатією, розвиток соціальних навичок та емоційного сприйняття, конфлікт-

менеджмент не потрапили в тренди опитування. На нашу думку, це 

детерміновано недостатньою усвідомленістю педагогами ролі школи у 

формуванні емоційного інтелекту учнів і його місця у структурі ключових 

компетентностей людини XXI ст., домінуванням старої парадигми ролі освіти 

в житті людини. 
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Статистично обраховано та проаналізовано формувальний етап 

педагогічного експерименту. У результаті апробації запропонованої нами 

методики та програми «Виховання емоційного інтелекту учнів» доведено її 

ефективність через статистично значущі зміни в експериментальній групі 

порівняно із контрольною групою. Інтегральний показник емоційного 

інтелекту учнів експериментальної групи зріс на 26,1%. Серед парціальних 

структурних компонентів емоційного інтелекту найбільше зріс показник 

емоційної регуляції (високий рівень зріс на 33,7%), міжособистісний 

емоційний інтелект (середній рівень зріс на 4,4%, високий рівень – на 20,7%). 

Внутрішньоособистісний емоційний інтелект має меншу динаміку приросту 

(середній рівень зріс на 3,3%, високий рівень – на 14,1%) та розуміння емоцій 

(середній рівень зріс на 9,8%, високий рівень – на 4,4%). Що дає підстави для 

висновку про те, що в процесі виховання учнів середнього шкільного віку 

краще розвивається міжособистісний емоційний інтелект та опанування 

емоцій (контроль експресії) (Васильківський & Сопівник, 2019).  

Статистична перевірка гіпотези за допомогою критерію t-Стюдента 

показали !е = 15,47 > !кр = E1,98						F = 0,05
2,62						F = 0,01, що перевищує табличні 

значення для всіх рівнів значущості та дозволяє спростувати гіпотезу Н0 та 

прийняти гіпотезу Н1. Тобто зробити висновок про ефективність програми 

виховної роботи в експериментальних групах.  
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ВИСНОВКИ 
 

Здійснені у межах дисертаційного дослідження теоретичний аналіз, а 

також експериментальна перевірка методичних засад виховання емоційного 

інтелекту учнів середнього шкільного віку, методики й програми «Виховання 

емоційного інтелекту учнів» дали змогу дійти таких висновків:  

1. Методом ретроспективного аналізу вітчизняних та закордонних 

наукових джерел, присвячених проблемі формування емоційного інтелекту в 

учнів, виявлено, що цей процес відбувається у рамах соціально-емоційного 

навчання (СЕН). Найбільш поширеними у західній педагогіці є такі програми 

соціально-емоційного навчання: соціально-емоційне навчання (SEL) за 

підтримки асоціації CASEL; програма «PATHS», яка сприяє розвитку 

альтернативних стратегій мислення учнів; програма «RULER», що 

реалізується шляхом впровадження концепції формування емоційних навичок 

учнів; програма «MindUP», розроблена як універсальна стратегія формування 

навичок саморегуляції та концентрації уваги школярів; програма «SEE 

Learning» університету Еморі та ін. Концепція Нової української школи 

задекларувала навчання та виховання в учнівства компетентностей для життя 

в ХХІ столітті, упровадження інноваційних педагогічних інструментів, 

принципів дитиноцентризму, зокрема розвитку емоційного інтелекту. 

Визначено, що розвиток емоційного інтелекту в процесі виховної роботи 

зумовлений єдністю мислення, почуттів і поведінки людини. Теоретичним 

підґрунтям зазначеного концептуального положення стали: теорія 

множинності видів інтелекту, імпліцитна теорія, структурно-динамічна теорія 

та змішані моделі емоційного інтелекту. Ми дійшли висновку: «виховання 

веде розвиток» емоційного інтелекту. Обґрунтовано психолого-педагогічні 

особливості виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку. 

Зміст психологічних особливостей пов'язаний із ідентифікацією власного «Я», 

розвитком самосвідомості, побудовою метакогнітивних стратегій та навичок, 

саморефлексією підлітка, що дає підстави для визначення середнього 
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шкільного віку сенситивним періодом розвитку емоційного інтелекту. 

Педагогічні особливості виховання емоційного інтелекту учнів ми визначаємо 

як застосування оптимальних методів, форм та засобів навчально-виховної 

діяльності, упровадження педагогом стилю емоційного виховання, подолання 

емоційного відчуження між педагогом і учнем, уникнення ефекту виховання 

одноманітності (конформності), урахування принципів розвивального навчання 

і виховання. 

2. Визначено зміст і структуру процесу виховання емоційного 

інтелекту учнів середнього шкільного віку. Структура емоційного інтелекту 

– це єдність таких компонентів: емоційна свідомість, керування емоціями, 

соціальна свідомість, навички міжособистісної взаємодії та відповідальне 

ухвалення рішення. Саме вони визначають зміст виховання емоційного 

інтелекту учнів середнього шкільного віку. Засадничими для процесу 

виховання емоційного інтелекту є стратегії та стиль емоційного виховання, 

як передумова налагодження конструктивної взаємодії між учнями та 

педагогом. Визначено, що вплив на розвиток емоційного інтелекту значною 

мірою спричинений формуванням соціальної компетентності учнів, що 

розвивається в процесі виховання у сферах самосвідомості, самоуправління, 

соціального усвідомлення, навичок взаємодії та відповідального ухвалення 

рішень. 

3. Виявлено та обґрунтовано педагогічні умови виховання 

емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку як спеціально 

організовані управлінські та педагогічні обставини, які сприяють розвитку 

емоційного інтелекту учнівства. Умовами виховання емоційного інтелекту 

учнів середнього шкільного віку в закладах середньої освіти є: запровадження 

в освітній процес програм виховання емоційного інтелекту, забезпечення 

єдності ставлення педагогічних працівників щодо цінності виховання 

емоційного інтелекту; створення відповідного виховного середовища, 

використання педагогами методики виховання емоційного інтелекту. 

Упровадження зазначених педагогічних умов у закладі середньої освіти, на 
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нашу думку, буде сприяти та зумовлювати формування як парціальних 

структурних компонентів (соціально-емоційних компетентностей), так 

інтегрального рівня емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку. 

4. Розроблено структурно-функціональну модель виховання емоційного 

інтелекту учнів середнього шкільного віку, що систематизує та унаочнює 

процес виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку. 

Структурно-функціональна модель виховання емоційного інтелекту учнів 

середнього шкільного віку (рис. 2.4.1.) створює додаткове теоретичне 

підґрунтя та являє собою певну цілісність, яка складається з трьох 

взаємопов’язаних блоків: теоретико-методологічний, змістовно-діяльнісний, 

результативний. Теоретико-методологічний охоплює принципи, підходи та 

педагогічні умови виховання емоційного інтелекту в закладі середньої освіти. 

Змістовно-діяльнісний – структурно-змістові компоненти виховання 

емоційного інтелекту учнів, етапи педагогічного процесу, методи, форми, 

засоби формування емоційного інтелекту учнів. Результативний – критерії, 

показники й рівні сформованості емоційного інтелекту учнів. 

5. Виокремлено та обґрунтовано критерії (когнітивний, мотиваційно-

ціннісний, афективний, рефлексивний, конативний), показники 

(внутрішньоособистісний та міжособистісний), рівні (високий, середній, 

низький) сформованості емоційного інтелекту учнів середнього шкільного 

віку, вони унаочнені в таблицях 3.1.1 та 3.1.2. Зазначені критерії відображають 

особливості набутого досвіду та спрямованості особистості, показниками яких 

є внутрішньоособистісний та міжособистісний емоційний інтелект учнів та 

його підструктури. Якісно-змістовою характеристикою емоційного інтелекту 

є групи розвинених здібностей та сформованих якостей особистості (знання, 

уміння, навички, звички, переконання, світогляд, прагнення, інтереси, 

бажання, рефлексивні здібності), які співвідносяться зі структурними 

компонентами виховання емоційного інтелекту: внутрішньоособистісний 

емоційний інтелект та його підструктури (емоційна самосвідомість, керування 

емоціями, соціальна свідомість [емпатія]); міжособистісний емоційний 
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інтелект та його підструктури (навички міжособистісної взаємодії 

(асертивність), відповідальне прийняття рішень (проактивність). 

6. Досліджено методичні аспекти виховання емоційного інтелекту 

учнів середнього шкільного віку. Основними складовими методики 

виховання емоційного інтелекту є базові принципи, підходи (особистісно-

орієнтований, рефлексивно-діяльнісний, конгруентно-емпатичний), стиль та 

стратегії емоційного виховання, форми виховання (урок-тренінг, 

інтеграція, години спілкування), методи навчання й виховання (тренінг, 

гра, рефлеклексивно-експіцидний, вправи на осмислення, моделювання 

ситуацій, програвання ролей, демонстрація, проектування, дискусійні 

методи). Важливою складовою методології виховання емоційного інтелекту 

учнів є формування емоційної гранулярності (словника емоцій), використання 

емоційних стимулів у вихованні учнівства.  

Констатувальний етап педагогічного експерименту засвідчив, що 

більшість учнів має краще сформований внутрішньоособистісний емоційний 

інтелект, ніж міжособистісний емоційний інтелект, вони краще опановують 

емоції, ніж їх розуміють. Третині опитаних школярів (33,7%) притаманний 

інтегральний показник емоційного інтелекту низького рівня. 

Опитування педагогічних працівників щодо визначення їхнього 

ставлення до проблеми формування «м’яких» навичок, зокрема емоційного 

інтелекту, дало змогу виявити таке. По-перше, педагоги схвально оцінюють 

необхідність формування «м’яких» навичок учнів у навчально-виховному 

процесі закладів середньої освіти, зокрема навичок, що є чинниками 

ефективного мислення та уміння працювати в команді. По-друге, більшість 

педагогів потребують додаткової методичної підготовки для упровадження 

процесу формування «м’яких» навичок у практику. По-третє, група соціально-

емоційних навичок, зокрема уміння панувати над емоціями, стресостійкість, 

позитивне мислення, емпатія, розвиток соціальних навичок та емоційного 

сприйняття, конфлікт-менеджмент не потрапили в тренди опитування, що є 

свідченням браку усвідомлення педагогічними працівниками ролі школи в 
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розвитку емоційного інтелекту учнів. Натомість учителі виокремлюють групу 

«м’яких» навичок, що становлять підґрунтя ефективного мислення. 

Експериментально перевірено програму «Виховання емоційного інтелекту» 

для учнів середнього шкільного віку. У результаті апробації програми 

доведено її ефективність, свідченням чого стали статистично значущі зміни 

рівня інтегрального показника емоційного інтелекту експериментальної групи 

порівняно з контрольною групою. Так, в учнів експериментальної групи він 

зріс на 26,1%. Серед парціальних структурних компонентів емоційного 

інтелекту найбільше підвищився показник опанування емоцій (високий рівень 

зріс на 33,7%), міжособистісний емоційний інтелект (середній рівень зріс на 

4,4%, високий рівень – на 20,7%). Внутрішньоособистісний емоційний 

інтелект має меншу динаміку приросту (середній рівень зріс на 3,3%, високий 

рівень – на 14,1%) та розуміння емоцій (середній рівень підвищився на 9,8%, 

високий рівень – на 4,4%). Зазначимо, що в процесі виховання емоційного 

інтелекту учнів середнього шкільного віку краще розвивається 

міжособистісний емоційний інтелект, ніж внутрішньоособистісний. Серед 

парціальних структурних компонентів емоційного інтелекту в процесі 

виховання краще розвивається опанування емоцій. 

Проведений педагогічний експеримент підтвердив, що виховання 

емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку за умови реалізації 

запропонованих педагогічних умов, методики та програми «Виховання 

емоційного інтелекту учнів» відбувається ефективніше. Отримані в ході 

експериментальної роботи дані за всіма зазначеними показниками є 

свідченням позитивної динаміки зростання, вони слугують достатньою 

підставою для висновку про те, що завдання дослідження виконані, а його мета 

досягнута.  

Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. 

Перспективами для подальшого аналізу проблеми є: виявлення гендерних та 

етнічних особливостей виховання емоційного інтелекту учнівства; 
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дослідження взаємозалежності постнекласичних поглядів на природу 

емоційного інтелекту та виховання особистості.  
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Документи, що підтверджують упровадження результатів 
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ДОДАТОК В 
 

ОПИТУВАЛЬНИК «ЕМІН» Д. ЛЮСІНА 
Інструкція 

Пропонуємо Вам заповнити опитувальник, що складається з 46 тверджень. 
Читайте уважно кожне твердження і вставте хрестик (або галочку) в тій 
графі, яка найкраще відображає Вашу думку. 
 

№ 
з/п 

Висловлювання Зовсім не 
згоден 

Швидше 
не згоден 

Швидше 
згоден 

Повністю 
згоден 

1.  Я помічаю, коли близька людина 
переживає, навіть якщо він (вона) 
намагається це приховати 

    

2.  Якщо людина на мене 
ображається, я не знаю, як 
відновити з нею гарні стосунки 

    

3.  Мені легко здогадатися про 
почуття людини за виразом її 
обличчя 

    

4.  Я добре знаю, чим зайнятися, щоб 
поліпшити собі настрій 

    

5.  У мене зазвичай не виходить 
вплинути на емоційний стан свого 
співрозмовника 

    

6.  Коли я дратуюся, то не можу 
стриматися, і кажу все, що думаю 

    

7.  Я добре розумію, чому мені 
подобаються або не подобаються 
ті чи інші люди 

    

8.  Я не відразу помічаю, коли 
починаю гніватись 

    

9.  Я вмію поліпшити настрій 
оточуючих 

    

10.  Якщо я захоплююся розмовою, то 
розмовляю занадто голосно і 
активно жестикулюю 

    

11.  Я розумію душевний стан деяких 
людей без слів 

    

12.  В екстремальній ситуації я не 
можу зусиллям волі взяти себе в 
руки 

    

13.  Я легко розумію міміку і жести 
інших людей 

    

14.  Коли я злюся, я знаю, чому     
15.  Я знаю, як підбадьорити людину, 

яка перебуває у важкій ситуації 
    

16.  Оточуючі вважають мене занадто 
емоційною людиною 
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№ 
з/п 

Висловлювання Зовсім не 
згоден 

Швидше 
не згоден 

Швидше 
згоден 

Повністю 
згоден 

17.  Я здатний заспокоїти близьких, 
коли вони знаходяться в 
напруженому стані 

    

18.  Мені буває важко описати, що я 
відчуваю по відношенню до 
інших 

    

19.  Якщо я ніяковію при спілкуванні 
з незнайомими людьми, то можу 
це приховати 

    

20.  Дивлячись на людину, я легко 
можу зрозуміти її емоційний стан 

    

21.  Я контролюю вираз почуттів на 
моєму обличч 

    

22.  Буває, що я не розумію, чому 
відчуваю те чи інше почуття 

    

23.  У критичних ситуаціях я вмію 
контролювати вираження своїх 
емоцій 

    

24.  Якщо треба, я можу розлютити 
людину 

    

25.  Коли я відчуваю позитивні емоції, 
я знаю, як підтримати цей стан 

    

26.  Як правило, я розумію, яку 
емоцію відчуваю 

    

27.  Якщо співрозмовник намагається 
приховати свої емоції, я відразу 
відчуваю це 

    

28.  Я знаю як заспокоїтися, якщо я 
розлютився 

    

29.  Можна визначити, що відчуває 
людина, просто прислухаючись 
до звучання її голосу 

    

30.  Я не вмію керувати емоціями 
інших людей 

    

31.  Мені важко відрізнити почуття 
провини від почуття сорому 

    

32.  Я вмію точно вгадувати, що 
відчувають мої знайомі 

    

33.  Мені важко справлятися з 
поганим настроєм 

    

34.  Якщо уважно стежити за виразом 
обличчя людини, то можна 
зрозуміти, які емоції вона 
приховує 

    

35.  Я не знаходжу слів, щоб описати 
свої почуття друзям 

    

36.  Мені вдається підтримати людей, 
які діляться зі мною своїми 
переживаннями 
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№ 
з/п 

Висловлювання Зовсім не 
згоден 

Швидше 
не згоден 

Швидше 
згоден 

Повністю 
згоден 

37.  Я вмію контролювати свої емоції 
 

    

38.  Якщо мій співрозмовник починає 
дратуватися, я часом помічаю це 
занадто пізно 

    

39.  За інтонаціями мого голосу легко 
здогадатися про те, що я відчуваю 

    

40.  Якщо близька людина плаче, я 
гублюс я 

    

41.  Мені буває весело або сумно без 
будь-якої причини 

    

42.  Мені важко передбачити зміну 
настрою у оточуючих мене людей 

    

43.  Я не вмію долати страх     
44.  Буває, що я хочу підтримати 

людину, а вона цього не відчуває, 
не розуміє 

    

45.  У мене бувають почуття, які я не 
можу точно визначити 

    

46.  Я не розумію, чому деякі люди на 
мене ображаються 

    

 
Шкала Прямі твердження Зворотні твердження 

Розуміння чужих емоцій 1, 3, 11, 13, 20, 27, 29, 32, 34 38, 42, 46 
Управління емоціями інших 9, 15, 17, 24, 36 2, 5, 30, 40, 44 
Розуміння свої емоцій 7, 14, 26 8, 18, 22, 31, 35, 41, 45 
Управління своїми емоціями 4, 25, 28, 37 12, 33, 43 
Контроль експресії 19, 21, 23 6, 10, 16, 39 
Міжособистісний емоційний 
інтелект 

1, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 24, 
27, 29, 32, 34, 36 

2, 5, 30, 38, 40, 42, 44, 46 

Внутрішньоособистісний 
емоційний інтелект 

4, 7, 14, 19, 21, 23, 25, 26, 
28, 37 

6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 31, 
33, 35, 39, 41, 43, 45 

Розуміння емоцій 1, 3, 7, 11, 13, 14, 20, 26, 27, 
29, 32, 34 

8, 18, 22, 31, 35, 38, 41, 42, 
45, 46 

Управління емоціями 4, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 
25, 28, 36, 37 

2, 5, 6, 10, 12, 16, 30, 33, 
39, 40, 43, 44 

Загальний рівень емоційного 
інтелекта 

1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 
17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 32, 34, 36, 37 

2, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 
30, 31, 33, 35, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46 
 
Джерело: Люсин, Д. В. (2006). Новая методика для измерения эмоционального 
интеллекта: опросник ЭмИн. Психологическая диагностика, (4), 3-22. 
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ДОДАТОК Г 
Шановні колеги! Вашій увазі пропонується анкета для визначення ставлення до питання 

формування «м’яких» навичок в учнів у закладах середньої освіти. 
1. Чи актуальне, на Вашу думку, питання формування «м’яких» навичок у ХХІ столітті?   
 □ Так                       □ Ні                    □ Не знаю  
2. Чи вважаєте Ви, що «м’які»  навички є невід’ємною складовою успішного навчання й 

обов’язковою компетентністю, якою має володіти випускник Нової української школи? 
 □ Так       □ Скоріш так, ніж ні       □ Скоріш ні, ніж так       □ Ні 
3.  Який із форм (підходів) формування «м’яких» навичок в учнів, на вашу думку, є 

найоптимальніший? 
 □ Окремі уроки     □ Інтеграція    □ Позакласна робота 
4. Чи необхідно, на Вашу думку, спеціальне навчання (підвищення кваліфікації) педагогів для 

того, щоб здійснювати формування «м’яких» навичок в учнів? 
 □ Так      □ Скоріш так, ніж ні       □ Скоріш ні, ніж так       □ Ні 
5. Чи є у Вас бажання при проведенні уроків (годин спілкування) приділяти увагу формуванню 

«м’яких» навичок учнів? 
 □ Так      □ Скоріш так, ніж ні       □ Скоріш ні, ніж так       □ Ні 
6. Здійсніть ранжування серед запропонованого переліку «м’яких» навичок від 1 до 10 за 

ступенем важливості, значущості для людини ХХІ століття, на Вашу думку. 
□ «гнучкість» мислення □ уміння вести 

переговори □ взаємодія з іншими 

□ уміння формувати 
власну думку  та 

приймати рішення 
□ комплексне розв’язання 

проблем □ орієнтація на сервіс 

□ управління людьми □ критичне мислення □ креативність (творчість) 
 □ емоційний інтелект  

7. Чи може, на Вашу думку, заклад середньої освіти формувати «м’які» навички в учнів?  
 □ Так      □ Скоріш так, ніж ні       □ Скоріш ні, ніж так       □ Ні 
8. Якщо  в попередньому питанні Ви вибрали «так» або «скоріш так, ніж ні», то серед 

запропонованого переліку «м’яких» навичок виберіть ті, які заклад середньої освіти, на Вашу 
думку, може формувати в учнів під час освітнього процесу? (до дев’яти!) 

□ комунікативні навички □ позитивне мислення □ стресостійкість 
□ вміння критично 

мислити 
□ вміння керувати 

емоціями 
□ розвиток соціальних навиків 

та емоційного сприйняття 
□ уміння працювати в 

команді 
□ володіння емпатією □ уміння слухати і 

запитувати 
□ уміння формувати 

власну думку та 
приймати рішення 

□ комплексне розв’язання 
проблем, задач 

□ вміння входити в групу або 
колектив і вносити свій 

внесок 
□ здатність 

порозумітися,  
конфлікт-менеджмент 

□ 
креативність 

□ 
«гнучкість» розуму 

□ уміння брати на себе 
відповідальність 

□ вміння організовувати 
команду, лідерські 

здібності 

□ вміння протистояти 
невпевненості та 

складності 
9. Чи володієте Ви інформацією про Міжнародну програму з розвитку «м’яких» навичок 

«Соціально-емоційне та етичне навчання» (СЕЕН або SEE Learning)? 
 □  Так, володію      □  Так, чув(ла)        □  Ні  

10. Якщо під час відповідей у Вас виникли питання або є побажання просимо записати їх.  
 

Анкета розроблена автором.  
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ДОДАТОК Ґ 
 

Розрахунок асиметрії (𝑡!), ексцесу (𝑡"), критерію t-Стюдента для 
експериментальної групи  

 

Шифр 
респонде-

нтів 

Інтегральний 
показник 

емоційного 
інтелекту 

формувальної 
групи 

Різниця,  
di= Xi2–

Xi1 

di2 Xi1-d (Xi1-d)2 (Xi1-d)3 (Xi1-d)4 

До 
екс., 
Xi1 

Після 
екс.,  
Хi2 

ФГ-1-1 78 80 2 4 -9,18 84,2724 -773,621 7101,837 
ФГ-1-2 91 101 10 100 3,82 14,5924 55,74297 212,9381 
ФГ-1-3 111 115 4 16 23,82 567,3924 13515,29 321934,1 
ФГ-1-4 74 89 15 225 -13,18 173,7124 -2289,53 30176 
ФГ-1-5 87 98 11 121 -0,18 0,0324 -0,00583 0,00105 
ФГ-1-6 99 109 10 100 11,82 139,7124 1651,401 19519,55 
ФГ-1-7 53 68 15 225 -34,18 1168,272 -39931,6 1364860 
ФГ-1-8 57 64 7 49 -30,18 910,8324 -27488,9 829615,7 
ФГ-1-9 85 89 4 16 -2,18 4,7524 -10,3602 22,58531 
ФГ-1-10 67 78 11 121 -20,18 407,2324 -8217,95 165838,2 
ФГ-1-11 85 87 2 4 -2,18 4,7524 -10,3602 22,58531 
ФГ-1-12 105 108 3 9 17,82 317,5524 5658,784 100839,5 
ФГ-1-13 105 108 3 9 17,82 317,5524 5658,784 100839,5 
ФГ-1-14 101 112 11 121 13,82 190,9924 2639,515 36478,1 
ФГ-1-15 73 85 12 144 -14,18 201,0724 -2851,21 40430,11 
ФГ-1-16 111 121 10 100 23,82 567,3924 13515,29 321934,1 
ФГ-1-17 111 118 7 49 23,82 567,3924 13515,29 321934,1 
ФГ-1-18 109 112 3 9 21,82 476,1124 10388,77 226683 
ФГ-1-19 74 84 10 100 -13,18 173,7124 -2289,53 30176 
ФГ-1-20 114 114 0 0 26,82 719,3124 19291,96 517410,3 
ФГ-1-21 71 91 20 400 -16,18 261,7924 -4235,8 68535,26 
ФГ-1-22 84 91 7 49 -3,18 10,1124 -32,1574 102,2606 
ФГ-1-23 112 111 -1 1 24,82 616,0324 15289,92 379495,9 
ФГ-1-24 75 80 5 25 -12,18 148,3524 -1806,93 22008,43 
ФГ-1-25 82 92 10 100 -5,18 26,8324 -138,992 719,9777 
ФГ-1-26 71 86 15 225 -16,18 261,7924 -4235,8 68535,26 
ФГ-1-27 65 73 8 64 -22,18 491,9524 -10911,5 242017,2 
ФГ-1-28 87 96 9 81 -0,18 0,0324 -0,00583 0,00105 
ФГ-1-29 113 117 4 16 25,82 666,6724 17213,48 444452,1 
ФГ-2-1 76 91 15 225 -11,18 124,9924 -1397,42 15623,1 
ФГ-2-2 96 99 3 9 8,82 77,7924 686,129 6051,657 
ФГ-2-3 94 99 5 25 6,82 46,5124 317,2146 2163,403 
ФГ-2-4 88 92 4 16 0,82 0,6724 0,551368 0,452122 
ФГ-2-5 122 122 0 0 34,82 1212,432 42216,9 1469992 
ФГ-2-6 72 87 15 225 -15,18 230,4324 -3497,96 53099,09 
ФГ-2-7 108 115 7 49 20,82 433,4724 9024,895 187898,3 
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ФГ-2-8 111 116 5 25 23,82 567,3924 13515,29 321934,1 
ФГ-2-9 86 96 10 100 -1,18 1,3924 -1,64303 1,938778 
ФГ-2-10 84 104 20 400 -3,18 10,1124 -32,1574 102,2606 
ФГ-2-11 75 86 11 121 -12,18 148,3524 -1806,93 22008,43 
ФГ-2-12 88 91 3 9 0,82 0,6724 0,551368 0,452122 
ФГ-2-13 94 97 3 9 6,82 46,5124 317,2146 2163,403 
ФГ-2-14 60 78 18 324 -27,18 738,7524 -20079,3 545755,1 
ФГ-2-15 92 99 7 49 4,82 23,2324 111,9802 539,7444 
ФГ-2-16 76 94 18 324 -11,18 124,9924 -1397,42 15623,1 
ФГ-2-17 94 97 3 9 6,82 46,5124 317,2146 2163,403 
ФГ-2-18 124 120 -4 16 36,82 1355,712 49917,33 1837956 
ФГ-2-19 69 83 14 196 -18,18 330,5124 -6008,72 109238,4 
ФГ-2-20 83 94 11 121 -4,18 17,4724 -73,0346 305,2848 
ФГ-2-21 111 116 5 25 23,82 567,3924 13515,29 321934,1 
ФГ-2-22 81 91 10 100 -6,18 38,1924 -236,029 1458,659 
ФГ-2-23 97 109 12 144 9,82 96,4324 946,9662 9299,208 
ФГ-2-24 100 104 4 16 12,82 164,3524 2106,998 27011,71 
ФГ-2-25 107 117 10 100 19,82 392,8324 7785,938 154317,3 
ФГ-2-26 54 76 22 484 -33,18 1100,912 -36528,3 1212008 
ФГ-2-27 76 87 11 121 -11,18 124,9924 -1397,42 15623,1 
ФГ-3-1 78 89 11 121 -9,18 84,2724 -773,621 7101,837 
ФГ-3-2 67 83 16 256 -20,18 407,2324 -8217,95 165838,2 
ФГ-3-3 85 88 3 9 -2,18 4,7524 -10,3602 22,58531 
ФГ-3-4 106 112 6 36 18,82 354,1924 6665,901 125452,3 
ФГ-3-5 71 80 9 81 -16,18 261,7924 -4235,8 68535,26 
ФГ-3-6 109 109 0 0 21,82 476,1124 10388,77 226683 
ФГ-3-7 69 80 11 121 -18,18 330,5124 -6008,72 109238,4 
ФГ-3-8 73 85 12 144 -14,18 201,0724 -2851,21 40430,11 
ФГ-3-9 89 92 3 9 1,82 3,3124 6,028568 10,97199 
ФГ-3-10 83 94 11 121 -4,18 17,4724 -73,0346 305,2848 
ФГ-3-11 83 82 -1 1 -4,18 17,4724 -73,0346 305,2848 
ФГ-3-12 77 88 11 121 -10,18 103,6324 -1054,98 10739,67 
ФГ-3-13 76 88 12 144 -11,18 124,9924 -1397,42 15623,1 
ФГ-3-14 83 94 11 121 -4,18 17,4724 -73,0346 305,2848 
ФГ-3-15 88 96 8 64 0,82 0,6724 0,551368 0,452122 
ФГ-3-16 98 107 9 81 10,82 117,0724 1266,723 13705,95 
ФГ-3-17 88 97 9 81 0,82 0,6724 0,551368 0,452122 
ФГ-3-18 76 87 11 121 -11,18 124,9924 -1397,42 15623,1 
ФГ-3-19 96 99 3 9 8,82 77,7924 686,129 6051,657 
ФГ-3-20 89 95 6 36 1,82 3,3124 6,028568 10,97199 
ФГ-3-21 64 74 10 100 -23,18 537,3124 -12454,9 288704,6 
ФГ-3-22 88 102 14 196 0,82 0,6724 0,551368 0,452122 
ФГ-3-23 89 97 8 64 1,82 3,3124 6,028568 10,97199 
ФГ-4-1 65 80 15 225 -22,18 491,9524 -10911,5 242017,2 
ФГ-4-2 90 101 11 121 2,82 7,9524 22,42577 63,24067 
ФГ-4-3 95 107 12 144 7,82 61,1524 478,2118 3739,616 
ФГ-4-4 72 89 17 289 -15,18 230,4324 -3497,96 53099,09 
ФГ-4-5 86 90 4 16 -1,18 1,3924 -1,64303 1,938778 
ФГ-4-6 105 110 5 25 17,82 317,5524 5658,784 100839,5 
ФГ-4-7 90 95 5 25 2,82 7,9524 22,42577 63,24067 



 275 

ФГ-4-8 85 97 12 144 -2,18 4,7524 -10,3602 22,58531 
ФГ-4-9 86 91 5 25 -1,18 1,3924 -1,64303 1,938778 
ФГ-4-10 88 94 6 36 0,82 0,6724 0,551368 0,452122 
ФГ-4-11 68 84 16 256 -19,18 367,8724 -7055,79 135330,1 
ФГ-4-12 107 114 7 49 19,82 392,8324 7785,938 154317,3 
ФГ-4-13 91 97 6 36 3,82 14,5924 55,74297 212,9381 

∑ 8021 8804 783 9153 0,44 22683,9 54445,1 13780576,65 

 
Обсяг 

вибірки 

 
n = 92 

Середнє 
значення 
di для Xi1 

d=∑ $!"#
!$"
%

= &'()
*(

= 87,18 

Дисперсія 𝐷 = ∑ (,!"-.)%#
!$"

%-)
=((0&1,*

*)
≈ 249,27 

Стандарт
не 

відхиленн
я для Xi1 

𝜎,3) = √𝐷 = .249,27 ≈ 15,79 

Асиметрі
я 𝐴 =

∑ (𝑥3) − 𝑑)1%
34)

𝑛𝜎1
=

54445,1
92 ∗ 15,791

=
54445,1
362188,13

≈ 0,15 
Ексцес  𝐸 = ∑ (,!"-.)&#

!$"
%5&

− 3 = )16&'760,07
*(∗)7,6*&

− 3 = )16&'760,07
76)&*7',0

− 3 = 2,4 – 
3= –0,6 

 

𝑚! = #6
𝑛 =

# 6
92 = (0,065 ≈ 0,25 

𝑚" = 2>
6
𝑛
= > 6

92

= 2.0,065
= 2 ∗ 0,25
≈ 0,5 

tA 𝑡! =
|!|
:
= |',)7|

',(7
= 0,6 < 3  

tE 𝑡" =
|𝐸|
𝑚

=
|0,6|
0,5

= 1,2 < 3 

Таким чином, показники асиметрії і ексцесу не перевищують по 
абсолютній величині свою помилку репрезентативності в 3 рази, отже 
можна говорити про те, що даний розподіл близький до нормального. 
 
Середнє 
значення 
для di= 
Xi2–Xi1 

d=∑ .!#
!$"
%

= 6&1
*(
≈ 8,51 

Стандарт
не 

відхиленн
я 

𝜎. = A∑.!
%-(∑.3)%/%
%-)

=A*)71-(6&1)
%/*(

*(-)
=A(<&&,**

*)
=!27,35 ≈ 5,23 

Критерій 
Стюдента  𝑡е =

𝑑
𝜎./√𝑛

=
8,51

5,23/√92
=
8,51
0,55

≈ 15,47 
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Визначаємо ступінь свободи k = n-1 = 91 і табличні значення 

критерію: 𝑡кр = C1,98						𝑝 = 0,05
2,62						𝑝 = 0,01		 

зона	не	значущості													зона	не	визначеності																	зона	значущості									
𝐻!																					#,%&(()!,!*)																				,,-,(()!,!#)																											𝐻#

 

Таким чином, отримане значення 𝑡е = 15,47 > 𝑡кр = C1,98						𝑝 = 0,05
2,62						𝑝 = 0,01  

перевищує табличні значення для всіх рівнів значущості. Тому 
спростовуємо гіпотезу Н0 та приймаємо гіпотезу Н1, тобто робимо 
висновок про ефективність методики. 

 

Додаток розроблений автором. 
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ДОДАТОК Д 
Розрахунок асиметрії (𝑡!), ексцесу (𝑡"), критерію t-Стюдента для  

контрольної групи  
 

Шифр 
респонде-

нтів 

Інтегральний 
показник 

емоційного 
інтелекту 

контрольної 
групи 

Різниця,  
di= Xi2–

Xi1 

di2 Xi1-d (Xi1-d)2 (Xi1-d)3 (Xi1-d)4 

До 
екс., 
Xi1 

Після 
екс.,  
Хi2 

КГ-1-1 101 102 1 1 12,73 162,0529 2062,933 26261,1424 
КГ-1-2 57 49 -8 64 -31,27 977,8129 -30576,2 956118,0674 
КГ-1-3 86 84 -2 4 -2,27 5,1529 -11,6971 26,55237841 
КГ-1-4 90 87 -3 9 1,73 2,9929 5,177717 8,95745041 
КГ-1-5 91 88 -3 9 2,73 7,4529 20,34642 55,54571841 
КГ-1-6 74 77 3 9 -14,27 203,6329 -2905,84 41466,35796 
КГ-1-7 99 99 0 0 10,73 115,1329 1235,376 13255,58466 
КГ-1-8 80 81 1 1 -8,27 68,3929 -565,609 4677,58877 
КГ-1-9 95 95 0 0 6,73 45,2929 304,8212 2051,44679 
КГ-1-10 83 82 -1 1 -5,27 27,7729 -146,363 771,3339744 
КГ-1-11 80 80 0 0 -8,27 68,3929 -565,609 4677,58877 
КГ-1-12 93 86 -7 49 4,73 22,3729 105,8238 500,5466544 
КГ-1-13 71 67 -4 16 -17,27 298,2529 -5150,83 88954,79236 
КГ-1-14 101 101 0 0 12,73 162,0529 2062,933 26261,1424 
КГ-1-15 81 83 2 4 -7,27 52,8529 -384,241 2793,429038 
КГ-1-16 92 92 0 0 3,73 13,9129 51,89512 193,5687864 
КГ-1-17 72 72 0 0 -16,27 264,7129 -4306,88 70072,91943 
КГ-2-1 69 71 2 4 -19,27 371,3329 -7155,58 137888,1226 
КГ-2-2 103 101 -2 4 14,73 216,9729 3196,011 47077,23933 
КГ-2-3 89 90 1 1 0,73 0,5329 0,389017 0,28398241 
КГ-2-4 125 124 -1 1 36,73 1349,093 49552,18 1820051,653 
КГ-2-5 78 77 -1 1 -10,27 105,4729 -1083,21 11124,53263 
КГ-2-6 89 89 0 0 0,73 0,5329 0,389017 0,28398241 
КГ-2-7 91 93 2 4 2,73 7,4529 20,34642 55,54571841 
КГ-2-8 91 91 0 0 2,73 7,4529 20,34642 55,54571841 
КГ-2-9 79 79 0 0 -9,27 85,9329 -796,598 7384,463302 
КГ-2-10 60 67 7 49 -28,27 799,1929 -22593,2 638709,2914 
КГ-2-11 68 81 13 169 -20,27 410,8729 -8328,39 168816,54 
КГ-2-12 80 82 2 4 -8,27 68,3929 -565,609 4677,58877 
КГ-2-13 83 90 7 49 -5,27 27,7729 -146,363 771,3339744 
КГ-2-14 96 93 -3 9 7,73 59,7529 461,8899 3570,409058 
КГ-3-1 84 83 -1 1 -4,27 18,2329 -77,8545 332,4386424 
КГ-3-2 75 74 -1 1 -13,27 176,0929 -2336,75 31008,70943 
КГ-3-3 82 84 2 4 -6,27 39,3129 -246,492 1545,504106 
КГ-3-4 82 84 2 4 -6,27 39,3129 -246,492 1545,504106 
КГ-3-5 66 69 3 9 -22,27 495,9529 -11044,9 245969,279 
КГ-3-6 91 95 4 16 2,73 7,4529 20,34642 55,54571841 
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КГ-3-7 100 100 0 0 11,73 137,5929 1613,965 18931,80613 
КГ-3-8 115 109 -6 36 26,73 714,4929 19098,4 510500,1042 
КГ-3-9 79 82 3 9 -9,27 85,9329 -796,598 7384,463302 
КГ-3-10 102 94 -8 64 13,73 188,5129 2588,282 35537,11347 
КГ-3-11 75 76 1 1 -13,27 176,0929 -2336,75 31008,70943 
КГ-3-12 75 78 3 9 -13,27 176,0929 -2336,75 31008,70943 
КГ-3-13 71 72 1 1 -17,27 298,2529 -5150,83 88954,79236 
КГ-3-14 83 81 -2 4 -5,27 27,7729 -146,363 771,3339744 
КГ-3-15 90 89 -1 1 1,73 2,9929 5,177717 8,95745041 
КГ-3-16 83 83 0 0 -5,27 27,7729 -146,363 771,3339744 
КГ-3-17 112 110 -2 4 23,73 563,1129 13362,67 317096,1381 
КГ-3-18 103 104 1 1 14,73 216,9729 3196,011 47077,23933 
КГ-3-19 88 87 -1 1 -0,27 0,0729 -0,01968 0,00531441 
КГ-3-20 93 94 1 1 4,73 22,3729 105,8238 500,5466544 
КГ-3-21 89 89 0 0 0,73 0,5329 0,389017 0,28398241 
КГ-3-22 63 64 1 1 -25,27 638,5729 -16136,7 407775,3486 
КГ-3-23 92 95 3 9 3,73 13,9129 51,89512 193,5687864 
КГ-3-24 100 100 0 0 11,73 137,5929 1613,965 18931,80613 
КГ-4-1 124 119 -5 25 35,73 1276,633 45614,09 1629791,561 
КГ-4-2 113 113 0 0 24,73 611,5729 15124,2 374021,412 
КГ-4-3 89 91 2 4 0,73 0,5329 0,389017 0,28398241 
КГ-4-4 107 112 5 25 18,73 350,8129 6570,726 123069,6908 
КГ-4-5 104 99 -5 25 15,73 247,4329 3892,12 61223,04 
КГ-4-6 112 116 4 16 23,73 563,1129 13362,67 317096,1381 
КГ-4-7 95 99 4 16 6,73 45,2929 304,8212 2051,44679 
КГ-4-8 81 85 4 16 -7,27 52,8529 -384,241 2793,429038 
КГ-4-9 105 108 3 9 16,73 279,8929 4682,608 78340,03547 
КГ-4-10 66 69 3 9 -22,27 495,9529 -11044,9 245969,279 
КГ-4-11 93 94 1 1 4,73 22,3729 105,8238 500,5466544 
КГ-4-12 78 79 1 1 -10,27 105,4729 -1083,21 11124,53263 
КГ-4-13 87 88 1 1 -1,27 1,6129 -2,04838 2,60144641 
КГ-4-14 101 95 -6 36 12,73 162,0529 2062,933 26261,1424 
КГ-4-15 82 83 1 1 -6,27 39,3129 -246,492 1545,504106 
КГ-4-16 93 98 5 25 4,73 22,3729 105,8238 500,5466544 
КГ-4-17 68 66 -2 4 -20,27 410,8729 -8328,39 168816,54 
КГ-4-18 76 77 1 1 -12,27 150,5529 -1847,28 22666,1757 
КГ-4-19 94 93 -1 1 5,73 32,8329 188,1325 1077,999322 
КГ-4-20 108 110 2 4 19,73 389,2729 7680,354 151533,3907 
КГ-4-21 82 84 2 4 -6,27 39,3129 -246,492 1545,504106 
КГ-4-22 91 92 1 1 2,73 7,4529 20,34642 55,54571841 
КГ-4-23 81 92 11 121 -7,27 52,8529 -384,241 2793,429038 
КГ-4-24 98 99 1 1 9,73 94,6729 921,1673 8962,957994 
КГ-4-25 92 96 4 16 3,73 13,9129 51,89512 193,5687864 
КГ-4-26 86 94 8 64 -2,27 5,1529 -11,6971 26,55237841 
КГ-4-27 92 95 3 9 3,73 13,9129 51,89512 193,5687864 

∑ 7238 7295 57 1075 -0,14 15702,1 51633,72 9107395,063 
 

Обсяг 
вибірки 

 
n = 82 
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Середнє 
значення di 

для Xi1 
d=∑ $!"#

!$"
%

= 6(1&
&(

≈ 88,27 

Дисперсія 𝐷 = ∑ (,!"-.)%#
!$"

%-)
=)76'(,)

&)
≈ 193,85 

Стандартне 
відхилення 

для Xi1 
𝜎,3) = √𝐷 = .193,85 ≈ 13,92 

Асиметрія 
𝐴 =

∑ (𝑥3) − 𝑑)1%
34)

𝑛𝜎1
=

51633,72
82 ∗ 13,921

=
51633,72
221172,72

≈ 0,23 
Ексцес  𝐸 = ∑ (,!"-.)&#

!$"
%5&

− 3 = *)'61*7,'01
&(∗)1,*(&

− 3 = *)'61*7,'01
1'6&6(<,(0

− 3 = 2,96– 3= –
0,04 

 

𝑚! = #6
𝑛 =

# 6
82 = (0,073 ≈ 0,27 

𝑚" = 2>
6
𝑛
= > 6

82

= 2.0,073
= 2 ∗ 0,27
≈ 0,54 

tA 𝑡! =
|!|
:
= |',(1|

',(6
= 0,9 < 3  

tE 𝑡" =
|𝐸|
𝑚

=
|0,04|
0,54

= 0,07 < 3 

Таким чином, показники асиметрії і ексцесу не перевищують по абсолютній 
величині свою помилку репрезентативності в 3 рази, отже можна говорити про 
те, що даний розподіл близький до нормального. 
 

Середнє 
значення 
для di= 
Xi2–Xi1 

d=∑ .!#
!$"
%

= 76
&(
≈ 0,7 

Стандартне 
відхилення 𝜎. = A∑.!

%-(∑.3)%/%
%-)

=A)'67-(76)%/&(
&(-)

=A)'17,1&
&)

=√12,78 ≈ 3,57 
Критерій 
Стюдента  𝑡е =

𝑑
𝜎./√𝑛

=
0,7

3,57/√82
=

0,7
32,34

≈ 0,02 

Визначаємо ступінь свободи k = n-1 = 81 і табличні значення 

критерію: 𝑡кр = C1,98						𝑝 = 0,05
2,62						𝑝 = 0,01		 

зона	не	значущості													зона	не	визначеності																	зона	значущості									
𝐻!																					#,%&(()!,!*)																				,,-,(()!,!#)																											𝐻#

 

Таким чином, отримане значення 𝑡е = 0,02 < 𝑡кр = C1,98						𝑝 = 0,05
2,62						𝑝 = 0,01  не 

перевищує табличні значення для всіх рівнів значущості. Тому приймаємо 
гіпотезу Н0 та спростовуємо гіпотезу Н1, тобто робимо висновок про 
відсутність змін (динаміки) у контрольних групах. 
Додаток розроблений автором.  

ДОДАТОК Е 
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Інфографіка опитування педагогічних працівників щодо їх ставлення до 
виховання «м’яких» навичок у здобувачів освіти, зокрема, емоційного 

інтелекту 
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Додаток розроблений автором  
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ДОДАТОК Є 

Матеріали до вправи «Світлофор» 

 

 

Джерело: Воронцова, Т. В., & Пономаренко, В. С. (2016). Вчимося жити 
разом. Практикум для учнів з розвитку соціальних навичок у курсі 
«Основи здоров’я» (основна і старша школа). Київ: Алатон.  
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ДОДАТОК Ж 

 

Піраміда впливу 

 

Для створення основи довіри С. Кові пропонує використовувати модель 
«Піраміда впливу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Кови, С., & Мацковская, М. (2012). Лидер во мне: как школы и 
родители по всему миру помогают детям стать великими. Манн, Иванов и 
Фербер. 
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ДОДАТОК З 

 
Малюнок до вправи «Мімічне вираження емоційних станів» 

 

 

 

Джерело: Нуркова, В. В., & Березанська, Н. Б. (2020). Загальна психологія. 

  



 288 

ДОДАТОК И 

 

Бланк із списком емоцій до вправи «Мої почуття та емоції» 

 

 

Джерело: Матійків, І. М. (2012). Тренінг емоційної компетентності. Київ: 
Педагогічна думка. 
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ДОДАТОК І 

 

Ілюстрація до вправи «Картина Джозефа Ястроу» 

 

 
Джерело: Микалко, М. (2007). Игры для разума. Тренинг креативного 
мышления. СПб.: Питер,  
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ДОДАТОК Ї 

 

Ілюстрація до вправи «Зона стійкості» 

 

 
 

 

 

Джерело: Emory University. (2019). Social, Emotional, and Ethical Learning (SEE 
Learning). Middle School Curriculum. Atlanta,: The Center for 
Contemplative Science and Compassion-Based Ethics. 
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ДОДАТОК Й 

 

Розповідь про Тараса 
Для середньої школи 

«Тарас прокидається. Ще так рано! До школи йому йти аж о 8 годині, але він 
чомусь сьогодні дуже радісний і прокинувся раніше, ніж зазвичай. Чому? 
До кімнати заглядає мама. 
— Тарасику! Ти вже прокинувся! Чому б тобі не почистити зуби й одягнутися? 
Вона відчиняє його шафу з одягом і запитує: 
— Хочеш, зберу тобі одяг на сьогодні? 
дістає для нього шкарпетки, але саме ці шкарпетки він не любить — від них у 
нього сверблячка. 
— Ні! Я сам! — каже Тарас. 
— От і чудово, — каже мама. 
Тарас перериває всю шафу, аж доки знаходить свої улюблені джинси й 
футболку. 
Ці джинси м’які там, де потрібно, а футболка йому дуже пасує. Далі хлопець 
шукає свої улюблені кросівки — і знаходить їх у ванні, де й взувається. Тарас 
дивиться на своє відображення у великому дзеркалі й думає: «Я маю гарний 
вигляд». 
Потім Тарас чистить зуби і йде на кухню. Мама вже готує для нього сніданок 
— яєшню і смажену картоплю, все, як він любить. 
— Ура! — кричить Тарас і сідає до столу. 
— Тарасе, ти запізнишся, — каже мама. — Давай, їж швидше. Ти приніс 
рюкзак? 
— Ні, залишив у кімнаті, — каже Тарас із набитим їжею ротом. 
— Але я ще їм! — відповідає Тарас. Йому так смакував сніданок. 
— Якщо не зробиш це зараз, ми запізнимося, — каже мама. — Бігом. 
До школи Тарас добирається автобусом, який щоранку в певний час 
проїжджає повз його дім. Він заледве вискакує з дому до його приїзду! Але 
таки застрибує до автобуса і сідає поруч зі своєю подругою Наталочкою: «Фух, 
устиг!». 
Тарас приїжджає до школи й заходить до свого класу. Приходить учителька і 
просить дітей сісти колом. 
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— Час перевірити домашнє завдання, — каже вчителька. — Пригадуєте, я 
задавала вам завдання додому? 
І тут Тарас пригадує, що таки-так, задавала, але він не зробив. 
«О, ні, — думає Тарас, — як я міг знову про це забути?» 
— Сідаємо до кола, — каже вчителька. Учні й учениці по черзі показують 
зошит із домашнім завданням. Скоро дійде і до Тараса. 
— Тарасе, твоя черга, — каже вчителька і вказує на нього. 
— Я не виконав завдання, — каже Тарас. — Пробачте мені. 
— Не переживай, — відповідає вчителька і по-доброму всміхається. — 
Принесеш завтра. 
Тарас помічає, що ще кілька дітей не зробили домашнє завдання — і вчителька 
їм теж дозволила принести його завтра. 
За обідом Тарас радіє, бо сьогодні дають його улюблену страву — піцу! 
Після обіду Тарас виходить на вулицю погуляти — перед уроками діти мають 
перерву для ігор. Він помічає, що діти бавляться футбол. «Ура, люблю 
футбол!», — думає Тарас. 
Але коли він підходить до дітей, вони не приймають його до гри. 
— Тобі не можна з нами! — гукають вони, — ти паскудно граєш! 
Тарас дивується і засмучується. Він відходить убік і сам-самісінький стоїть на 
краю майданчика. Раптом йому взагалі не хочеться ні з ким більше бавитися. 
Він відчуває страшенну важкість у тілі. 
І тут до Тараса підходить його подруга Тереза. 
— Привіт, Тарасе, — каже вона. — Ми там бавимося у футбол, не хочеш із 
нами? Наша команда дуже тебе чекає! 
— Правда? — не йме віри Тарас. — Згода! 
Він приєднується до Терези та інших учнів і учениць і бавиться з ними у 
футбол до кінця великої перерви. 
По завершенні шкільного дня Тарас їде додому. Він вечеряє з рідними і лягає 
спати. Він дуже втомлений, ноги гудуть після футболу, але подушечка під 
головою така м’якенька, просто чудова. Кінець». 
 
Джерело: Emory University. (2019). Social, Emotional, and Ethical Learning (SEE 
Learning). Middle School Curriculum. Atlanta,: The Center for Contemplative 
Science and Compassion-Based Ethics 
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ДОДАТОК Л 
 

Вправа «Квадрат сприйняття» 
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Джерело: Рассказова, О. (2017). Тренінг “Емоційна компетентність”. 
Територія успіху (4), 52-56. 
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ДОДАТОК М 
 

Матеріали до вправи «Відображення» 
 

 
Джерело: Фопель, К. (2002). Создание команды. Психологические игры и 
упражнения. Москва: Генезис. 
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ДОДАТОК Н 
 

Матеріали до гри «П’ять квадратів» 
 

 
 

 
 

 
Джерело: Фопель, К. (2002). Создание команды. Психологические игры и 
упражнения. Москва: Генезис. 
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ДОДАТОК О 
 

Матеріали до вправи «Емоційні комбінації» 
 

Біль Вина Зневіра Оптимізм Веселощі 

Страх Щастя  Меланхолія Презирство Радість 

Горе Ненависть Печаль Ревнощі Відраза 

Любов Злість Лють Гнів Агресія 

Пристрасть Симпатія Ніжність Депресія  Захват 

Сором Зніяковілість Цікавість Здивування Збентеження 

Тривога Насолода Задоволення Збудження Сміливість 

Сум Зневіра Втома Жах Стриманість 

Спокій Ніжність Азарт Полегшення  Мстивість 

Рішучість Втіха Довіра Сумніви Спустошеність 

Приниженість Готовність Бадьорість Скутість Безтурботність 

Жалість Огида Розпач Захопленість Упевненість 

 
Додаток розроблений автором 
  



 297 

ДОДАТОК П 
 

Матеріали до вправи «Круг впливу» 
 
 

 
 

Джерело: Кови, Ш. (2014). 7 Навыков высокоэффективных подростков. 
Добрая книга. 
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ДОДАТОК Р 
 

Матеріали до вправи «Як відстоювати свої права?» 
Назва методу Суть методу Приклад 

Метод 
«Платівки» 

Повторюйте свою вимогу 
знову і знову, не підвищуючи 

голосу, без гніву й 
роздратування. При цьому 
можна замінювати слова на 

близькі за значенням, який не 
міняє загального сенсу. 

– Я був тут, купив м'ясо і забув 
його у вас. 
– Ну і що? 

– Мені потрібно моє м'ясо. 
– Подивіться вдома, в іншій сумці. 

– Я вже дивився. Я точно знаю, 
що забув його тут. Мені потрібно 

моє м'ясо. 
– Нічим не можу допомогти. 
– Мені потрібно моє м'ясо. 

– Черга хвилюється! 
– Я бачу це, але мені потрібне моє 

м'ясо. 
Метод «Гра в 

туман» 
Цей спосіб передбачає 
демонстрацію згоди з 

правдою, укладеної в словах 
«нападника» на вас людину, в 
цілому, з тим, що його думка 
може бути справедливим в 

певній ситуації або для якоїсь 
групи людей.  

– Ти запізнилася - це жахливо! 
– Давай поговоримо про це 

завтра. 
– Ти знову прийшла пізно! 

– Так, дійсно, я прийшла пізно 
(згода з правдою). 

– Якщо ти будеш приходити так 
пізно, ти можеш захворіти. 
– Напевно, це так. Можна 

захворіти, якщо лягати пізно 
спати. (Згода в принципі.) 

Метод 
«Негативна 

заява» 

Якщо ви дійсно зробили 
помилку і вас критикують, 

використовуйте «Негативну 
заяву». 

Ключове вираз: «Так, я дійсно 
погано вчинив» 

– Ти розмовляв дуже грубо. 
– Так, дійсно, я не стримався. 

– Це було нерозумно з твого боку. 
– Мені самому це не подобається. 

Метод 
«Негативні 

розпитування» 

Негативні розпитування – 
непоганий спосіб відповіді на 

невиправдану критику. 
Ключовий вираз: «Що 

поганого в тому, що ...?» 

– Це жахливо – читати тільки 
детективи! 

– Що поганого в тому, що я 
читаю детективи? 

– Це несмак! 
– Що поганого в тому, щоб бути 

іноді позбавленим смаку? 
– Ти що, не хочеш дати поносити 

мені твою кофтину ?! 
– Ти знаєш, дійсно не хочу. 

– Ти просто скнара! 
– Що поганого в тому, щоб іноді 
побути жаднюгою? Вже яка є. 

 
Джерело: Рязанова, Д. В. (2003). Тренинг с подростками: с чего начать?. М.: 
Генезис.  
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ДОДАТОК С 
 

Матеріали до вправи «Підтримка» 

Як краще підтримати людину? 

 
Поради тим, хто надає підтримку. 

 
Покажіть, що розумієте людину 

 
 
Додаток розроблений автором  

Повністю 
зосередитися на 
співрозмовнику

Відмовитися від 
будь-яких 

упереджень щодо 
мовця

НЕ користуватися 
упередженими 

оцінками

НЕ ніяковіти і 
задавати питання

Показуємо, що ми 
чуємо і розуміємо 

зміст сказаного

НЕ говоріть про 
себе НЕ змінюйте теми НЕ радьте, не 

критикуйте

НЕ ігноруйте, і НЕ 
заперечуйте 

почуттів 
співрозмовника

НЕ вдавайте, що 
розумієте почуття, 

якщо це не так
Покажіть, що 

розумієте людину

«Чи правильно я 
зрозумів, що ...»

«Якщо я вас 
правильно 
зрозумів...»

«Інакше кажучи, ви 
вважаєте ...»

«Мені здається, що 
ви відчуваєте ...»
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ДОДАТОК Т 
 

Таблиця до вправа «Самовідчуття» 
 

Зараз ми будемо виконувати 
маленькі завдання. Вам 
необхідно звертати увагу на 
ваші відчуття всередині вашого 
тіла  і давати короткі відповіді 
на два запитання. 

Які самовідчуття ви 
помітили у своєму 

тілі? 

Вони приємні, 
неприємні чи 
нейтральні? 

Полічіть про себе від 10 до 1.    
Зверніть увагу на три різні звуки 
в класі та за його межами. 

  

Назвіть шість кольорів у класній 
кімнаті.  

  

Тепер давайте пошукаємо 
предмети певного кольору в 
нашому класі. Почнімо з 
червоного. Озирніться довкола: 
чи знайдете ви три червоні 
предмети в цьому класі? 

  

Міцно стисніть докупи дві 
долоні або потріть одна об одну, 
щоб нагрілися. 

  

Торкніться меблів або поверхні 
поруч. Зверніть увагу на їхню 
температуру і текстуру. 

  

Озирніться довкола класу: на 
чому зупиняється ваша увага? 

  

Повільно натисніть на стіл 
долонями або спиною на 
стілець, зверніть увагу на 
відчуття у м’язах. 

  

 
Джерело: Emory University. (2019). Social, Emotional, and Ethical Learning (SEE 
Learning). Middle School Curriculum. Atlanta,: The Center for Contemplative 
Science and Compassion-Based Ethics 
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ДОДАТОК У 
ЩОДЕННИК ЕМОЦІЙ «А-В-С». 

Вам на занятті запропонований текст або історія для обміркування, у якій Вам 
необхідно буде дослідити хронологію (послідовність) емоцій головного героя, свого 
однокласника або свої за схемою «А-В-С». Спробуйте описати спостереження та відчуття, 
використовуючи запропоновані питання. Завдання можна виконувати у парах або групами 
3-4 особи.  
А 1. Де відбувалися події? 

__________________________________________________________________________
_________________________ 

2. Що трапилося?  
__________________________________________________________________________ 
 

3. Хто був присутній?  
__________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

В 
 

4. Які фізичні відчуття виникали у тілі? 
__________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

5. Які емоції були задіяні? Важливо! Переважно емоцій декілька! 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

6. На скільки емоцій були сильні? Вибери найсильнішу та оціни їх за 
допомогою шкали емоцій.  

__________________________________________________________________________
_ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Слабка Помірна Сильна 

 

 
 
 
 
 
 
С 

 

7. Використовуючи графік тональності емоцій, позначте наскільки емоційний 
стан збуджує (активує) або знесилював, приємний або неприємний?  

8. Коротко опиши реакцію та поведінку? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

9. Наскільки успішною була така поведінка? Оціни наслідки за 
запропонованою шкалою.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Погано Не дуже добре Добре Дуже добре 

__________________________________________________________________________
__       Оціни наприкінці емоційний стан за допомогою шкали емоцій. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Слабка Помірна Сильна 

 

10. Дослідивши хронологію емоцій, що б Ви зробили інакше? Що варто зробити, 
щоб цього досягнути?_________________________________________________ 

Додаток розроблений автором  

Активує 

Знесилює  

Приємні  Неприємні  



 302 

ДОДАТОК Ф 
 
 

 
Матеріали до вправи «Мозок як будинок» 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток розроблений автором 

  

Мешканці другого поверху – мислителі 

Другий поверх 

 

 

 

 

Мешканці першого поверху – персонажі, які лише відчувають 

Перший поверх 
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ДОДАТОК Х 
Програма «Виховання емоційного інтелекту учнів» 

 

Урок-тренінг №1 

Тема: Моє тіло та емоції 

Мета: пояснити взаємозв’язок емоцій із фізіологію людини 

(нервовою системою). 

План заняття 

1. Розігрів.  

2. Фізіологічні основи емоцій та почуттів. 

3. Виникнення емоційної реакції та нашої поведінки. 

4. Вправа «Самовідчуття», гра «Мозок як будинок». 

5. Щоденник емоцій «А-В-С»: рефлексія та критичне 

осмислення.   

Конспект заняття  

Розігрів. Написати фломастером на повітряній кульці своє ім’я. Потім 

підкинути  вгору. Потім підкинути вгору свою кульку і спіймати іншу. Після 

того, як усі зловили нові кульки, необхідно знайти учня / ученицю, чиї ім’я 

там написані. Наступне завдання – оговорити, що в житті приносить приємні 

емоції. 

Фізіологічні основи емоцій та почуттів. Щодня у твоєму житті 

відбувається чимало подій, які не залишають тебе байдужим і викликають 

різні почуття (емоції). Небезпечні події зазвичай породжують неприємні 

почуття – страх, гнів, образу, а добрі новини й події – задоволення, вдячність, 

цікавість. Разом з тим, емоції знаходять відображення в тілесних реакціях 

(диханні, рухах, жестах, виразі обличчя, інтонації голосу, швидкість 

мовлення тощо). Перед тим як ми почнемо говорити що таке емоції і яким 

вони бувають, слід познайомитись з роботою нашого тіла і як емоції саме 

виникають. Діяльність людини охоплює три сфери її існування: розумову, 

емоційно-чуттєву і тілесну. Відомо, що тіло, душа і дух нероздільно 
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взаємозв’язані та постійно впливають один на одного. Існує взаємозв’язок 

між думками і емоціями. Те, що людина думає про якусь подію, суттєво 

впливає на те, що вона відчуває з цього приводу. Все, що відчуваємо і 

переживаємо, відбивається в тілі (напруження м’язів, судинні реакції, зміна 

дихання і кровообігу тощо). Тіло є певним екраном, на який проектуються 

наші стани, зокрема емоції. Коли людина переживає емоцію (почуття) в 

мозку виникає збудження нервових клітин, виникають нервові імпульси, які 

розповсюджується на спеціальні центри мозкової активності. У мозку 

знаходяться різні центри діяльності нашого організму: дихальної, серцево-

судинної, системи травлення та ін. Тому збудження відповідних центрів 

мозку викликає посилену діяльність наших внутрішніх органів. В зв’язку з 

цим переживання емоцій супроводжується зміною ритму дихання, серцевої 

діяльності, змінюється кровопостачання окремих частин організму. Тобто, 

емоційні зміни охоплюють весь наш організм і дістають зовнішнього 

вираження. Вони проявляються у виразних рухах: міміці (виразні рухи 

обличчя), пантоміміці (виразні рухи всього тіла) та голосових реакціях 

(інтонація і тембр голосу), а також у мікрорухах (тремор, реакції зіниць 

тощо). Слід запам’ятати, що емоції пов’язані з діяльністю кори великих 

півкуль головного мозку, у першу чергу – з функцією правої півкулі. Ліва 

півкуля більшою мірою відповідає за наше мислення. У людини не дарма є 

дві півкулі мозку. Завдяки тому, що кожна із сторін мозку спеціалізується на 

конкретних функціях, ми можемо досягти складних цілей і виконувати 

більш складні завдання.  Коли дві сторони нашого мозку не співпрацюють, 

виникають великі проблеми, і ми в результаті отримуємо свій досвід або від 

однієї, або від іншої сторони нашого мозку. Що це означає? Використання 

лише одного – лівого або правого мозку – подібне спробі плити, гребучи 

тільки однією рукою. Ми, можливо, «опливемо кудись», але все ж досягнемо 

більшого успіху – і уникнемо руху по колу, – якщо будемо використовувати 

обидві руки. Те ж саме з мозком.  Подумайте про емоції, наприклад.  Вони 

абсолютно необхідні, якщо ми хочемо, щоб наше життя було повноцінним, 
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але небажано, щоб вони повністю управляли нашими життями.  Якщо наш 

правий мозок візьме гору і ми будемо ігнорувати логіку лівого мозку, ми 

будемо відчувати себе зануреними в емоційну повінь. Але в той же самий 

час не варто використовувати лише наш лівий мозок, відірвавши логіку і 

мову від почуттів і особистих переживань.  Це буде відчуватися як життя в 

емоційній пустелі. Мета – уникнути життя в емоційній повені або в 

емоційній пустелі.   

Звідки беруться емоції? Насправді джерелами наших емоцій є наш 

мозок, проте інформацію мозок бере з нашого фізичного самопочуття (стан 

здоров’я), погоди, співчуття до інших або спогади про події в минулому, 

зміна виразу обличчя нашого співрозмовника, ситуації в якій ми 

перебуваємо і т.п. Це певна оточуюча інформація, яку ми отримуємо через 

органи чуття.  Наш мозок душе швидко опрацьовує інформацію і ми 

отримуємо емоції та наші думки. Емоції – це певний вияв нашого ставлення 

до подій та явищ, які нас оточують. Тільки не словами (мовою), а нашими 

внутрішніми почуттями. Іноді наша реакція випереджає думку, і ми діємо 

майже рефлекторно, зокрема коли виникає несподівана загроза життю. У 

таких випадках швидка реакція корисна – може навіть врятувати. Також, 

однією з причин виникнення емоцій є відповідність або невідповідність 

очікувань тому, що відбувається з нами. Наприклад, у кожного з нас є власне 

уявлення про навколишній світ, про те, якими мають бути люди, як вони 

мають поводитися. Відповідність очікуванням «приносить» нам гарні емоції 

і самопочуття. Невідповідність очікувань спричиняє стресові реакції, а іноді 

й захворювання на нервовому ґрунті. Виникнення емоційної реакції у 

людини виникає за такою схемою: 

 

Ситуація, 
подія, факт

Сприйняття 
ситуації 

органами 
чуття

Тілесні та 
емоційні 
реакція

Думки 
(підвладні 

розуму/ 
підвладні 
почуттям)

Наша 
поведінка
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Якщо обміркувати цю схему, то можна прийти висновку, що все, що 

відбувається в нашому житті, ми спочатку оцінюємо емоційно, а потім 

розумом. Також слід звернути увагу на те, що наша поведінка буде залежити 

від того, наскільки наші думки  будуть підвладні нашим почуттям чи нашому 

розуму. Краще, авжеж, коли емоції і розум співпрацюють злагоджено, 

оскільки наші почуття дають нам безцінну інформацію, яку слід направити 

у правильне русло нашого розуму. Проте так буває не завжди. Про це ми 

поговоримо на інших заняттях. 

Слід розрізняти такі поняття як «почуття» та «емоції». Почуття 

розкривають конкретне ставлення людини до того, що вона робить, пізнає, 

до інших людей або до самої себе. Емоції – загальне тимчасове переживання 

якого-небуть почуття. Наприклад, емоцією буде радість, страх, сум, 

здивування, сором, гордість тощо. Почуття виникають щодо чогось або 

когось, а не ситуації в цілому. «Мені страшно» – це емоція. «Я боюсь цієї 

людини» – це почуття.  

Вправа «Самовідчуття» 

За матеріалами посібника Соціального, емоційного та етичного навчання 

університету Еморі (Social, Emotional, and Ethical Learning (SEE Learning). 

Middle School Curriculum, 2019) 

Ця вправа покликана допомогти ученицям і учням зрозуміти, що ми 

відчуваємо речі в зовнішньому світі (за допомогою п’яти чуттів) та всередині 

себе (коли дослуховуємося до того, що відбувається в нашому тілі, і 

називаємо це певними словами). 

Перед вправою бажано учнівству розповісти про роль нервової 

системи, завдяки чому ми відчуваємо себе з середини, а також сприймаємо 

світ навколо нас (на прикладі п’яти чуттів).  

Наше тіло має спеціальні засоби, щоб відчувати зовнішній світ, а 

також внутрішній – те, що відбувається всередині. Ці засоби називаються 

нервова система. «Нервова система» називається так тому, що в тілі є дуже 

багато нервів, які відправляють інформацію з різних частин тіла до мозку й 
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отримують її від нього. Ми дізнáємося цікаві речі про нервову систему, які 

допоможуть нам щасливіше й здоровіше проводити час разом.  

Отже, за допомогою чуттів ми сприймаємо світ поза тілом – чуємо 

запахи і звуки, наприклад. Давайте дослухаємося, чи «почуємо» ми щось 

усередині своїх тіл. Покладімо одну руку на серце, другу – на живіт, і 

ненадовго заплющмо очі. Зверніть увагу, чи відчуваєте ви щось у своєму тілі. 

Наприклад, це може бути жар або холод. Подібні відчуття називаються 

самовідчуттями – бо це про вас самих. Самовідчуття – це те, що відчуває 

наше тіло. Воно говорить нам про свої відчуття – про самовідчуття. Давайте 

подумаємо, як ми сприймаємо зовнішній світ, а потім разом складемо список 

самовідчуттів. 

– Коли ви торкаєтеся парти – вона тверда? М’яка? Тепла чи холодна? 

– Коли торкаєтеся свого одягу, він м’який? Шершавий? Гладенький? Ще 

якийсь? 

– Візьміть до рук олівець або ручку. Коли ви торкаєтеся їх, вони круглі? 

Пласкі? Теплі чи холодні? Гострі? Ще якісь? 

– Чи є ще щось на вашій парті, що можна описати словами-чуттями? 

А тепер подумаймо про те, що ми відчуваємо всередині. Ось приклад: коли 

ми стоїмо на сонці, тіло підказує, що йому гаряче, і ми переходимо в тінь, де 

прохолодно. Спершу тіло відчуває спеку, а коли ми переміщаємося в тінь, 

воно відчуває прохолоду. Давайте разом подумаємо про те, які ще 

самовідчуття у нас бувають усередині.  Давайте разом називати все, що спаде 

на думку. Якщо будемо не впевнені, що це самовідчуття, я запишу це слово 

окремо на дошці.  (Деяким учням можуть бути потрібні додаткові підказки 

для розуміння самовідчуттів. Тут допоможуть такі запитання): «Що ти 

відчуваєш усередині, коли тобі хочеться спати? Яка частина тіла підказує 

тобі, що ти хочеш спати? А коли хочеш їсти? Що ти відчуваєш, коли тобі 

весело? А коли ти щасливий/щаслива? Коли ти займаєшся улюбленим видом 

спорту, що відчуваєш усередині? А коли ти в захваті від чогось? Якою 

частиною тіла ти це відчуваєш?» (Можете допомогти дітям прикладом про 



 308 

себе: «Коли я думаю про те, щоб трохи повеселитися, то відчуваю тепло в 

плечах і на щоках»). 

Запропонуйте учням заповнити разом з вами таблицю (Додаток Т), 

провівши маленькі експерименти.  

Гра «Мозок як будинок» 

Підготовлена за матеріалами книги Д. Сігеля та Т. Брайсон «Виховання з 

розумом. 12 революційних стратегій всебічного розвитку мозку вашої 

дитини» (Сигел & Брайсон, 2017) 

Запропонуйте учням намалювати будинок, де буде два поверхи 

(Додаток Ф). Або роздайте роздатковий матеріал на якому буде заздалегідь 

намальований макет будинку, який учні будуть доповнювати власними 

малюнками. За бажанням, учні можуть виконувати цю вправу парами або 

невеликими групами по 3-4 чоловіки.  

Попросіть учнів придумати власних персонажів на кожному із 

поверхів цього будинку, проявивши творчість. Наприклад, даючи 

персонажам креативні імена та функцію (роль), яку вони виконують на 

поверсі.  Перед цим поясніть учнями конкретніше про персонажів, які 

живуть у цьому будинку. Жителі нижнього поверху – це персонажі, які лише 

відчувають. Вони дуже сконцентровані та тому, щоб зберігати безпеку, і 

бути впевненими у тому, що наші потреби вчасно задовольняються. Наші 

інстинкти самозбереження беруть свій початок саме на цьому поверсі. Ці 

персонажі остерігаються небезпеки, б’ють тривогу, коли ми стикаємося із 

небезпекою, впевнюють нас у тому, що ми готові захищатися, убігати чи 

ховатися. Жителі верхнього поверху – мислителі. Це наші герої, які 

вирішують наші проблеми і допомагають впоратися з нашими емоціями. 

Переважно це творчі персонажі, які уміють співпереживати і співчувати 

іншим.  

Після того як учні завершили малювати свої персонажів у будинку, 

запропонуйте їм програти три ситуації. Перша ситуація, коли перший поверх 

захоплює владу над всім будинком, друга – другий поверх захоплює владу 
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над всім будинком, третя – перший і другий поверх співпрацюють через 

«драбину» порозуміння. Ситуації розподіляються між учнями, де кожен 

моделює ситуацію із своїми намальованими персонажами, придумуючи 

власну історію. Після виконання, кожен учень або команда коротко 

презентують свій будинок та розповідь, яку вони придумали.   

Щоденник емоцій «А-В-С»: рефлексія та критичне осмислення.  

 

Урок-тренінг №2 

Тема: Увага та усвідомленість 

Мета: навчити помічати й описувати відчуття в тілі; розділяти 

емоції в залежності від станів. 

План заняття 

1. Розігрів. Притча «Істина – в серці». 

2. Що таке увага? 

3. Вправи: «Картина Джозефа Ястроу», «Літера П», 

«Дальтонік», «Муха», «Зосередься на …». 

4. Що таке самосвідомість? 

5. Вправи: «Конверт», «Мої почуття та емоції», «Колір 

емоцій». 

6.  Щоденник емоцій «А-В-С»: рефлексія та критичне 

осмислення. 

Конспект заняття  

Розігрів. «Якщо я погода, то яка….» (За матеріалами посібника 

І. Матійків «Тренінг емоційної компетентності» (Матійків, 2012)). 

Попросити учасників описати найбільш відповідну до їхнього характеру 

погоду або назвати тваринку, з якою вони себе ідентифікують, і пояснити 

чому. Основне в цій вправі – розповісти якомога більше про себе через опис 

погоди або тваринки. Можна допомагати першим учасникам у пошуку й 

розкритті метафор. Як показує досвід, після цього більшість починає 

захоплено виконувати вправу, з легкістю пояснюючи, чому в них, як у 
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сіамської кішки, часто змінюється настрій, або чому вони непередбачувані, 

як літня гроза. 

Притча «Істина – в серці» 

Згідно зі східною легендою, боги вирішили створити Всесвіт. Вони 

створили зірки, сонце, місяць, моря, гори, квіти, хмари, згодом людину і 

наостанок – Істину. Задумалися боги над тим, куди сховати Істину, щоб 

людина не змогла її знайти. «Давайте розмістимо на найвищій гірській 

вершині», − сказав один. «Давайте сховаємо її на найдальшій зірці», − сказав 

другий. «Давайте покладемо її на дно глибокої і темної безодні». «Давайте 

розмістимо її на зворотному боці місяця». Нарешті наймудріший і 

найстаріший Бог сказав: «Ми сховаємо істину в серці людини. Вона буде 

шукати її у Всесвіті, не знаючи, що носить її постійно в собі». 

Про що ця притча? Істина знаходиться усередині нас самих. 

Стародавні араби вважали, кожна людина – це великий правитель, у 

розпорядженні якого є три мудрих візира з іменами – Розум, Почуття і Тіло. 

Коли великому правителю необхідно ухвалити рішення, він уважно і з 

повагою вислуховує трьох власних візирів. Іноді він погоджується з одним 

із них: Розумом, Тілом чи Почуттями, а деколи вислухає всіх – і зробить по-

своєму. Ким насправді є арабський великий правитель? Це є наш внутрішній 

спостерігач, який постійно тримає в полі зору власні думки, емоції почуття, 

тілесні реакції. Емоційне самоусвідомлення – здатність розуміти свої емоції 

і почуття та причини, що їх викликали. Це заняття спрямоване на 

покращення емоційного самоусвідомлення через увагу до себе.  

Для сприйняття будь-чого або будь-кого нам необхідно «настроїти» 

свої органи відчуттів та сфокусуватися на сприйнятті об’єкта. Подібна 

спрямованість і зосередженість нашої розумової діяльності на будь-якому 

об’єкті сприйняття і називається увагою. Без неї сприйняття неможливе.  

Протягом життя на людину впливають безліч подразників, але вона 

може зосередитись на одному об'єкті. Увагу можна порівняти з фільтром, що 

дає нам змогу зрозуміти одну інформацію перешкоджаючи розуміння іншої. 
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Отже, за допомогою уваги ми можемо зосередитися на одному певному 

предметі. 

Як правило, ми далеко не повністю використовуємо свою здатність 

бачити через нашу увагу. Ми йдемо по життю і переглядаємо величезну 

кількість інформації, предметів, сцен. Ми дивимося, але не бачимо. 

Навчившись звертати увагу на те, що відбувається навколо, ви розвинете в 

собі приголомшливу здатність бачити більше, ніж зазвичай, дивлячись на 

звичайні для нас речі. Навчившись дійсно звертати увагу на те, що 

відбувається навколо, ви розвинете в собі «подвійне зір», яке дозволить вам 

помічати не тільки те, що бачать всі, але і щось зовсім несподіване. 

Вправа «Картина Джозефа Ястроу» 

За матеріалами книги М. Микалко «Ігри для розуму. Тренінг 

креативного мислення» (Микалко, 2007). 

Подивіться на картинку, намальовану на початку століття Джозефом 

Ястроу (Додаток І). Напишіть в зошиті те, що ви побачили на цій картині. 

Потім по черзі учні висловлюють думки з приводу того, що вони побачили.  

Потім учитель повідомляє. Зображене тварина можна сприйняти і як 

качку, і як кролика. Якщо ніс справа – перед вами кролик; якщо ніс зліва – 

то це качка. Залежно від того, на що налаштовані, ви побачите або кролика, 

або качку. Дуже важко бачити обох тварин одночасно.  

Ця вправа показує нам, що кожен помічає те, що хоче бачити і як 

правило увагу ми можемо зосередити лише на одній тварині. Одночасно 

бачити обох не виходить.  

Вправа «Літера П» 

За матеріалами книги М. Микалко «Ігри для розуму. Тренінг 

креативного мислення» (Микалко, 2007). 

Роздайте учнівству текст. Завдання учнів і учениць порахувати літеру 

«П» в наведеному тексті за 2 хв.  

Текст 
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«Потреба в постійній професійній підготовці помічників фермерів для 

роботи на першокласних фермах з виробництва продуктивної худоби займає 

помисли власників першокласних ферм. Оскільки предки фермерів готували 

помічників фермерів для першокласних ферм у процесі виробництва 

продуктивної худоби, власники першокласних ферм вважають, що вони 

зобов'язані постійно продовжувати традицію своїх предків з підготовки 

помічників фермерів для роботи на першокласних фермах з виробництва 

продуктивної худоби, оскільки вони вважають, що професійна підготовка 

помічників є повноцінним фундаментом підтримки продуктивного 

господарства на фермерському подвір'ї. Отже, в цьому тексті __ букв «П». 

Ви достатньо уважні якщо нарахували 29 букву «П». Якщо виявили 

менше, то, напевно, не врахували «П», що стоїть після числа-результата.  

Вправа «Дальтонік» 

Покажіть учнівству запропоновані різнокольорові слова, які слід 

вголос «прочитати» саме кольори, а не те, що написано. Як правило з 

першого разу мало у кого виходить назвати кольори, оскільки ми фокусуємо 

увагу на словах.   

 
Вправи «Муха» 

Уявіть поле для гри в хрестики-нулики. Три на три. У центральному 

полі сидить муха. Завдання – рухати муху так, щоб вона не виходила за краї 

поля, і не втрачати її своїм фокусом уваги. Є тільки чотири ходи - «вгору», 

«вниз», «праворуч», «ліворуч». По діагоналі муха не ходить, задній хід муха 

не дає – це вважається помилкою. Рухати муху виключно подумки, 

малювати поле на папері не можна – гра втрачає сенс. Якщо учень або 

учениця без помилок протрималися п'ять хвилин – це хороший рівень 

концентрації. 
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Більш складний варіант попередньої вправи. На полі знаходяться дві 

мухи - Муха-1 і Муха-2. Ходять мухи по черзі, наприклад: Муха-1 - «вгору», 

Муха-2 - «праворуч». Правила і завдання - такі самі: подумки не втрачати 

мух і не допускати помилок. Три хвилини без помилок – хороший результат. 

Отже, як ми можемо зрозуміти, увага найсильнішим чином впливає на 

те, наскільки успішно чи не успішно ми сприймаємо оточуюче середовище.  

Нажаль, увага, являє собою малопомітний розумовий актив, якому ми 

чомусь не відводимо належне місце при сприйнятті Увагу можна звести до 

певного фокусу – внутрішнього та зовнішнього. Якщо ми хочемо жити 

благополучним життям, то повинні гарненько розвинути кожен з них. Увага 

працює майже за тим же принципом, що і м'яз: якщо його не навантажувати, 

воно слабшає, а якщо тренувати, то зміцнюється.  

Вправа «Зосередься на …» 

За матеріалами книги Н. Гаджиєва, М. Нікітіної, К. Кислинської 

«Основи самовдосконалення. Тренінг самосвідомості» (Гаджиева, 

Никитина, & Кислинская, 1998). 

Сісти на стілець в зручній позі до спинки, щоб не спиратися на неї. 

Руки вільно покласти на коліна, очі закрити (вони повинні бути закриті до 

закінчення вправи, щоб увага не відволікалася на сторонні предмети). 

Дихати через ніс спокійно, не напружено. Намагатися зосередитися лише на 

тому, що буде просити учитель. 

1. Подумки повільно рахуйте від 1 до 10 і зосередьтеся на цьому 

повільному рахунку. 

2. Виберіть будь-яке коротке (найкраще двоскладове) слово, яке 

викликає у вас позитивні емоції або ж з яким пов'язані приємні 

спогади. Якщо слово двоскладове, то подумки вимовляєте перший 

склад на вдиху, другий – на видиху. Зосередьтеся на «своєму» слові. 

3. Увага! У вашій голові прожектор. Його промінь може освітити що 

завгодно з безмірною яскравістю. Цей прожектор – ваша увага. 

Управляємо його променем! Відкрите очі. Протягом 15-20 секунд 
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«освітлюємо прожектором» будь-який предмет. Все інше .уходить 

в темряву. Дивимося тільки на цей предмет. Можна моргати, але 

погляд повинен залишатися в межах предмета. Повертаємося до 

нього знову і знову, розглядаємо, знаходимо все нові його 

особливості і  відтінки.  

4. Знову закрийте очі. Подумки повільно рахуйте від 1 до 10 і 

зосередьтеся на звуці за вікном (стіною) кабінету. Прислухаємося 

до цього звуку. Виділи один зі звуків. Вслуховуйся в нього, тримай 

його у своїй увазі.  

5. Зосередьтеся на ваших тілесних відчуттях. Наведіть промінь вашої 

уваги на ступню правої ноги. Відчуйте пальці, підошву. Відчуйте 

зіткнення ніг з підлогою, відчуття, які виникають від цього дотику. 

Потім зосередьтеся на правій руці. Відчуйте пальці, долоню, 

поверхню кисті, всю кисть. Відчуйте ваше передпліччя, лікоть,  

відчуйте зіткнення підлокітника крісла з рукою. Відчуйте ліву руку. 

Відчуйте поперек, спину, зіткнення з кріслом. Зосередьте увагу на 

своєму лиці – ніс, повіки, лоб, вилиці, губи, підборіддя. Відчуйте 

дотик повітря до шкіри обличчя.  

6. Зосередьтеся на вашій внутрішній мові. Зупиніть внутрішню мова. 

Зосередьтеся на настрої. Оцініть свій настрій. Який він? Хороший, 

поганий, посередній, веселий, сумний, піднесений? А тепер 

зосередьтеся на Ваших емоціях, спробуйте уявити себе в радісному, 

веселому емоційному стані. Згадайте радісні події вашого життя. 

7. Виходимо зі стану релаксації. Рахуємо подумки від 1 до 10. 

Відкриваємо очі.  

Питання для обговорення після виконання вправи. Чи вдалося вам 

довго зосередити свою увагу на одному об'єкті? На чому легше утримувати 

увагу: на предметі, звуці, власному стані? Від чого це залежить? Що 

необхіно нашій увазі для того, щоб сконцентруватися?  
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За допомогою нашої розвиненої уваги, зокрема самоуваги, уваги 

направленої на нас самих, ми можемо розвивати нашу самосвідомість. 

Самосвідомість походить від свідомості. Свідомість – це можливість 

людини пізнавати навколишній світ і саму себе за допомогою мислення та 

розуму, відтворення «картинки» світу у нашій голові.  Самосвідомість – це 

фокусування уваги на нашому внутрішньому стані та його розуміння. Тобто 

відтворення нашої внутрішньої «картини» світу.   До нашого внутрішнього 

світу ми можемо віднести наші емоції, почуття та наші думки (мислення) та 

т.п.. Самосвідомість допомагає людині спостерігати за собою внутрішнім. 

Що нам може «подарувати» розвинута самосвідомість? Вона дає нам час і 

місце вибрати найкращий спосіб вирішення будь-яких питань чи проблем, 

які у нас виникають у житті. Одні проблеми вимагають емоційного 

вирішення, і ми вибираємо рішення, яке здається найправильнішим. До 

іншим потрібен обміркований, логічний підхід, до третіх - інтуїтивний, 

творчий. А є й такі проблеми чи питання, які поки краще не чіпати. 

Кожна людина по різному властиво переживати власний внутрішній 

стан, емоції та почуття, які є частиною нашої свідомості та самосвідомості: 

образу, сором, співчуття, гнів, злість, радість, здивування, заздрість тощо.  

Вправа «Конверт» 

За матеріалами навчально-методичного посібника І. Булах, 

Ю. Алєксєєвої «Розвиток моральної самосвідомості особистості підлітка» 

(Булах & Алєксєєва, 2003). 

Учитель спеціально створює емоційну напругу (тривогу) у класі. 

Потім ця реакція досліджується під час групової дискусії. 

Інструкція. У центрі приміщення вчитель ставить порожній стілець. 

Пояснює, що потрібно обрати одного з однокласників, який повинен буде 

сісти на нього. Ця людина відповідатиме на питання, заздалегідь 

підготовлені учителем. У членів групи буде слушна нагода поставити 

питання людині на стільці в центрі кола. Ведучий повідомляє, що людина на 

місце в центрі обиратиметься випадково. Кожен учасник одержить конверт. 
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Психолог говорить, що всі конверти порожні, крім одного, у якому буде 

невеликий лист паперу. Та людина, у конверті якої виявиться лист паперу, 

сідає на стілець у центрі. Усім роздають конверти. Насправді у кожному 

конверті є лист паперу. Отже, кожен учасник, думає, що саме він або (вона) 

і є «обраний». Це повинно викликати у кожного учасника певний ступінь 

хвилювання. Роздаючи конверти, учитель наказує не відкривати їх, поки не 

буде вручений останній. Потім просить відкрити конверти, але не показувати 

що в них. Коли кожен учасник знайде свій лист паперу, ведучий констатує 

очевидне: «Лист паперу – у кожному конверті». 

Потім відбувається групове обговорення: 

1. Що ви відчули, коли побачили лист паперу у своєму конверті? 

2. У яких ще ситуаціях ви переживали подібні почуття? 

3. Ви помітили у себе фізичні прояви тривоги: серцебиття, спітнілі 

долоні, неприємні відчуття у животі? 

4. Як ви думаєте, чому ви відчули саме такі почуття? 

Вправа «Мої почуття та емоції» 

Учитель заздалегідь роздає бланк із списком емоцій (Додаток И). 

Підліткам пропонується підкреслити прямою лінією ті емоції, які вони 

відчували досить часто. Хвилястою лінією – ті почуття, які хотілося б 

відчувати часто. Крім того, пропонується позначити «галочкою» ті емоції, 

які підлітки не хотіли б переживати.  

Обговорення вправи. Вчитель ставить такі питання. Які почуття ви 

відчували частіше – приємні чи неприємні? Які почуття ви хотіли б 

відчувати часто, а які – ні? Чи хотілося вам, щоб у вас не було ніяких емоцій 

і почуттів? Чи були випадки у вашому житті, коли емоції вам допомагали 

(наведіть приклади)? Чи були випадки у вашому житті, коли емоції вам 

заважали (наведіть приклади)?  

Далі учитель залучає учнів до дискусії, в якій підліткам пропонується 

обговорити таке питання: «Чи згодні ви з тим, що деякі почуття треба 

приховувати, придушувати й уникати їх зовнішнього вираження?» Під час 
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дискусії наголошується на тому, що людина не завжди розуміє свої емоції та 

почуття, але потрібно вчитися розпізнавати їх, бути уважними до них, тому 

що вони інформують нас про наш стан та стан оточуючих людей. Почуття 

не слід придушувати, а треба аналізувати, за шо відповідає самосвідомість – 

фокусування уваги на нашому внутрішньому стані та його розуміння.  

Першим  кроком  розвитку  самосвідомості  є  фіксація  факту  

наявності емоції  в  конкретний  момент  життя  та  її  розуміння,  наприклад  

–  гнів,  розчарування,  пригніченість,  сум,  страх,  неспокій,  радість…  Іноді  

людина  може  переживати  дві  та  більше  емоцій одночасно.  Якщо наше 

емоційне самоусвідомлення досить добре розвинуте, то  самоусвідомлення 

передує  емоції  та її вираженню.  Інколи  людині  важко  повідомити  про 

свої  емоції,  підібрати  «правильні  слова».  Для  опису  емоцій  та  почуттів  

потрібний  достатній словниковий  запас.  

Другу частину виконання  цієї  вправи  можна  організувати  як  

змагання  між  двома  командами, попросивши учнів розрахуватися на 1-го, 

2-го та 3-го. Або  ж виконати завдання як загально груповий «мозковий  

штурм».  Учасникам необхідно поділити запропоновані емоції на позитивні, 

негативні та нейтральні.  Якщо в учнівства виникають труднощі у розуміння 

певних емоцій – вчителю необхідно пояснити та допомогти. Після 

виконання завдання відбувається обговорення диференціації емоцій учнями. 

Далі учитель повинен наголосити на тому, що незважаючи на тому, що 

ми поділили емоції на позитивні, негативні та нейтральні, зазначає, що 

кожна емоція нам потрібна та у різних ситуаціях може відігравати різну роль, 

мати своє важливе значення. Далі пропонується учням разом з учителем 

заповнити наступну таблицю на фліпчарті або класній дошці. При виконанні 

цієї частини вправи доцільно заохочувати до наведення власних прикладів 

прояву емоцій для заповнення запропонованої таблиці. 

Емоція Користь від емоції Шкода від емоції 

Радість   

Гнів    
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Тривога    

Страх   

Вправа «Колір емоцій» 

За матеріалами книги  О. Васлоян, В. Москаленко, К. Новохатня 

«Вчимося керувати емоціями» (Васлоян, Москаленко, & Новохатня, 2016). 

Ми вже знаємо, що усі емоції відіграють важливу роль у житті людини. 

А тепер подумаємо, чи усі люди переживають почуття однаково. Учитель 

просить учнів та учениць заповнити таблицю (роздруківку таблиці 

заздалегідь видають учням), підбираючи колір і малюнок для кожної емоції. 

Емоція Колір Символ 

Щастя   

Провина   

Смуток   

Злість   

Біль   

Заздрість   

Розчарування   

Любов   

Страх   

Радість   

Якщо учням складно заповнити всю таблицю, вони можуть обрати ті 

емоції, з якими вони хотіли б «попрацювати». Після самостійного виконання 

кожним учнем та ученицею вправи, необхідно порівняти кольори і малюнки 

з результатами сусіда по парті. Питаннями для обговорення можуть бути 

наступні. Чи всі кольори і символи збіглися з кольорами і символами сусіда? 

Якщо ні, то скільки збігів ви виявили? Чому кольори і  символи не 

збігаються? 

 Щоденник емоцій «А-В-С»: рефлексія та критичне осмислення.  
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Урок-тренінг №4 

Тема: Усвідомлення емоцій інших людей 

Мета: навчити помічати та розуміти почуття інших людей. 

План заняття 

1. Розігрів. Вступне слово. 

2. Вправи: «Зміни себе», «Міняймося місцями», «Мімічне 

вираження емоційних станів», «Погляд», «Емоційна 

статуя», «А-В-С», «Емоційні комбінації», «”Сканування” 

відчуттів», «Метафоричні портрети». 

3. Щоденник емоцій «А-В-С»: рефлексія та критичне 

осмислення. 

Конспект заняття  

Розігрів. Учням пропонується за одну хвилину намалювати свій 

настрій, не малюючи нічого конкретного, тільки лінії, форми, 

використовуючи різні кольори. Потім передати свій малюнок сусідові 

справа, який має вгадати настій, зображений на малюнку. По колу учні 

розповідають про настрій сусіда, який уточнює почуте.  

Вступне слово. Уміння розпізнавати емоції людей залежить від вашої 

здатності розуміти почуття і наміри оточуючих. Стівен Кові у своїй книзі 

«Сім звичок високоефективних людей» радить: «Прагніть спочатку 

зрозуміти, а потім бути зрозумілими». Дейл Карнегі у своїй книзі «Як 

завоювати друзів і впливати на людей» рекомендує «бути хорошим слухачем 

і заохочувати інших до розмов про себе самих». Уміння розпізнавати емоції 

пов'язано з тим, чи уважно ви слухаєте і заохочуєте чи співрозмовників 

висловлювати свої думки і почуття. Співпереживання і співчуття – наслідок 

вміння розпізнавати емоції оточуючих. 

Зрозуміти, що відчуває людина легко, потрібно лише уважно 

придивитися. У більшості випадків, те, що відчували інші люди – 

притаманне і нам самим. Тому у цій справі найголовніше бажання, уважність 

і спостережливість. За чим саме, запитаєте ви, слід спостерігати, щоб 
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зрозуміти, що інша людина відчуває? Перш за все – невербальні (тілесні) 

повідомлення. Наші емоції і думки завжди пов’язані з нашим тілом. Тому 

вираз обличчя, постава – перше на шо слід звернути увагу. По-друге, це 

голос людини. Саме він може видавати справжні почуття. Слід розвивати 

свій «емоційний слух». По-третє, власні самовідчуття. Розуміння емоційного 

«меседжа» інших бере початок від нашого внутрішнього самовідчуття та 

ставлення. Тому надважливо зрозуміти власний емоційного стану та 

узгоджувати  його через взаємне спілкування з іншою людиною. Навіть, 

якщо співрозмовник посміхається він може бути засмученим.  

Вправа «Зміни себе» 

За матеріалами книги К. Фопеля «Згуртованість і толерантність в 

групі» (Фопель, 2002). 

Два учні встають спиною один до одного. Учням необхідно зробити 

п'ять доступних спостереженню змін до свого зовнішнього вигляду. Через 3 

хвилини, необхідні для підготовки, гравці повертаються на 180° і говорять 

один одному, що саме партнер змінив у своїй зовнішності. Впоравшись із 

завданням, обидва гравці відчувають полегшення. Але виявляється, це ще не 

все. Партнери знову встають спиною один до одного. На цей раз треба 

змінити десять параметрів в зовнішньому вигляді. Це вже явна ескалація 

складності. На виконання цього завдання відводиться 5 хвилин. Знову 

поворот на 180°. Гравці намагаються з'ясувати, що змінилося в зовнішньому 

вигляді партнера. Партнерів знову ставлять спиною один до одного, і вони 

чують, до свого жаху, що їм треба знову зробити десять змін до свого 

зовнішнього вигляду. 

Слід зауважити, що у цій вправі основною складністю для учасників є 

кількість змін у зовнішності. Часто гравці застряють на рівні вертикального 

мислення і пробують змінити щось в одязі: неправильно надіти окуляри, 

закріпити годинник на зап'ясті іншої руки, розв'язати шнурки і т. п. Коли 

експеримент буде закінчений, покажіть групі, що переживання емоції також 

вносять зміни у наш зовнішній вигляд. Емоції відображаються мімічно, тому 
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за одну мить можна зробити безліч змін в своєму зовнішньому вигляді: Без 

особливо складних маніпуляцій можна показати зміни за допомогою мови 

нашого тіла та обличчя.  

Вправа «Міняймося місцями» 

Учні сідають в коло. Стільців має бути на один менше, ніж учасників. 

Учитель починає вправу словами «Поміняйтесь місцями ті, хто, коли 

(емоція), робить (дія)…». Учасники, що мають названу ознаку, швидко 

міняються місцями. Той, хто не встигає зайняти вільне місце, стає ведучим. 

Приклади: поміняйтеся місцями ті, хто коли сердиться, гримає 

дверима; коли ображається, не дивиться в очі; коли радіє, готовий обійняти 

весь світ; коли страшно, втікає.  

Питання для обговорення. Які емоційні реакції характерні для 

більшості з вас? Чи існує взаємозв’язок між емоціями і діями? Які групи 

емоційних реакцій можна виокремити? 

Вправа «Мімічне вираження емоційних станів» 

За матеріалами навчально-методичного посібника І. Булах, 

Ю. Алєксєєвої «Розвиток моральної самосвідомості особистості підлітка» 

(Булах & Алєксєєва, 2003). 

Учням потрібно уважно розглянути десять малюнків (Додаток З) на 

яких відбиті мімічні вираження емоційних станів. На занятті учням і 

ученицям необхідно дати відповіді на питання, яку емоцію люди відчувають 

на певному малюнку. Завдання можна виконувати парами або маленькими 

групами по 3-4 чоловіки, попередньо розділивши учнів. Після того як учні 

відповіли, разом з учителем учні обговорюють результати.  Для обговорення 

пропонуються такі емоційні стани: презирство – зневага, подив, страх-жах, 

інтерес – хвилювання,  почуття гідності, заздрість, каяття, задоволення – 

радість, недовіра, сором, сумнів, відраза, горе, гнів, почуття вени, 

страждання, співчуття.  

Вправа «Погляд» 
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За матеріалами посібника І. Матійків «Тренінг емоційної 

компетентності» (Матійків, 2012). 

Контакт між людьми починається з погляду. Контакт очима – це  

форма дотику, найпотужніший засіб взаєморозуміння. Він включає  

передачу  почуттів на глибшому рівні, ніж словесний. Процес «очі в очі» – 

це міст між  душами людей, відкриття таємниці незбагненного. Деколи 

очима висловлюємо те, що важко сказати словами: «робити великі очі», 

«стріляти  очима», «їсти очима», «читати душу по очах», «сяяти очима», 

«мигати  очима». В особистих контактах люди дивляться один на одного не 

постійно,  а в межах від 30 до 60 % часу бесіди (згадайте дитячу гру «Хто  

кого  перегляне, не моргнувши»). Очі – найвиразніша частина обличчя,  

повідомляють про емоційний стан, ставлення до інших, до почутого. Очі  

називають дзеркалом душі тому, що вони прямо і відразу відбивають  

енергетичні процеси тіла. Хоча усе тіло людини може випромінювати спокій  

або занепокоєння, особливо інтенсивно це відбувається через очі. Коли  

людина енергетично заряджена, її очі сяють, а це хороша ознака здорового  

стану. Очі є вікнами всередину і назовні. Вітальність, наповненість енергією,  

радістю зміцнює стосунки. Готовність до спілкування – це контакт очима,  

усмішка, нахил голови й тулуба до співрозмовника. 

Учні об’єднуються в пари. Один з пари загадує емоцію, і передає її 

іншому поглядом. Другий учень намагається відгадати, яка це емоція. Далі 

відбувається обмін ролями.  

Вправа «Емоційна статуя» 

Необхідно заздалегідь підготувати картки з назвою емоцій – радість, 

смуток, образа, натхнення, страх, задоволення, гнів, сором, захоплення, 

вдячність, здивування, злість, відраза, полегшення, нетерпіння, переляк, 

зніяковілість, печаль. 

За бажанням або за жеребом учитель вибирає учасників з колективу, 

який по черзі беруть картки з назвою емоцій. З ними варто ознайомитися, 

але не показувати оточуючим. Стілець (стіл) буде постаментом, кожному з 
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учасників необхідно буде піднятися на нього і зобразити «пам'ятник» тій 

емоції, яка написана у нього на картці. Завдання класу – відгадати, 

«пам'ятник» якій емоції зображений. «Пам'ятник» «руйнується» тільки при 

відгадуванні, або по команді вчителя. 

Можливий інший варіант вправи. Необхідно побудувати по дві 

тілесних скульптури протилежних емоцій, наприклад: оптимізм – песимізм; 

радість – смуток; натхнення – знесилення; любов – ненависть. Потім кожна 

група презентує результати спільної роботи, починаючи зі скульптури 

негативної емоції і завершуючи позитивною. Можна запропонувати 

бажаючим побути в скульптурі позитивної емоції. 

Обговорення. Які думки виникали в процесі виконання завдання? Які 

емоції вам були ближчі? Які емоції було легше зобразити? Які емоції було 

легше відгадати? Від чого залежить успіх даного вправи? Які висновки 

можна зробити з цього завдання? Як відбувався процес побудови скульптур? 

Чи змінювався емоційний стан, коли знаходилися в різних скульптурах? Як 

впливають позиції тіла на емоції? 

Вправа «А-В-С» 

За матеріалами книги Л. Кларк «SOS. Приборкай свої емоції» (Кларк, 

2007). 

Емоції людей з якими ми спілкуємося або знайомі (вже маємо досвід 

спілкування) можна аналізувати за схемою «А-В-С». Що означає ця схема? 

Вона показує нам, чому людина так чи інакше себе поводить, зокрема 

емоційно. Схему аналізу складає: «А» – активізуюча подія (приємна або 

неприємна подія, ситуація, очікувана подія); «В» – внутрішні переконання і 

твердження людини (емоційні переконання і внутрішній монолог); «С» – 

наслідки: емоційні і поведінкові (позитивні або негативні емоції / адекватна 

або неадекватна поведінка).  

Зараз я прочитаю вам історію про ученицю Пем, яка здавала іспит з 

англійської мови.   
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«Пем старанно займалася і отримала двійку на іспиті з англійської 

мови. Після цього вона сказала собі: «Я не повинна була отримати двійку за 

цей іспит, а оскільки це сталося, я – нікчема, і мені ніколи не вдасться 

домогтися успіху в цьому навчальному році. І я, ймовірно, ніколи не закінчу 

щколу». Покинувши клас в пригніченому стані, Пем продивилася телевізор 

залишок дня і прогуляла всі заняття на наступний день.» 

Далі учитель пропонує учням проаналізувати емоційний стан Пем за 

схемою «А-В-С». 

1. Пем думає: «Я не повинна була отримати двійку за цей іспит» і «Я – 

нікчема» – це: 

а) активізуюча подія; б) переконання і внутрішній монолог; в) 

наслідки: емоційні і поведінкові;  

2. Пем отримала двійку за іспит –це: 

а) активізуюча подія; б) переконання і внутрішній монолог; в) 

наслідки: емоційні і поведінкові;  

3. Пем думає: «І я, ймовірно, ніколи не закінчу школу» – це: 

а) активізуюча подія; б) переконання і внутрішній монолог; в) 

наслідки: емоційні і поведінкові;  

4. Пем покинула клас в пригніченому стані – це: 

а) активізуюча подія; б) переконання і внутрішній монолог; в) 

наслідки: емоційні і поведінкові;  

5. Пем дивилася телевізор залишок дня і прогуляла всі заняття на 

наступний день – це: 

а) активізуюча подія; б) переконання і внутрішній монолог; в) 

наслідки: емоційні і поведінкові;  

Відповіді до вправи: 1.Б 2.А 3.Б 4.В 5.В 

Вправа «Емоційні комбінації» 

Учні ділиться на підгрупи (3-4 учні). За бажанням учителя робота може 

проходити індивідуально. Учасникам роздають картки з написаними на них 

назвами емоцій і почуттів (Додаток О). Учням слід розкласти всі картки так, 
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щоб емоції (почуття), які на них написані, були найбільш близькими, 

схожими». Після того як всі учасники закінчать комбінувати картки, 

відбувається обговорення в групі. Далі дається зворотна інструкція. 

Розкладіть усі картки парами так, щоб емоції, які на них написані, були 

протилежними один одному.  

Зазвичай у всіх учасників виходять різні пари, в залежності від 

особистого емоційного досвіду. Отримані пари обговорюються в групі.  

Учитель дає визначення кожного поняття і аналізує разом з групою найбільш 

близькі / протилежні емоції. 

Вправа «”Сканування” відчуттів» 

За матеріалами книги К. Фопеля «Створення команди. Психологічні 

ігри і вправи» (Фопель, 2002). 

Учні розподіляються на пари і сідають один навпроти одного. У 

першому турі у кожного учасника є 5 хвилин, щоб розповісти своєму 

партнеру, що хорошого і радісного сталося з ним за минулий тиждень. Інший 

партнер слухає першого мовчки і уважно. Через 5 хвилин вони міняються 

ролями і в кінці цього туру обмінюються враженнями. Тепер кожен учасник 

вибирає собі нового партнера, і на цей раз вони розповідають один одному 

про труднощі і турботи минулого тижня. В кінці цього туру також слід обмін 

враженнями. У третьому турі знову слід вибір партнера, і все повторюється, 

тільки тепер партнери розповідають один одному про те, що розсердило їх 

минулого тижня. В кінці – обмін враженнями. Тепер всі учасники 

збираються разом.  

Задайте їм такі питання: Що під час цієї вправи було для мене 

найважливішим? Як я відчуваю себе тепер? Дізнався я щось нове? Як члени 

групи управляють своїми почуттями? Чи є почуття, які не прийнято 

виражати в групі? Що знаю особисто я про залежність почуттів, думок і тіла? 

Вправа «Метафоричні портрети» 

У цій вправі кожен учасник отримує можливість зосередитися на 

особистості іншого члена групи і намалювати портрет, який повинен 
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підкреслювати його емоційну індивідуальність. Крім фантазії, в грі 

задіються якості, необхідні для створення атмосфери доброзичливості і 

уваги до один одного. 

Кожному учаснику необхідний аркуш паперу і коробка кольорових 

олівців. Всі пишуть на аркуші паперу своє ім'я, потім листки перемішуються, 

і кожен витягує по одному папірці. Ім'я того, кого потрібно малювати, 

значиться на витягнутому листку. Портрет не зобов'язаний бути 

реалістичним, але повинен відображати індивідуальність і емоційні 

внутрішні якості «натурника». Портрети можуть бути виконані в 

абстрактній техніці, за допомогою квітів і форм, або бути метафоричними, 

на яких мальованої людина представлений квіткою, тваринам, знаряддям, 

будинком, островом і т. п. Нарешті, портрет може бути нереальним – 

«натурник» зображується у вигляді фантастичної істоти. 

Після цього група збирається разом. Всі учасники по черзі показують 

свої творіння, інші намагаються вгадати, хто зображений на портреті. Той, 

хто вгадає першим, представляє свій малюнок. Коли зображення 

обговорили, автор дарує його своїй моделі. 

Як варіант виконання вправи, кожен малює не тільки портрет своєї 

моделі, а й свій власний на тому ж аркуші. Умови ті ж, плюс до цього 

художник може показати на малюнку свої відносини з тим, кого він малює, 

– це можуть бути, наприклад, двоє тварин, які між собою борються або, 

навпаки, грають, дерево, на якому сидить птах, і т.п. Інтерес цього варіанту 

полягає в тому, що в такій картині художник повідомляє щось важливе і про 

себе. 

Щоденник емоцій «А-В-С»: рефлексія та критичне осмислення. 

 

Урок-тренінг №5 

Тема: Співпереживання 

Мета: формування навичок та розвиток емпатії, як важливої складової 

емоційної розумності 
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План заняття 

1. Розігрів. Вступне слово. 

2. Вправи: «9(6)», «Літачки», «Емпати», «Віддзеркалення», 

«Дотик», «Передача руху», «Підтримка».  

3. Обговорення документального фільму «Задира». 

4. Щоденник емоцій «А-В-С»: рефлексія та критичне осмислення. 

Конспект заняття  

Розігрів. Учні вільно рухаються по класу. Вчитель періодично 

оголошує: «Доторкніться до чогось жовтого (м’якого, дерев’яного, високого 

тощо)». 

Вступне слово.  Емпатія – розуміння емоційного стану іншої людини 

за допомогою співпереживання, проникнення в його внутрішній світ. 

Розуміння почуттів іншої людини (емпатія), допомагають встановлювати і 

підтримувати позитивні, емоційно комфортні взаємини. Емоції і почуття за 

своєю природою виконують роль постання або повідомлення, проте, їх зміст 

ми можемо зрозуміти за допомогою співпереживання.  

Притча про емпатію 

Осіннього ранку, сидячи в колі своїх учнів, учитель задав питання 

своїм учням: 

– Як кожен з вас розуміє емпатію? 

– Я це розумію, як допомога людям похилого віку і дітям, – першим 

подав голос Ін. 

– А для мене, – серйозний голос Гу, змусив всіх повернутися до нього, –

це промовчати, розуміючи, що твої слова можуть надовго ранити 

людське серце і душу. 

– Я думаю, що це здатність відчути гостроту чужих переживань, – 

швидко додав Вей. 

– Правильно, – схвально учитель сказав учням. – Це вміння розуміти 

почуття інших і здатність дати їм зрозуміти, що вам відомі їх почуття. 

Але знайте, цього не достатньо. Вміння не відвернутися, вислухати 
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чужу біль, при цьому знаючи, що людина навіть не підозрює про те, 

наскільки це важко. Це розвиває вас, створює можливість для змін 

співрозмовника. 

Існує широкий діапазон проявів емпатії. На одному полюсі 

знаходиться позиція повного занурення в світ почуттів партнера по 

спілкуванню. Мається на увазі не просто знання емоційного стану людини 

(що людина відчуває), а саме переживання його почуттів, співпереживання. 

Таку емпатію називають емоційною. Інший полюс займає позиція більш 

усвідомленого розуміння переживань партнера по спілкуванню без значного 

емоційного залучення в них. У зв'язку з цим розрізняють такі види емпатії: 

співпереживання (коли людина відчуває емоції, повністю ідентичні 

спостережуваним), співчуття (емоційний відгук, спонукання надати 

допомогу іншому), симпатія (тепле, доброзичливе ставлення до інших 

людей).  

Емпатія не є результатом інтелектуальних зусиль. Багато фахівців 

вважають емпатію вродженою властивістю, яке розвинулось еволюційно у 

людини. Життєвий досвід людини може тільки посилити або послабити її. 

Емпатія залежить від багатства життєвого досвіду, точності сприйняття, 

вміння налаштуватися, слухаючи співрозмовника, на одну емоційну хвилю з 

ним. Висловлення іншій людині розуміння її почуттів та точки зору, навіть, 

якщо вона відрізняється від вашої, зменшує напругу і налаштовує на 

співпрацю. Слід пам’ятати, що емпатичні стосунки ведуть до особистісного 

зростання.  

Вправа «9(6)» 

У середині кола двоє добровольців сидять один навпроти одного. Між 

ними на підлозі лежить аркуш з цифрою 9 (6) без крапки. Вчитель запитує 

кожного добровольця, яку цифру він бачить. Цифра одна, а відповіді дві. Хто 

правий? Поміняйтеся місцями.  

Що ви тепер бачите? Що відбулося? 

Що допомагає зрозуміти співрозмовника, його думки, емоції? 
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Зрозуміти співрозмовника допомагає вміння поставити себе на його 

місце, поглянути на ситуацію його очима. Важливо поважати думку іншої 

людини, навіть, якщо ви з нею не погоджуєтеся. 

Вправа «Літачки» 

Завдання. Роздайте учням однакові білі аркуші А4 формату та 

запропонуйте скласти з них літачки. Попросіть учнів показати ці літачки. 

Виберіть декілька (2–3 мають бути більш-менш схожими між собою, і ще 2–

3 суттєво відрізнятися). Запитайте, чи однакові вони? Чому вони вийшли 

такими різними? Якщо такими різними виходять паперові літаки, то чи 

можуть однаковими бути люди? Запитайте яким би став світ, якби ми все-

таки були однаковими? Чи втратили б ми щось цінне? Резюмуючи відповіді 

дітей, ви можете згадати будь-який широковідомий винахід чи проєкт, над 

яким працювала велика команда людей з дуже різним баченням, навичками, 

талантами. З одного боку, світ не міг би розвиватися, якби люди були 

однаковими, а з іншого, не всі люди готові сприймати інших людей, і це 

призводить до булінгу. Спробуйте подискутувати на тему того, що, 

можливо, є сенс одним людям підлаштовуватися під інших? Наприклад, 

когось булять за волосся іншого кольору – його можна перефарбувати, 

когось за думки — можна їх не висловлювати, когось за захоплення – про 

них можна не розповідати. Чи може це бути рішенням проблеми?  

Вправа «Емпати» 

Завдання. Прочитайте ситуації та опишіть почуття, які виникають у 

людей у поданих нижче ситуаціях. Обговорення відбувається по черзі. 

Відповідь учнів на питання відбуваються за бажанням.  

Уявіть ситуації сцен із повсякденного життя. Ситуації наведені як 

приклад. Для обговорення можуть використовуватись придумані вчителем 

власні ситуації. Ситуації: 

– Що відчувають батьки, коли дитина затримується зі школи і вони не 

знають, де вона? 
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– Що відчуває підліток, який спостерігає, як однокласники ображають 

його друга? 

– Що відчуває хлопець, коли його ліпший друг відмовляється йому 

допомогти?  

– Що відчуває вчитель, коли учні не слухають його пояснення?  

– Що відчуває прибиральник(-ниця), коли хтось в школі смітить?  

– Що відчуває хлопчик або дівчинка першого дня у новій школі?  

– Що відчуває той (та), кого дражнять або не приймають у гру?  

– Що відчуває той (та), кому незаслужено поставили нижчу оцінку? 

Далі учасникам пропонується пригадати і розповісти про ті ситуації, в 

яких вони надавали допомогу іншим людям, а також ситуації, в яких їм хтось 

допомагав. При обговоренні учитель акцентує увагу на тому, що коли 

людина не тільки отримує допомогу, а й сама допомагає, тобто співчуває 

ближньому, в неї виникають приємні почуття (почуття емпатії, впевненості 

у собі, гордості, самоповаги). Виконання цього завдання дозволяє викликати 

у підлітків позитивні почуття під час спогадів про ситуації, коли вони 

співчували іншій людині. 

Вправа «Віддзеркалення» 

Вправа виконується в парах. Учасникам необхідно доторкнутися  

долонями «легким контактом». Завдання пари: одна людина копіює рухи  

іншої, ніби віддзеркалює. Рухи мають бути достатньо повільними,  щоб 

встигати відчувати партнера. Продовжуємо вправу, вже тримаючи руки  на 

невеликій відстані. Міняємося ролями.  

Коментар. Віддзеркалюючи рух, ніби повідомляємо  співрозмовнику 

мовою тіла «Я слухаю тебе», а це сприяє налагодженню та  підтримці 

комунікативного контакту. Не завжди легко приєднуватися до  рухового 

репертуару партнера. З іншого боку, розширювати власний  репертуар, 

експериментувати – це цікаво. Дорога до серця іншої людини є  дорогою і до 

себе. Техніка віддзеркалення (рухів, мови, почуттів) допомагає  

налагоджувати контакт, узгоджувати життєві ритми, надавати підтримку  
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одне одному тощо. Віддзеркалення може здійснюватися через мову тіла  

(поза, в якій ви сидите або стоїте, положення ніг, жестикуляція, положення 

голови, хода, вираз обличчя, дихання, дотик тощо). Через мову (тембр та  

силу голосу, темп мови, використання професійних понять). Через почуття  

(зацікавленість, включеність, прояв поваги до емоцій співрозмовника). 

Деколи напруження у стосунках, взаємне роздратування виникають лише  

тому, що один робить все дуже швидко (рухається, говорить), а інший –  

занадто повільно. Використання прийому відображення у цій ситуації  

сприяє узгодженню життєвих ритмів партнерів, їх  порозумінню. 

Обговорення. Було легко чи важко повторювати руховий репертуар 

співрозмовника? Що для цього потрібно? (бути присутнім, уважним, мати 

бажання)  

Вправа «Дотик» 

Вправа виконується у парах. Один з пари загадує емоцію, і передає її  

іншому невербально: через дотик руки. Другий намагається відгадати, яка це  

емоція. Обмін ролями.  

Обговорення. Ваші враження? Кому вдалося відгадати емоцію? По 

яких ознаках ідентифікували емоцію?  

Коментар. Те,  що  приховують  вуста, повідомляють руки. Руки –  

найчутливіші інструменти енергетичної дії. Вони можуть бути м’якими,  

міцними, жорсткими, рішучими, байдужими або насиченими почуттями.  

Навіть те, як потискаєте руку партнерові, впливає на враження про вас. Коли  

вітаєтеся з людиною, вкладайте у рукостискання щиру радість. 

Вправа «Передача руху» 

За матеріалами книги А. Грецова «Кращі вправи для згуртування команди» 

(Грецов, 2006).  

Ця вправа розвиває чуттєвість, сприйняття к діям інших людей, 

зростає рівень емпатії між учнями. Учасники стають в круг таким чином, 

щоб дивитися очима в потилицю один одному. Для виконання цієї вправи 

краще розмістити учасників у колі, щоб вони чергувались хлопець дівчина. 
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Відстань між учасниками повинна бути 30-40 см. Всі повинні закрити очі. 

Ведучий починає здійснювати рухи руками (масує плечі, постукує пальцями 

вздовж спини), обережно торкаючись спини, плечей, голови або шиї 

стоячого попереду учасника в колі. Наступний учень в колі, який отримав 

«рух», передає його по колу наступному учаснику. Найголовніше завдання, 

щоб рух, яким почав ведучий – їм і закінчили.  

Обговорення. Які рухи вам сподобалися найбільше? Наскільки 

спотворились ваші рухи, повернувшись після проходження колом? 

Можливо, комусь було неприємно? Якщо так, то з чим це може бути 

пов’язано?  

Вправа «Підтримка» 

Перед початком виконання вправи необхідно продемонструвати 

зображення на якому буде наступна схема.  

 
Подивіться на дошку (Додаток С). Тут наведені схема і прийоми 

підтримки. У конфліктній ситуації ви можете бути спокійні і впевнені в собі, 

а ось інша людина – ні. Що ж робити? Підтримати його. Працюючи над 

співпереживанням в собі, ми повинні думати і про те, що в результаті цієї 

роботи ми зможемо зрозуміти і підтримати іншого. Пропоную вам 

потренуватися в цьому. 

Всі сидять в колі. Один учасник розповідає про будь-яку ситуацію, 

інший називає почуття, яке відчуває співрозмовник. Приклад: – «Я 

провалився на іспиті». – «Я розумію твій відчай». – «Не можу сказати, що я 

був у відчаї, скоріше, тут інше почуття». – «Може, розчарування?». – «Так, 

напевно». 

Я

Бачу            
Чую   

Відчуваю 
Розумію

Твоє
Занепокоєння 

Тривогу 
Сумнів
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Обговорення документального фільму «Задира» 

(режисер Лі Хірш) 

Для того, щоб обговорити фільм на занятті, порадьте учням 

переглянути його вдома, але з певною умовою. По-перше, поясність 

специфіку документального кіно і чим воно відрізняється від звичайного. 

По-друге, коли учнів будуть дивитися документальний фільм, дайте їм 

наступну інструкцію (установку). Спробуйте проявити емпатію до кожного 

з головних героїв. Спробуйте «стати на їх місце» та подивитись на життя під 

їхнім кутом зору. Постарайтесь зрозуміти життя з їхнього погляду, особливо 

якщо ви не погоджуєтесь з ними. Почніть з тих образів, які найближчі вам, 

вашим поглядам, потім зверніться до тих, хто знаходиться далі від вас за 

поглядами. 

Пам’ятайте, ви не намагаєтесь змінити свої ціннісні орієнтири, ви прагнете 

тільки зрозуміти інших. 

«Задира» або «Булер» – це зосереджений на персонажах 

документальний фільм з прекрасною кінематографічністю. У центрі фільму 

– люди, для яких ця проблема є критично важливою. Кожна з їхніх історій 

представляє окремий аспект кризи булінгу в Америці. Фільм «Кривдник», 

знятий протягом 2009-2010 навчального року, відкриває глядачеві болісне і 

часто небезпечне життя жертв булінгу, демонструючи проблему, що 

перетинає географічні, расові, етнічні та економічні межі. 

У фільмі задокументовані реакції вчителів та адміністраторів на 

агресивну поведінку, які порушують кліше «діти просто поводяться, як 

діти», і відображений дедалі ширший рух серед батьків і молоді, 

спрямований на зміну ставлення до булінгу в школах, спільнотах та 

суспільстві загалом. Батьки відіграють ключову роль у підтримці своїх дітей, 

відстоюючи модель поведінки діяча, а не спостерігача, навчають і дають 

приклад емпатії у сім’ї (DocuDays.ua, 2019). 

Питання для обговорення документальної стрічки «Задира». Запитайте 

учнів по колу або охочих, який епізод фільму вразив чи запам’ятався їм 
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найбільше? Запропонуйте учням подумати чому однокласники не 

сприймали Алекса та Келбі? Чому загалом люди не приймають один одного? 

Попросіть учнів пригадати ситуацію, яка трапилася з Алексом в автобусі. Чи 

можна було її уникнути? Як саме? Проаналізуйте разом реакцію на булінг 

учителів. У фільмі вчителька говорить фразу: «Вони просто діти». Наскільки 

ця фраза є справедливою й чи може бути булінг тим, що варто просто 

пережити? Запитайте як змінилося життя Алекса й Келбі за рік? Хто 

долучився до цих змін? 

Щоденник емоцій «А-В-С»: рефлексія та критичне осмислення. 

 

Урок-тренінг №6 

Тема: Упевнена поведінка 

Мета: формування навичок асертивної поведінки, почуття власної 

гідності, поваги до себе та інших. 

План заняття 

1. Розігрів. Вступне слово.  

2. Вправи: «Як відстояти свої права?», «Рівновага», «Упевнена 

поведінка», «Ознаки впевненості», «Розбіжності», 

«Аргументи», «Підійти ближче», «Стоп!», «Так-Ні!», «Аркуш 

за спиною». 

3. Щоденник емоцій «А-В-С»: рефлексія та критичне осмислення. 

Конспект заняття  

Розігрів. Завдання: по колу порахувати до 30. Якщо трапляється число, 

що ділиться на три, або містить у собі трійку – замініть на плескання. Якщо 

хтось помиляється – рахунок починається знову (Трамбовецька, Іванік, & 

Гавінек-Дарагуля, 2015). 

Вступне слово. У кожної людини є своя особиста територія. На 

фізичному рівні ця територія є ваше тіло і особистий простір життя – 

кімната, ліжко і т.п. А також особисті речі, ваші документи, листування, 
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телефонні розмови і вміст вашого телефону і комп'ютера, одяг, предмети 

особистої гігієни, прикраси, парфумерію, гроші і так далі.  

На психологічному рівні особиста територія – це ваші почуття, 

цінності, ваш час, ваші рішення і дії в зв'язку з ними, ваша мова, ваші 

уявлення і ідеї, думки і бажання. Часто через відсутність почуття власності 

на всі ці особисті речі люди дозволяють порушувати межі своєї особистої 

території, і через це страждає впевненість людини. 

Впевнений людину ще називають асертивною. Асертивність – це  

здатність людини впевнено і з гідністю відстоювати свої права, не 

притіняючи права оточуючих. Асертивна людина усвідомлює і вміє 

висловлювати свої емоції, почуття, бажання, може постояти за свої цінності, 

при цьому комфортно почуває себе в спілкуванні з іншими.  

Як зрозуміти, що у мене все добре з асертивністю? Зверніть увагу на 

те, наскільки легко вам проявляти себе в різних ситуаціях. Бути асертивним 

значить комфортно відчувати себе, спілкуючись з людьми різного рівня 

близькості: родичами, друзями, колегами, незнайомцями. Якщо взаємодія не 

псує вам настрій, ви не турбуєтеся, чи не намагаєтесь маніпулювати і можете 

впливати на те, що відбувається, – швидше за все, з асертивністю 

(впевненістю) у вас все в порядку. 

Є модель асертивної поведінки, яку розробила психологиня М. Сміт. 

Вона складається з 10 переконань–прав людини, які приймає і реалізує 

асертивна (впевнена) людина (Смит, 2001): 

ü Я маю право оцінювати власну поведінку, думки і емоції і 

відповідати за їх наслідки. 

ü Я маю право не вибачатися і не пояснювати свою поведінку. 

ü Я маю право самостійно обміркувати чи відповідаю я за 

рішення проблем інших людей. 

ü Я маю право змінити свою думку. 

ü Я маю право помилятися і відповідати за свої помилки. 

ü Я маю право сказати: «Я не знаю». 
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ü Я маю право бути незалежним від доброзичливості інших і від 

їх доброго ставлення до мене. 

ü Я маю право приймати нелогічні рішення. 

ü Я маю право сказати: «Я тебе не розумію». 

ü Я маю право сказати: «Мене це не цікавить». 

Вправа «Як відстояти свої права?» 

За матеріалами книги Д. Рязанова «Тренінг з підлітками. З чого почати?» 

(Рязанова, 2003) 

Розділіться на групи по три людини в кожній. Один з вас буде 

критиком, інший буде відстоювати свої права, а третій – спостерігати і 

давати зворотний зв'язок. Кожен повинен побувати у всіх трьох ролях. Після 

кожної вправи склад трійок змінюється. Для вправи використовуйте 

Додаток Р. Для відпрацювання методу «Платівки» згадайте або придумайте 

ситуацію, де були притиснуті ваші права. Для відпрацювання методу «Ігри в 

туман» згадайте або придумайте ситуацію, де вас критикували. Частина 

критики була обґрунтована, а частина – ні. Для відпрацювання методу 

«Негативної заяви» згадайте або придумайте ситуацію, коли ви дійсно були 

не праві. Для відпрацювання «Негативних розпитувань» критик спочатку 

критикує ваш зовнішній вигляд: «Що це ти такий неохайний?»; через 2-3 

хвилини переходить до поведінки: «Хіба можна завжди запізнюватися?»; 

потім критикує характер: «Так, ти взагалі відомий буркотун!»; і нарешті – 

життєві цінності: «Це низько і аморально з твого боку!». 

Вправа «Рівновага» 

Учитель викликає декілька пар охочих для експерименту, свій інші 

учні – спостерігачі. Партнери по парі стають спина до спини. Їхнє завдання 

– не розвиваючи контакту в ділянці лопаток і не торкаючись один одного 

руками, спочатку одночасно присісти, а потім встати на ноги.  

Після перших невдач, дайте партнерам обговорити стратегію і 

повторити вправу знову. Учням-учасникам дозволено спитали поради у 

класу, як вони бачать успішність виконання цього завдання. Наголосіть на 
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тому, що тілу необхідно вловити баланс на взаємодію з іншою людиною і 

власною самостійною рівновагою.  

Якщо партнери зможуть буз зусиль сідати і вставати, тоді вони 

отримали досвід партнерського розподілу відповідальності. Упевненість – 

це здатність стояти на своїх ногах у будь-яких ситуаціях, проте 

відповідальність за стосунки завжди несуть двоє.  

Питання для обговорення. Важко чи легко довіряти іншій людині? Які 

життєві ситуації виводять з рівноваги? Як досягти рівноваги? 

Вправа «Упевнена постава» 

Коментар учителя. Є безліч технік, наприклад – управління емоціями 

«через тіло», що дозволяє нам бути впевненішими. Вправу, яку ми зараз 

виконаємо є цікавою та її можна застосовувати в будь-яких умовах. Слід 

запам’ятати, що тіло і розум людини – частини однієї системи, тому 

фізичний і емоційний стан тісно взаємопов'язані. Наш емоційний стан 

сильно впливає на те чи впевнені ми перед оточенням, чи ні. 

Виконання вправи. Опустіть голову, безвольно опустіть плечі до низу 

і, дивлячись в підлогу, сумним голосом скажіть: «Я успішна людина, у мене 

все виходить ...». Потім підніміть руки до гори, дивлячись в небо з піднятим 

підборіддям, розправте спину і скажіть впевненим голосом: «Я невдаха, у 

мене все йде шкереберть, нічого не виходить...». Що ви відчули? 

Виявляється, мозок не розуміє слів! А ось міміка і жести посилають сигнали 

в підкірку мозку (давню лімбічну систему), і ми починаємо відчувати те, що 

транслює тіло. Тепер, коли ви відчули різницю, протягом двох тижнів 

приймайте «позу впевненої людини» хоча б на пару хвилин в день. На третій 

тиждень ви побачите, як змінився світ навколо! 

Вправа «Ознаки впевненості» 

За матеріалами посібника Т. Ворцової, В. Пономаренко «Вчимося жити 

разом» (Воронцова & Пономаренко, 2016). 

Заповніть разом з учнями таблицю вербальними і невербальними 

ознаками пасивного, агресивного, впевненого стилю поведінки. При 
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виконанні завдання клас можна поділити на групи. Одна група буде 

досліджувати вираз обличчя в різних стилях поведінки, інша – погляд. Потім 

кожна група представляє свої результати і відбувається обговорення.  

 Пасивний стиль 

поведінки 

Агресивний 

стиль поведінки 

Впевнений стиль 

поведінки 

Положення тіла    

Погляд    

Вираз обличчя    

Жести    

Манера розмови    

Голос     

Заповнивши таблицю, перелічіть групи ознак (твердження) для того, 

щоб учнівство дало відповідь до якого стилю поведінки вони відносяться, 

ґрунтуючись на попередньому завданні. 

Твердження: цінує себе, не цінує інших; увесь час вибачається; 

поводиться зверхньо; цінує себе й інших; поводиться впевнено, але не 

самовпевнено; цінує інших, але не себе; дозволяє вирішувати іншим за себе; 

з ним дружать, його поважають; ухвалює рішення через переговори; його не 

люблять, бояться, стороняться; ухвалює рішення тільки у власних інтересах; 

на нього не зважають, його зневажають. 

Вправа «Розбіжності» 

За матеріалами книжки К. Фопеля «Енергія паузи» (Фопель, Энергия 

паузы. Психологические игры и упражнения, 2002). 

Розділіться на пари. Тепер розіграйте, будь ласка, маленький діалог. 

Діалог звучить так: 

А: «О, мої справи йдуть чудово!» 

Б: «Але ти зовсім не виглядаєш щасливим». 

Встаньте один перед одним і вирішите, хто говорить першу частину 

діалогу, а хто – другу. Ви не повинні говорити нічого, крім цих двох фраз, 

але можете кожен раз міняти манеру мови. Ви можете говорити голосно або 
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тихо, можете змінювати емоційний тон, можете підкріплювати свої слова 

різними жестами. Ваше завдання при цьому – весь час намагатися 

переконати іншого. Спробуйте різними способами змусити іншого 

«відступитися» і змінити власну точку зору. Коли хто-небудь з партнерів 

здається, інший повинен випустити «бойовий клич індіанців» (секунди на 

дві). Коли я скажу «Стоп!», Ви повинні будете припинити суперечку, подати 

один одному руки і сказати: «Дякую за гру». 

Як варіант можна вибрати будь-який з наступних діалогів: А: Моя 

відповідь абсолютно однозначна: «Ні». Б: Це нечесно!. А: Ніяких вибачень, 

тебе звільнено. Б: Але я можу все пояснити, я тут ні при чому. А: Я ситий 

тобою по горло. Б: Будь ласка, не залишай мене. А: Я тебе більше не люблю. 

Б: Але я ж так багато для тебе зробив, ти не маєш права залишати мене. 

Коментар для вчителя. Ця гра створює ситуацію, в якій учасники 

мають право, незважаючи ні на що, наполягати на своєму. Для цього 

потрібна енергія, тому гра сприяє підвищенню енергетики учасників і їх 

мобілізації. Однак при цьому виникає і фрустрація, яка може бути знята за 

допомогою ритуального рукостискання в кінці гри. Можливий і інший 

варіант гри. Після першого раунду партнери розігрують коротку рольову 

гру, в якій пояснюють один одному, чому один стверджує, що його справи 

йдуть добре, і чому другий в цьому сумнівається. Учасники вигадують два 

характери і, увійшовши в відповідну роль, «з'ясовують стосунки». 

Вправа «Аргументи» 

За матеріалами книжки К. Фопеля «Енергія паузи» (Фопель, Энергия 

паузы. Психологические игры и упражнения, 2002). 

Розділіть учнів на пари. Можете дати можливість учасникам сісти або 

встати один навпроти одного. Зараз ви повинні будете посперечатися один з 

одним. Сперечатися можна про що завгодно. Я пропоную вам в якості зразка 

просте речення: «Що краще: червоне або блакитне?» Тепер один з вас 

повинен буде захищати думку, що червоне краще, а інший – думка, що краще 

блакитне. Кожен повинен висловити якомога більше аргументів на 
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підтримку тієї точки зору, яку він захищає. Висувайте свої аргументи по 

черзі, при цьому робити це треба якомога швидше і якомога переконливіше. 

Уявіть собі, що це гра в пінг-понг: ваші аргументи «літають» туди-сюди, як 

м'ячик над столом. Використовуйте цю гру як привід повчитися вмінню 

швидко знаходити аргументи на свою користь і щось протиставляти іншому. 

При цьому не має вирішального значення, що ви насправді думаєте про 

предмет суперечки. 

Ви готові? Тоді починаємо дебати. Перше питання звучить так: «Яке 

число важливіше: один або чотири?» (1 хвилина). Тепер знайдіть собі нового 

партнера і зберіться для наступних бліц-дебатів. У цьому випадку питання 

звучить так: «Яке місто красивіше: Київ чи Львів?» (1 хвилина). 

Якщо хочете, можете вибрати для дискусії що-небудь з наступного: 

Що краще: бути дитиною або дорослим? Що людям потрібніше: робота або 

вільний час? Який транспорт виявиться більш перспективним: залізниця або 

літак? Що важливіше знати – математику або рідну мову?) 

Коментарі для учителя. Форма бліц-дебатів мобілізує почуття 

учасників і активізує як емоційний, так і інтелектуальний потенціал. При 

цьому тренуються також і навички слухання, і навички переконання іншого. 

Оскільки в такому суперечці свідомо не може бути переможця, кожен з 

учасників може пишатися собою і отримати задоволення не від результату, 

а від самого процесу спору. 

Вправа «Підійти ближче» 

Учитель пропонує добровольцям взяти участь у інсинуації (4 учні). 

Завдання полягає в тому, щоб просити підійти ближче різними способами. 

Кожен учень виконує свою роль у парі. Перший учень – той, до кого 

звертаються. Другий, третій і четвертий учені звертається до першого із 

фразою «Підійти ближче!», використовуючи по черзі три стилі спілкування: 

пасивно, агресивно та впевнено. Важливо, що учені, які звертається, 

намагався передати різні стилі прохання інтонацією голосу, тембром та 

поставою тіла. Завдання першого учня – виконати або не виконати прохання, 
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запам’ятати внутрішні самовідчуття. Завдання класу уважно спостерігати за 

невербальними проявами учасників інсинуації. Після виконання вправи 

відбувається обговорення. Які типи поведінки демонстрували учнів? Як 

почувалися актори у заданих ролях? Які емоції переживали під час різних 

сценок? Кому хотілося відмовити? За якими ознаками виявляли типи 

поведінки? Який тип поведінки найбільш комфортний для спілкування?  

Вправа «Стоп!» 

Ця вправа на захист психологічних кордонів, що визначають межу 

втручання в її зовнішній і внутрішній світ. Встановлення здорових кордонів 

– атрибут впевненої поведінки. Окреслити особистісні кордони – це 

розуміння власного «Я» і прояв своєї уваги до себе та своїх потреб. Слід 

зазначити, що зона кордонів у кожної людини індивідуальна. Якщо не 

відстоювати своїї кордони, то може складатися враження, що людину 

використовують. 

Група ділиться на дві частини (наприклад, перші і другі номери).  

Учасники груп стають вдовж протилежних стін приміщення один навпроти 

другого (ніби два ряди навпроти). За сигналом учителя перші номери 

повільно наближаються до других. Завдання ж других номерів, зупинити  

партнера жестом «Стоп», коли стане некомфортно. Якщо ж перший номер 

відчує дискомфорт, він має зупинитися сам. Обмін ролями. Потім можна  

експериментувати зі швидкістю: рухатися швидко, достатньо різко. Можна  

також кілька разів помінятися парами для розширення досвіду. 

Обговорення. Ваші  враження? Який досвід здобули, виконуючи вправу? Як 

захищаєте  свої кордони від некоректних людей? Як поважаєте кордони 

іншої людини? 

Вправа «Так-Ні!» 

Передмова вчителя. Вміння тактовно і дипломатично сказати «ні» 

допомагає уникнути багатьох проблем у спілкуванні та захистити свої 

кордони. Найчастіше невміння сказати ні викликано тим, що люди бояться 

образити або розсердити; до людини будуть гірше потім ставитись; тоді 
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людина не зможе проситу іншу про щось .Проте уміння відмовитись від 

непотрібних пропозицій, сказати «ні», особливо, коли на вас чинять тиск, – 

вкрай важлива якість впевненої людини.  

Спілкування в парах відбувається за допомогою двох слів «так» і «ні». 

Можна починати тихо, поступово збільшуючи гучність; змінювати 

інтонацію голосу, темп мови. Потім запропонувати задіяти крім голосу все 

тіло, тобто додати жести, дистанцію тощо. Обмін ролями. 

Далі відбувається відпрацювання технік впевненої відмови. В парах 

відпрацьовуються наступні техніки відмови. За бажанням шість технік 

відмови можна розподілити для опрацювання в командах, які згодом можуть 

представити міні-сценки із прикладами всьому класу. 

Техніка Суть техніки Приклад для 

відпрацювання 

Пряме «Ні» Ми просто говоримо «Ні» 

впевнено і переконливо, не 

вибачаючись і не виправдовуючись. 

Використовуємо, коли ми не хочемо 

розкривати справжню причину 

відмови. Ми маємо на це повне право. 

Ні, я не 

можу це зробити. 

Я волію цим не 

займатися. 

Рефлексивне 

«Ні» 

Ми відображаємо почуття 

людини, додаючи в кінці речення 

відмову. Ефективно, коли ми не 

дивлячись на розуміння проблеми 

співрозмовника не можемо і / або не 

хочемо цього робити. 

Я розумію, 

що для тебе це 

дуже важливо, 

але, на жаль, я не 

можу цього 

зробити. 

Обґрунтоване 

«Ні» 

Ми говоримо «Ні» і коротко 

розповідаємо справжню причину 

відмови. Використовується, коли ми 

маємо серйозну причину відмови і 

готові її розкрити. 

Я не зможу 

цього зробити, 

тому що  в 

найближчі. дні у 

мене багато 
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контрольних 

робіт. 

Відтерміноване 

«Ні» 

Не даємо відповідь негайно, а 

просимо співрозмовника дати час на 

роздуми. Говоримо, коли не впевнені 

в тому, що можемо виконати 

прохання або не ви не можемо 

вирішити, чи хочемо ви це робити. 

Мені треба 

обміркувати все. 

Я повідомлю тобі 

завтра / через 

тиждень.  

Компромісне 

«Ні» або «Ні» 

на половину 

Ми говоримо, що в принципі 

готові виконати прохання, але на 

наших умовах. Ефективно, коли ми 

щиро готові виконати прохання, але 

на інших умовах.  

Я не можу 

зробити це 

сьогодні, але 

можу завтра 

Дипломатичне 

«Ні» або «Ні» в 

дрібницях   

Ми не говоримо відкрито «Ні», 

а щиро запрошуємо до переговорів, 

з'ясовуючи, яку реальну допомогу ми 

могли б надати. Ми готові виконати 

прохання в цілому, але відмовляємо 

від виконання деяких деталей. 

Намагаємося знайти зручне рішення  

Чи можу я 

допомогти тобі 

чимось іншим? 

Вправа «Аркуш за спиною» 

За матеріалами книги Д. Рязанова «Тренінг з підлітками: з чого 

почати?» (Рязанова, 2003). 

На спину кожному учаснику прикріплюються листочки паперу з 

позначками «+», «-» або «=», які позначають: «Я хочу, щоб відзначили тільки 

мої позитивні сторони» (+), «Я хочу знати тільки свої негативні риси »(-), «Я 

хочу знати все, що ви про мене думаєте»(=). Вправа виконується мовчки.   

Подивившись один на одного і побачивши відповідні позначки – «+», «-», 

«=», – кожен пише на листку, розташованому на спині іншого, що вважатиме 

за потрібне. Писати можна лівою рукою, друкованими літерами, важливо 
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пояснити учням, що суть гри не в тому, щоб вгадати, хто саме що написав. 

Важливо тільки враховувати значок, і якщо людина не просила писати про 

нього нічого поганого, не слід робити цього. Після того як всі зустрілися з 

усіма, група сідає в коло. Учасники вивчають записи на аркушах, діляться 

враженнями, а при бажанні зачитують висловлювання, яке найбільше 

подобалося. 

Щоденник емоцій «А-В-С»: рефлексія та критичне осмислення.  

 

Урок-тренінг №7 

Тема: Навички побудови взаємин 

Мета: сприяти формуванню навичок вміло спілкуватися, 

трансформувати конфлікти, допомагати іншим. 

План заняття 

1. Розігрів. Вступне слово. 

2. Вправи: «Рахунок до десяти», «Експеримент», «Кроки 

назустріч», «Відображення», «Я-повідомлення», «П’ять 

квадратів» 

3. Техніки регуляції емоційної напруги. 

4. Щоденник емоцій «А-В-С»: рефлексія та критичне осмислення. 

Конспект заняття  

Розігрів. Завдання учням та ученицям: подумки обрати для себе з 

аудиторії людину «бім» і людину «бом». Коли всі зробили вибір, 

оголошується перший раунд, під час якого необхідно стати якомога ближче 

до своєї людини «бім» і якомога далі від свого «бом». За декілька хвилин 

оголошується другий раунд, під час якого навпаки треба стати ближче до 

«бом» і далі від «бім» (Трамбовецька, Іванік, & Гавінек-Дарагуля, 2015).  

Вступне слово. Стосунки – це зв’язок між людьми, які добре знають 

одне одного. Коли люди знайомляться, спілкуються, разом живуть  бо 

навчаються, між ними виникають стосунки. Є стосунки родинні, дружні, 

ділові, романтичні. Одні стосунки формуються за нашим бажанням, інші – 



 345 

незалежно від нас. Приклади стосунків – стосунки батька і сина, брата і 

сестри, тітки і племінниці, бабусі й онука, тренера і спортсмена, учителя і 

учня. Якщо між людьми склалися здорові стосунки, вони відчувають 

потребу у спілкуванні й сумують, коли змушені розлучатися. Нездорові 

стосунки характеризуються підозрами, егоїзмом, бажанням контролювати і 

підкоряти. Здорові стосунки є запорукою щасливого і успішного життя. 

Вчені дослідили, що вони сприяють зменшенню кількості стресів і хвороб, 

зростанню популярності й упевненості в собі. У дорослому житті такі 

стосунки є одним із чинників підвищення авторитету, вищого рівня 

фінансового добробуту, стабільності в подружньому житті. Чому? Тому, що 

люди, між якими склалися здорові стосунки, повніше реалізують себе, легше 

долають труднощі та проблеми. Стосунки – це дорога з двостороннім рухом, 

тому кожен повинен робити внесок у розбудову взаємин.  

У стосунках час від часу виникають конфлікти. Конфлікти є частиною 

будь-яких взаємин і це нормально.  Конфлікт – невід’ємна частина людських 

стосунків. Вони виникають через те, що людина є неповторною особистістю 

і має власні погляди та інтереси. Проте вибір невірних шляхів вирішення 

конфліктів часто руйнують стосунки. Коли люди спілкуються між собою, 

вони можуть по різному розуміти, що для них важливим або є правильним. 

Або їх інтереси можуть не збігатися. Однак це не означає, що тепер такі 

стосунки приречені на поразку. Кожному з нас важливо навчитися мирно 

розв’язувати конфлікти. Це уміння – одне із найголовніших для кожного з 

нас для налагодження взаємин. Часто для розв’язання конфлікту та 

налагодження взаємин нам заважають надмірні емоції, які виникають у ході 

розбіжностей, суперечки чи сварки. У цьому допомагають техніки регуляції 

емоційної напруги. Також слід розглянути різні способи розв’язання 

конфліктів у залежності від виду конфлікту. Конфлікти поділяються на 

конфлікти поглядів та інтересів. 

Часто люди мають різну віру, переконання, вподобання (одяг, музика, 

спорт) із-зі чого ніби спілкуються різними мовами. Те, що для одного добре, 
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може бути поганим для іншого. Це конфлікти поглядів. Для розв’язання 

такого конфлікту дуже важливо розвинути у собі толерантність – уміння 

визнавати і поважати право іншої людини бути іншою. Проте толерантність 

навпаки дає поштовх для пошуку того, що об’єднує, а не роз’єднує людей. 

Конфлікт інтересів – переважна більшість кількість конфліктів у 

стосунках. Вони виникають, коли ігноруються потреби іншої людини. Якщо 

інтереси обох сторін не будуть задоволені, то такий конфлікт буде виникати 

знову і знову. Способами розв’язання такого конфлікту є: відсторонення, 

поступливість, боротьба або переговори. Коли людина відсторонюється від 

конфлікту, то вона ігнорує проблему, зволікає з її розв’язанням та розриває 

стосунки. У результаті всі програють. Коли поступаються, то ігнорують 

власні інтереси, на все погоджуються, роблять те, чого хочуть інші. У 

результаті хтось може випадково виграти за рахунок іншого. Боротьба – 

найбільш поширений шлях, проте помилковий. Всі у результаті програють 

із-за домінування, тиску, погроз, фізичної сили. Навіть якщо хтось думає, що 

він виграв, насправді він помиляється. Шлях переговорів самий кращий 

спосіб вирішення конфлікту інтересів. Всі сторони намагаються зрозуміти 

причину конфлікту, шукати рішення, яке влаштовує обох або піти на взаємні 

поступки. У результаті всі виграють повністю або частково.  

 

Вправа «Рахунок до десяти» 

Зараз по сигналу «почали» ви закриєте очі, опустіть свої голови вниз і 

спробуєте порахувати від одного до десяти. Але хитрість полягає в тому, що 

рахувати ви будете разом. Хтось скаже «один», інша людина скаже «два», 

третій скаже «Три» і так далі. Однак в грі є одне правило: слово має 

виголосити тільки одна людина. Якщо два голоси скажуть «чотири», 

рахунок починається спочатку. Спробуйте відчути і зрозуміти один одного 

без слів. 
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Обговорення. Що ви відчували? Що було легко або складно? Чому не 

вийшло порахувати з першого разу? Яку стратегію ви вибрали, щоб дійти до 

мети?  

Вправа «Експеримент» 

Перед початком вправи слід вибрати з класу трьох учнів-добровольців, 

які виявлять бажання прийняти участь в експерименті та попросити їх вийти 

з аудиторії до наступних вказівок. 

Після того як учні-добровольці вийшли з класу, учитель пропонує 

програти учням у класі три ситуації, створюючи певний емоційний клімат в 

аудиторії, коли повернуться учні-добровольці для виконання завдання. Під 

час того, як учні-добровольці по черзі будуть повертатися в клас і 

виконувати завдання, яке скаже їм вчитель, учні будуть створювати 

атмосферу агресії (для першого учня), ігнорування (для другого учня) та 

допомоги (для третього учня).  

Завдання учнів-добровольців по черзі заходити до класу і за одну 

хвилину знайти в приміщенні предмет, який заховав вчитель. Найголовніша 

умова для учнів-добровольців знайти предмет як найшвидше та просити 

допомоги у решти учнів у класі.  

Після того як завдання виконають всі три учня відбувається 

обговорення. Перш за все вчитель просить поділитися самопочуттями учнів-

добровольців, які приймали участь в експерименті. Важко чи легко їм було 

виконувати завдання? Що заважало, а що допомагало?  

Вправа «Кроки назустріч» 

Виберіть одну чи кілька пар учасників для виконання цієї вправи.  

Посередині кожної мотузки зробіть вузол і роздайте їх обраним парам  

учасників. Попросіть кожного тягнути кінець мотузки на себе, намагаючись  

перетягнути суперника на свій бік. Через 20 с попросіть учасників розв’язати  

вузол. Обговорення. Що, на вашу думку, символізує вузол на мотузці? Що 

ви відчували, коли намагалися перетягнути супротивника? Чи легко було 
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потім  розв’язати вузол? Як вирішувати проблеми у стосунках? Від любові 

до  ненависті… Скільки кроків робите ви?  Чи вмієте ви зупинитися в гніві? 

Коментар учителя. Мотузка символізує стосунки, вузол – 

комунікативну  проблему, яку намагаються вирішити співрозмовники. 

Вирішення проблеми  ускладняється, коли кожен хоче вирішити її тільки на 

свою користь. До того ж, процес протистояння супроводжується 

негативними емоціями та переживаннями, які його поглиблюють. Вирішити 

напружену  комунікативну ситуацію шляхом суперництва важко. Значно 

легше «розв’язати вузол», якщо зробити «крок назустріч», тобто 

домовитися. Співпраця краща, ніж конфлікт, вона допомагає давати раду з 

різними комунікативними завданнями. 

Вправа «Відображення» 

За матеріалами книги К. Фопель «Створення команди. Психологічні ігри та 

вправи» (Фопель, 2002). 

Цінність вправи в тому, що ясно окреслює ті труднощі, які виникають 

на початку будь-якої спільної діяльності. Оповідач повинен буде так точно 

дати вказівки, щоб слухач міг уявити собі описувану картину і відтворити її. 

Один з учасників групи буде описувати іншим різні геометричні 

композиції (Додаток М) так щоб гравці могли за його словами точно 

відтворити їх в своїх ескізах.  

Вправа проводиться в чотири етапи до мінливих умов: 

1. На першому етапі оповідач бере перший малюнок. Він встає 

спиною до групи і описує малюнок. Група не має права ставити 

питання оповідачеві і розмовляти між собою. 

2. На другому етапі оповідач бере другий малюнок, але в цей раз він 

повертається обличчям до аудиторії. Він може говорити, але може і 

пояснювати свої вказівки жестами. Група працює мовчки, питання 

до оповідача і розмови між собою не дозволяються. 

3. На третьому етапі оповідач бере третій малюнок і встає лицем до 

аудиторії, але на цей раз він може давати вказівки тільки за 
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допомогою жестів. Група працює мовчки, без питань і розмов між 

собою. 

4. На четвертому етапі оповідач бере четвертий малюнок, постає 

особою до аудиторії і дає вказівки за допомогою жестів. Гравці 

можуть ставити запитання, а оповідач може «встає лицем до 

аудиторії і дає вказівки за допомогою жестів. Гравці можуть 

ставити запитання, а оповідач може відповідати на них словами. 

Після кожного кола оповідач демонструє оригінал, щоб кожен міг 

порівняти з ним свій малюнок. В кінці група вирішує, в якому колі була 

зроблена найбільш точна копія зразка, розбираються переваги і недоліки 

різних способів подання інформації. 

Вправа «Я-повідомлення» 

Коментар учителя. Існує важлива відмінність між висловлюванням «Я-

повідомлень» і «Ти- повідомлень». Починаючи речення зі слів «Ти», «Тебе», 

«Тобі», ви поводитеся агресивно, звинувачуючи іншу людину: «Ти знову 

береш без дозволу мої речі», «Ти як завжди спізнився». Всі свої почуття 

краще висловлювати за допомогою «Я-повідомлення». Це речення, яке 

містить слова «Я», «Мені», «Мене» і повідомляє про твою проблему і твої 

почуття. Тоді ми беремо відповідальність за свої почуття. Наприклад, тебе 

дратує, коли хтось без дозволу бере твою лінійку. У такому разі скажи 

(найкраще у загальній розмові, не акцентуючи на комусь особисто): «Мені 

не подобається, коли без дозволу беруть мої речі». 

Описувати свої почуття при обговоренні стосунків значно ліпше, ніж 

звинувачувати, засуджувати співрозмовника. Уміле використання техніки 

«Я-повідомлення» для висловлення негативних емоцій допомагає у 

саморегуляції поведінки, знижує напругу в стосунках, сприяє налагодженню 

взаємин. 

«Я-повідомлення» висловлюються за такою схемою. Перед 

виконанням вправи нам слід її проаналізувати.  
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Приклад «Ти-повідомлення»: Ти завжди сперечаєшся зі мною.  

Приклад «Я-повідомлення»: Мені дуже неприємно, коли ми 

сперечаємося. Будь ласка, давай будемо говорити по черзі і слухати один 

одного. І тоді ми зможемо краще розуміти один одного.  

Гра «П’ять квадратів» 

За матеріалами книги К. Фопель «Створення команди. Психологічні ігри та 

вправи» (Фопель, 2002). 

Коли кілька груп прагнуть до однієї і тієї ж мети, то між ними виникає 

суперництво. Кожна команда хоче бути швидшою, винахідливішою, ніж 

інші. У цій грі звичайний практичний егоїзм кожної конкретної людини 

гальмується введеними правилами. Щоб вирішити проблему, команди 

повинні будуть допомагати один одному. Перед початком гри необхідно 

роздрукувати квадрати (Додаток Н) та розрізати кожен квадрат на три 

частини по лініях. Розкладіть частини по конвертах наступним чином: 

перший конверт: I, H, Е; другий конверт: А, А, А, С; третій конверт: A, J; 

четвертий конверт: D, F; п'ятий конверт: G, В, F, С. 

Група ділиться на п'ять команд. Кожна команда збирається за одним 

столом і отримує конверт. Завдання для всієї групи полягає в тому, щоб 

якомога швидше скласти цілий квадрат. Діють три важливих правила: не 

можна розмовляти; командам забороняється брати відсутні шматки 

квадратів у інших команд без дозволу; команда може лише віддавати або 

одержувати ті шматочки, які їй запропонують; стіл може залишати тільки 

один член команди. 

Коли кожна команда зібрала на своєму столі повний квадрат, підведіть 

підсумки, задавши наступні питання. Скільки часу знадобилося команді, 

щоб вирішити проблему? Як члени однієї команди розуміли один одного без 

Я відчуваю…  
(емоція)

коли
(поведінка)

я хочу 
(бажаний 
результат)
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слів Чи всі дотримувалися правил гри? Чи всі гравці брали участь у 

вирішенні задачі? Як кожна команда змогла зібрати свій квадрат? Чи було 

складно брати до уваги інтереси іншої команди нарівні з інтересами своєї 

власної? Що могла б зробити команда, щоб наступного разу швидше досягти 

поставленої мети? 

Техніки регуляції емоційної напруги 

Техніки емоційної регуляції емоційної напруги дозволяють управляти 

процесом спілкування між співрозмовниками. Вираження емоцій словами 

допомагає управляти емоційними станами у міжособистісному спілкуванні. 

Негативні почуття – це показник того, що щось не так у стосунках і що 

сторонам слід обговорити ситуацію, яка склалась. Ігнорувати власні почуття 

– це все одно, що ігнорувати попереджувальний сигнал, що ми 

перевантажені. Важливо, що обмін емоціями відбувався спокійно, із 

взаємною повагою. Техніки регуляції емоційної напруги поділяються на три 

види: підкреслення спільності між співрозмовниками; підкреслення 

значущості співрозмовника; вираження словами власних почуттів та 

почуттів співрозмовника.  

Учням пропонується обговорити 20 тверджень, серед яких 10 

тверджень відповідають за зниження емоційної напруги у взаємовідносинах 

у спілкуванні, а інші 10 – підвищують емоційну напругу.  

Твердження для обговорення:  

1. Підкреслення відмінностей між собою і партнером по спілкуванню. 

2. Підкреслення значущості партнера, важливості його думки. 

3. Підкреслення спільності зі співрозмовником. 

4. Приниження співрозмовника, негативна оцінка його особистості, 

знецінення його внеску в загальну справу. 

5. Вираження словами емоційного стану (свого або партнера). 

6. Ігнорування емоційного стану (свого або партнера). 

7. Демонстрація незацікавленості в проблемі співрозмовника. 

8. Переривання співрозмовника. 
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9. Вияв інтересу до проблем співрозмовника. 

10. Надання співрозмовнику можливості виговоритися. 

11. Визнання власних помилок. 

12. Пропозиції конкретного виходу із ситуації, що склалася.  

13. Зволікання з визнанням власних помилок або їх заперечення.  

14. Пошук винних і звинувачення партнера.  

15. Звернення до фактів. 

16. Перехід на «особистості». 

17. Спокійний упевнений темп мовлення. 

18. Підтримка оптимальної дистанції між співрозмовником. 

19. Різке прискорення темпу мовлення, підвищення голосу. 

20. Уникнення контакту очей та збільшення дистанції.  

Щоденник емоцій «А-В-С»: рефлексія та критичне осмислення.  

 

Урок-тренінг №8 

Тема: Вчимося приймати рішення 

Мета: навчити учнів аналізувати проблеми комплексно та приймати 

зважені рішення. 

План заняття 

1. Розігрів. Вступне слово.  

2. Вправа «Світлофор» 

3. Театральна гра «Форум-театр» 

4. Щоденник емоцій «А-В-С»: рефлексія та критичне осмислення.  

Конспект заняття  

Розігрів. Зараз ми будемо ходити по класу і вітатися. Але вітатися 

незвичайними способами: долоньками, однією рукою, стискаючи руку 

партнера двома руками, спинами, ногами, ліктями, колінами, обіймаючись. 

Для кого-то з вас той чи інший спосіб привітатися може бути неприйнятний. 

Тоді він знаком «руки навхрест» відмовляється від цього способу, але 

натомість обов'язково пропонує свій. 
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Вступне слово. Рішення, які ми ухвалюємо поділяються на: прості, 

звичайні та складні. Прості – не потребують особливого розмірковування, 

наприклад, яке морозиво купити, який фільм подивитися. Звичні, – 

наприклад, що сьогодні вдягнути, вчити уроки чи йти гуляти. Складні – ті, 

що можуть мати серйозні наслідки: скажімо, рішення, яку спеціалізацію у 

навчанні обрати, впливає на подальшу долю людини. 

На ухвалення рішень впливають багато людей, обставин та інших 

чинників. По-перше, це наш емоційний стан, настрій,  внутрішні цінності та 

вподобання. Має значення те, чого ми хочемо, що нам подобається, що нам 

потрібно, що ми цінуємо. По-друге, це зовнішні чинники: які правила і 

закони ми мусимо виконувати, що очікують від нас дорослі, чого хочуть 

друзі, що пропагують фільми і реклама, які це може мати наслідки для нас 

та інших людей. Так, іноді ми ухвалюємо рішення тільки тому, що не хочемо 

справити погане враження (наприклад, щоб нас вважали нетовариськими або 

дивними). 

Вправа «Світлофор» 

Перед виконанням вправи, учителю слід унаочнити світлофор для 

учнів (Додаток Є) та пояснити його суть: «Уявіть, що у вас в голові є 

світлофор. Його червоне світло вмикатиметься, коли треба зупинитись, 

подумати і прийняти рішення». Учням необхідно прийняти рішення, 

виходячи із ситуації, яку вони отримають для аналізу, використовуючи 

метод «Світлофора». 

Крок 1. Запитайте себе, що ви насправді відчуваєте. Оцініть силу 

емоцій від 1 до 10. Не приймайте важливих рішень під впливом сильних 

емоцій, якщо ваша оцінка 6 і вище. Цифра десять означає, що зовсім 

втратили контроль над власними думками і діями. Відкладіть рішення. 

Зменшіть інтенсивність емоцій до безпечного рівня. Перш ніж щось сказати 

чи зробити, подумайте про можливі наслідки. Не дозволяй іншим людям 

підганяти тебе. Краще взяти перерву, ніж потім потерпати від наслідків 

необдуманого рішення. 
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Крок 2. Перш ніж ухвалити рішення, збери всю необхідну інформацію 

і звернися за порадою до тих, кому довіряєш. Розглянь усі можливі варіанти 

свого вибору (але не менш як три) і подумай про «плюси» та «мінуси» 

кожного з них. Звіряй свій вибір з почуттями. У цьому тобі допоможе 

здатність уявляти свої почуття і почуття довколишніх (Додаток Є). Уяви, як 

розвиватимуться події і що ти відчуватимеш. Якщо ці почуття не приємні, 

треба спробувати інший варіант. Та уявляти свої почуття замало. Щоб 

уникати слів і вчинків, які ображають людей віддаляють їх від тебе, постав 

себе на міс- це тих, на кого вплине твоє рішення. 

Крок 3. Зробивши вибір, візьми на себе відповідальність за його 

наслідки. Це означає також твою готовність захищати своє рішення. Якщо 

впевнений у своїй правоті, зробити це буде легше. Пам’ятай, що маєш право 

і передумати. Коли ти переконався, що твій вибір не найкращий, немає 

нічого поганого в тому, щоб визнати це і змінити своє рішення. Сприймай 

негативний результат не як поразку, а як корисний досвід, що допоможе тобі 

уникати помилок у майбутньому. 

Театральна гра «Форум-театр» 

Метою цієї театральної гри є пошук в рамках запропонованої 

проблеми – разом із учнями та ученицями – шляхів вирішення. Форум-театр 

дає можливість не лише усвідомити проблему і сформувати ставлення 

людини до негативного явища, а й здобути навички пошуку шляхів для 

вирішення проблеми з використанням власного досвіду та досвіду інших 

людей, включаючи можливості емоційного інтелекту. 

Ведучим форум-театру (джокер) може виступати вчитель. Перед 

початком вистави він знайомить учнів-глядачів із проблемою, яку 

висвітлюватиме вистава. Слід наголосити на тому, що міні ролі у театрі 

учням, які беруть у ньому участь, треба роздати заздалегідь. Вистава може 

тривати 5-10 хв., демонструючи основне проблему обговорення. Після 

вистави учитель шляхом інтерактивного опитування аудиторії з'ясовує 

рівень усвідомлення учнями проблеми для та для конкретної людини. 
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З'ясовується, хто саме потерпає від пригнічення у змальованій ситуації, а хто 

свідомо чи ні стає пригноблювачем. Учням пропонується ще раз подивитися 

виставу і, якщо в них виникає корисна пропозиція, зупинити дійство. В 

момент, коли при повторному програванні вистави є шанс покращити 

ситуацію і в учасників та учасниць є ідея, як саме це зробити, він чи вона 

каже «Стоп!», виходить на сцену, замінює персонажа, який страждає від 

пригнічення) і показує, як, на його/її думку, треба себе поводити, що 

говорити для зміни ситуації на краще.  

Темами вистави можуть бути найрізноманітнішими: стосунки між 

учнями, питання здорового способу життя, наркоманії, алкоголізму, торгівлі 

людьми та т.п. У кожній темі є аспект упевненості людини у тій чи іншій 

ситуації. Під час участі в форм-театрі учнів мають можливість не тільки 

ознайомитися із ситуаціями впевненості або невпевненості особистості, а 

розробити алгоритм, створити модель впевненої поведінки в складній 

ситуації.  

Для проведення форум-театру можна використовувати власно 

написані сценарії, розроблені учнями або використати  методичні матеріали 

«Збірник сценаріїв інтерактивних вистав» (Палько & Марчук, 2016). 

Щоденник емоцій «А-В-С»: рефлексія та критичне осмислення.  

 

Урок-тренінг №9 

Тема: Займай проактивну позицію 

Мета: навчитися брати на себе відповідальність за своє життя. 

План заняття 

1. Розігрів. Вступне слово.  

2. Вправи: «Сила звички», «Слухай, що говориш», «Круг впливу», 

«Коридор просвітління», «Від реактивності до проактивності», 

«Моя власна проактивність». 

3. Щоденник емоцій «А-В-С»: рефлексія та критичне осмислення.  

Конспект заняття  
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Розігрів. Учитель підходить до когось із групи і говорить на вушко: «Я 

хотів/-ла б почати, передай далі». Так учнів передають один одному поки всі 

не сконцентрують увагу. 

Вступне слово вчителя. За матеріалами книги Ш. Кові «Сім звичок 

високоефективних підлітків» (Кові, 2014). Кожен день у кожного з нас 

виникає приблизно сотня можливостей вибрати, яким бути – проактивним 

або реактивним. На вулиці погана погода; ти не можеш знайти роботу; сестра 

одягла твій светр; ти програв на виборах в шкільну раду; один бреше про 

тебе за твоєю спиною; хтось обзиває тебе лайливими словами; батьки не 

дозволяють тобі взяти машину (без всяких причин); тебе штрафують за 

неправильне паркування; ти провалюєш тест. І все це відбувається за один 

день. Що ж робити? Просто за звичкою реагувати на ці повсякденні події або 

бути проактивним? Вибір за тобою. Зовсім не обов'язково реагувати так 

само, як всі інші, і чи так, як ти «повинен» реагувати на думку інших людей. 

Реактивні люди роблять вибір на підставі імпульсів (лише емоцій). 

Вони схожі на пляшки з газованою водою. Якщо життя хоч трохи їх 

струсоне, всередині виникає напруга, і вони раптово вибухають.  

Проактивні люди роблять вибір на підставі цінностей. Вони спочатку 

думають, а тільки потім діють. Вони розуміють, що не можуть контролювати 

все, що з ними відбувається, але можуть контролювати те, що вони з цим 

роблять. На відміну від реактивних людей, які схожі на газовану воду, 

проактивних людей можна порівняти зі звичайною водою. Їх можна як 

завгодно струшувати, потім відкрутити кришку – і нічого не станеться. Ні 

шипіння, ні бульбашок, ні вибуху. Вони спокійні, врівноважені і не 

втрачають контролю. «Я не дозволю цьому хлопцю розладнати мене і 

зіпсувати мені день». Прекрасний спосіб зрозуміти, як мислять проактивні 

люди, – порівняти поведінку реактивних і проактивних людей в ситуаціях, 

які відбуваються з нами постійно. 

Різницю між реактивними і проактивними людьми дуже легко 

помітити, якщо послухати, які слова вони використовують. Реактивні люди 
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часто говорять так: «Нічого не поробиш. Така вже я людина». Але насправді 

це означає: я не відповідаю за свої дії. Я не можу змінитися. Мені призначено 

бути таким. «Якби мій шеф не був таким дурнем, все було б інакше». Але в 

дійсності це означає: причина всіх моїх проблем – не я, а мій шеф. «Велике 

дякую. Ти тільки що зіпсував мені день». Насправді це означає: я не 

контролюю власне настрій. Його контролюєш ти. «Якби я вчилася в іншій 

школі, якби у мене були інші друзі, якщо б у мене було більше грошей, якби 

я жила в іншій квартирі, якби у мене був хлопець ... ось тоді я була б 

щаслива». А що це означає насправді? Моє щастя залежить не від мене, а від 

різних речей. Щоб бути щасливою, мені потрібні всі ці умови. 

Зверни увагу, реактивна мова віднімає силу у тебе і віддає її комусь чи 

чомусь. Бути реактивним – це все одно, що віддати кому-небудь пульт 

дистанційного керування від свого життя і сказати: «Тепер ти можеш міняти 

мій настрій , коли захочеш». З іншого боку, проактивна мова повертає пульт 

дистанційного керування в твої руки. І тоді ти сам може вирішувати, який 

канал хочеш дивитися. 

Вправа «Сила звички» 

Запросіть одного з сильних учнів допомагати в демонстрації. Учень 

стає з витягнутими уздовж тіла руками. Вчитель обв’язує його ниткою і 

просить розірвати цю нитку, напруживши руки. Учень робить це легко. 

Вдруге вчитель обертає нитку три рази. Учень розриває нитку, але 

прикладає більше зусиль.  

Поясніть учням, що досліди вчених показали, поширені звички 

формуються за три тижні (21 день). Після цього тренер втретє обертає нитку 

21 раз. Скоріше за все учень не зможе розірвати її, або розірве з великим 

зусиллям. 

Розкажіть учням, що проактивність – це звичка, яку слід формувати.  

Проактивність означає знаходити у кожній ситуації те, на що можеш 

вплинути, та взяти на себе відповідальність за це. Бути відповідальним за 

власне життя, свій настрій, свої досягнення та помилки – це звичка, яка 
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дозволяє вільно розпоряджатися свободою вибору, бути ефективним та 

досягати успіхів. 

Вправа «Слухай, що говориш» 

За матеріалами книги Ш. Кові «Сім звичок високоефективних 

підлітків» 

Учням пропонується розподілити 12 фраз на реактивну та проактивну 

мову. Фрази для обговорення: «Я спробую», «Я зроблю», «Просто я така 

людина», «Я здатний на більше», «Нічого не можу проробити», «Давай 

розглянемо всі можливості», «Мені доводиться», «»Я вирішив», «Я не 

можу», «Повинен бути якийсь спосіб», «Ти зіпсував мені день», «Я не 

дозволю твоєму поганому настрою вплинути на мене», «Я образився на тебе, 

не буду з тобою розмовляти три тижні …», «Мені неприємно це чути від 

тебе, давай поговоримо про це завтра». Після розподілу фраз нехай учнів 

наведуть свої приклади речень з реактивною та проактивною мовою. 

Вправа «Круг пливу» 

За матеріалами книги Ш. Кові «Сім звичок високоефективних 

підлітків» 

Ми не в змозі контролювати все, що з нами відбувається. Ми не 

можемо змінити колір своєї шкіри, місце народження, вибрати собі батьків, 

вплинути на те, хто виграє у фіналі чемпіонату NBA або скільки уроків 

англійської буде цієї осені, не можемо управляти ставленням до нас інших 

людей. Але є одна річ, яку ми управляти можемо: наша реакція на те, що 

відбувається з нами. Важливо саме це! Ось чому слід перестати турбуватися 

про те, чим ми не можемо управляти, і почати піклуватися про те, чим ми 

управляти можемо. 

Учням пропонується заповнити малюнок у вигляді двох кіл 

(Додаток П). Внутрішній коло – це «коло впливу». Зовнішнє – «колі 

відсутності впливу». Завдання модна виконувати парами або групами. Після 

виконання завдання відбувається обговорення.  
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Учитель наголошує на тому, шо у першому колі, те що в центрі, 

знаходиться все те, чим ми можемо управляти, що можемо контролювати, – 

собою, емоціями, нашими думками, переконання, рішеннями, реакціями. У 

«колі відсутності впливу» знаходяться тисячі речей, з якими ми нічого не 

можемо вдіяти. Це те, чого ми не можемо контролювати: грубе зауваження, 

минулі помилки або погана погода. Намагаючись на це вплинути, ми ще 

більше втрачаємо відчуття контролю, відчуваючи себе жертвою. Наприклад, 

якщо до тебе пристає сестра і ти весь час скаржишся на її недоліки (а їх ти 

контролювати не можеш), це не вирішить проблеми, а призведе лише до 

того, що ти будеш звинувачувати її в своїх невдачах і втратиш власну силу. 

Вправа «Коридор просвітління» 

За матеріалами книги І. Матійків «Тренінг емоційної компетентності» 

(Матійків, 2012). 

Кожному з вас пропонується пройти від однієї стіни до протилежної  

кілька разів. Учні діляться на дві частини і стоять біля кожної стіни. 

Вибирають декілька учнів з класу для експерименту. При  цьому, коли ви 

рухаєтеся від однієї стіни до іншої, вас усі вихваляють. Під  час зворотнього 

руху, навпаки, критикують та  прогнозують невдачі, говорять неприємні 

фрази. Нецензурні слова вживати заборонено, говорити треба рівно і 

спокійно. Завдання учнів-виконавців – ходити мовчки від стіни до стіни, не  

реагуючи на позитивні й негативні реакції учасників, ніяк не відповідати на  

почуте. Закінчувати рух кожного учасника потрібно на позитивних  

підкріпленнях. 

Обговорення. Як на вас впливали висловлювання: позитивні,  

негативні? Які переживання, емоції виникали під час виконання? Чи легко  

було мовчати у відповідь? Що допомагало стримуватися, не реагувати,  

зберігати спокій? Які слова зачіпали найсильніше, який тон? Що нового  

дізналися про себе? 

Вправа «Від реактивності до проактивності» 
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За матеріалами книги Ш. Кові «Сім звичок високоефективних 

підлітків» 

Завдання учнів проаналізувати у парах текст П. Нельсон «Яма на моїй 

вулиці» та обговорити разом з учителем. 

Цей текст прекрасно показує, що означає взяти на себе 

відповідальність за своє життя і як можна поступово рухатися від 

реактивного мислення до проактивного. Кожен може взяти на себе 

відповідальність за своє життя і триматися подалі від ям, тренуючи свої 

проактивні «м'язи».  

Іду по вулиці. 

Посеред – велика яма. 

Я в неї падаю. 

Я на дні 

Це не моя вина. 

Мені ніколи звідси не вибратися. 

Іду по вулиці. 

Посеред – велика яма. 

Роблю вигляд, ніби її не бачу. 

І знову падаю. 

Невже я знову тут? 

Але це не моя вина. 

Щоб звідси вибратися, потрібно так багато часу. 
 

Знову йду по цій вулиці. 

Посеред – велика яма. 

Я її бачу. 

Але знову падаю. 

Це звичка. 

Але очі мої відкриті. 

Я знаю, де я. 

Це моя провина. 
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І я негайно вибираюся. 
 

Знову йду по цій вулиці. 

Посеред – велика яма. 

Я її обходжу. 
 

Іду по іншій вулиці. 

Вправа «Моя власна проактивність» 

Учитель пропонує скласти учням розповідь про власну проактивність, 

використовуючи початки речень, які треба закінчити власними судженнями. 

Щоб учням було легше виконувати завдання, наведіть приклад.  

Для мене проактивна людина – той або та, хто може управляти 

собою і своїм життям. Проактивна людина від реактивної відрізняє 

усвідомленість власних дій і відповідальністю за власний вибір. Я вважаю 

себе частково проактивним, тому що думаю, перш ніж діяти та дуже 

рідно ображаюся, але мені не вистачає уважності до дрібниць. Я хочу 

стати проактивнішим, щоб отримати гарну освіту,, налагодити відносини 

з оточуючими і стати щасливим. Я буду вважати себе проактивнішим, 

якщо буду висипатися, при цьому встигати все задумане». 

«Для мене проактивна людина – той /та, хто може _____. Проактивну 

людини від реактивної відрізняє _______. Я вважаю себе частково 

проактивним, тому що _______, але мені не вистачає _______. Я хочу стати 

проактивним, щоб _______. Я буду вважати себе проактивним, якщо _____». 

Після виконання кожен зачитує отриману власну розповідь.  

Щоденник емоцій «А-В-С»: рефлексія та критичне осмислення.  

 

 


