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1. Актуальність теми дисертації. Попри наявну значну кількість наукових праць  

та належне розроблення вченими різних аспектів дослідженої проблематики, огляд  

окресленої тематики показує, що сьогодні недостатньо вивчене питання емоційного інтелекту 

у педагогічній площині, зокрема, місця та ролі виховання у розвитку емоційного інтелекту  

у підлітковому віці у закладах загальної середньої освіти. Виявлено недостатність досліджень, 

в яких було б системно та цілісно представлено програму та методичне забезпечення  

розвитку емоційного інтелекту учнів середньої школи у процесі виховної роботи. Тому 

дисертація є актуальним педагогічним дослідженням. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету та кафедри. 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» (номер державної реєстрації 0115U003561). 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні 

розвитку емоційного інтелекту у процесі виховання особистості; психолого-педагогічних 

особливостях виховання емоційного інтелекту підлітків; педагогічних умов та методики 

виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку; розкритті критеріїв, 

показників і рівнів сформованості означеного явища; розробленні анкети щодо визначення 

ставлення педагогічних працівників до формування «м’яких» навичок в учнівства; 

розроблення навчально-методичного забезпечення (програми «Виховання емоційного 

інтелекту»). 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій підтверджено педагогічним експериментом,  

у якому взяли участь 174 учні середнього шкільного віку (89 юнаків і 85 дівчат) 6, 7 та 8 класів 

двох закладів загальної середньої освіти міста Києва (Київська інженерна гімназія і школа  

І–ІІІ ступенів № 122 міста Києва). Результати дослідження впроваджено в освітній процес 

вищезазначених закладів загальної середньої освіти. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження. Вперше здійснено цілісний 

аналіз проблеми виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку  

у 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 (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, яка складається із трьох 

взаємопов’язаних блоків (теоретико-методологічний – принципи, підходи та педагогічні 

умови формування емоційного інтелекту у закладі середньої освіти; змістовно-діяльнісний – 

структурно-змістовні компоненти виховання емоційного інтелекту учнів, етапи педагогічного 

процесу, методи, форми і засоби формування 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 емоційного виховання», 

«педагогічні умови виховання емоційного інтелекту», «методика виховання емоційного 

інтелекту». 

Набули подальшого розвитку зміст, форми і методи виховання емоційного інтелекту 

учнів середнього шкільного віку. Введено до наукового обігу нові та маловідомі зарубіжні 

програми розвитку емоційного інтелекту у процесі навчально-виховної роботи закладу 

середньої освіти. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження полягає  

у використанні наукових положень і висновків дослідження для покращення і підвищення 

якості розвитку емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку у процесі виховної 

роботи педагогічними працівниками, психологічною службою та планування виховної  

роботи адміністрацією закладу освіти. Також у системі підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів з питань формування «м’яких» навичок здобувачів освіти. 

7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації. 

Основні положення дисертації висвітлено у 16 наукових працях, з яких 5 статей у наукових 

фахових виданнях України, стаття у періодичному науковому виданні іншої держави,  

яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського 

Союзу, 10 тез наукових доповідей. 
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Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.): історія, 

проблеми, протиріччя: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю 
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й перспективи: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 31 жовтня 2019 року: 

тези доповіді. Київ, 2019. С. 25–26. 

8. Апробація основних результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження апробовано на: Міжнародній науково-практичній конференції  

до 60-річча кафедри філософії Національного університету біоресурсів і природо-

користування України «Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія  

і сучасність» (м. Київ, 2017 р.); VI Міжнародній науковій конференції «New challenges  

of world science» (м. Моррисвілль, США, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції, присвяченій 120-річчю Національного університету біоресурсів і природо-

користування України «Україна-Німеччина: горизонти освіти і культури» (м. Київ, 2017 р.); 
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світі» (м. Дніпро, 2018 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції молодих  

вчених «Актуальні проблеми наук про життя та природокористування» (м. Київ, 2018 р.); 
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трансформацій інформаційного суспільства» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції з нагоди ювілею доктора філологічних наук, професора Катерини 

Григорівни Городенської «Соціокультурні та комунікативні аспекти функціонування мовних 
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100-річчю проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської 

Народної Республіки «Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань  

(1917–1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя» (м. Київ, 2019 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Теорія і практика сучасної психології: реалії й перспективи» 

(м. Київ, 2019 р.). 

9. Висновок. Дисертація здобувача ступеня доктора філософії Васильківського Іллі 

Павловича на тему: «Виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку»  

є завершеною кваліфікаційною науковою працею, у якій вирішено конкретне наукове 

завдання в теорії і методиці виховання, що має важливе значення для освіти. 

Дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40  

від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 року. 

З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача Васильківського 

Іллі Павловича дисертація на тему: «Виховання емоційного інтелекту учнів середнього 

шкільного віку» рекомендується для подання до розгляду та захисту у спеціалізованій  
 



 


