
      Психологія – Психология – Psychology 
 

"Наука і освіта", №5, 2016                                                 266  

respondents; 2) quantitative analysis of the associations; 3) content analysis of the associations on the basis of which the 

10 categories were singled out; 4) quantitative analysis of the indicated categories of associations; 5) qualitative analy-

sis of the obtained data. As a result of the research, the prevailing substantive content of the ATO members about the 

notion of “Ukrainian” was found. 12 most frequently used words-associations have been singled out: family, patriot, 

Ukraine, honest, hardworking, good, flag, anthem, home, mother, a person who loves his motherland, family man. 

These results may indicate that in the consciousness of servicemen, a Ukrainian is a patriot, who is characterized by 

such personal qualities as honesty and friendliness. The greatest value of a Ukrainian, in ATO members’ opinion, is 

family, mother, home, and motherland.  

Keywords: consciousness, self-consciousness, ethnic consciousness, individual level of ethnic consciousness, 

group level of ethnic consciousness, ATO member, association experiment. 
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У статті обґрунтовано психологічні особливості розвитку емоційного інтелекту в молодших школярів. 

Визначено його основні змістові характеристики та структурні компоненти. Здійснено аналіз результатів 

емпіричного дослідження особливостей емоційного реагування молодших школярів в емоціогенних ситуаціях. 

Проаналізовано наукові підходи до розкриття сутності поняття «психологічне благополуччя». Визначено за-

лежність психологічного благополуччя молодших школярів від рівня розвитку у них емоційного інтелекту. 
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Емоційний інтелект упродовж останніх десяти-

літь став предметом наукового пізнання у психологі-

чній науці і зумовив зростання інтересу вчених до 

дослідження цього феномену, зважаючи на те, що 

сучасне суспільство характеризується високим рівнем 

емоційного напруження і тривоги, що зумовлено ная-

вністю різноманітних стресогенних впливів навколи-

шнього середовища, які призводять до дезадаптації і 

дезінтеграції життєдіяльності людини, до розповсю-

дження емоційних розладів, особливо депресивних 

захворювань [2; 3; 4]. Усе це негативно впливає на 

психічне здоров’я людини, її емоційне самопочуття.  

Особливу увагу та інтерес у цьому контексті 

викликає стан психічного здоров’я та психологічного 

благополуччя молодших школярів. Адже сучасна 

освіта здебільшого орієнтована на інтелектуальний 

розвиток учнів, учителі, на жаль, недостатньо уваги 

приділяють емоційним переживанням учнів, які вини-

кають у процесі навчальної діяльності. У цьому кон-

тексті постала необхідність концептуального обґрун-

тування феномену емоційного інтелекту та його ролі в 

освітньому середовищі, зокрема забезпеченні психо-

логічного благополуччя молодших школярів. 

Слід зазначити, що феномен психологічного бла-

гополуччя традиційно пов’язують з психічним здо-

ров’я, емоційним комфортом, задоволеністю життям, 

відчуттям людиною щастя. 

Серед дослідників не існує єдиного погляду на 

психологічне благополуччя. Теоретико-методологічні 

підходи до розуміння феномену психологічного бла-

гополуччя особистості розкриваються у контексті 

чотирьох основних підходів:  

 гедоністичного підходу, представники якого 

(Н. Бредбурн, Е. Дінер) пов’язують психологічне бла-

гополуччя із задоволеністю-незадоволеністю життям, 

балансом позивних та негативних емоцій; 

 евдемоністичного підходу, прихильники якого 

розглядають психологічне благополуччя  у взає-

мозв’язку з особистісним зростанням, зрілістю та по-

зитивним функціонуванням особистості (Ш. Бюлер, 

Е. Еріксон, А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт, 

К. Г. Юнг та ін.).  

У контексті цього підходу найбільш поширеною 

є модель психологічного благополуччя К. Ріфф [6]. У 

структурі психологічного благополуччя особистості 

дослідниця виокремила шість основних компонентів: 

позитивне ставлення до себе і свого минулого життя 

(самоприйняття); наявність цілей і занять, що надають 

життю сенс; здатність виконувати вимоги повсякден-

ного життя (компетентність); відчуття безперервного 

розвитку і самореалізації (особистісне зростання); 



      Психологія – Психология – Psychology 
 

"Наука і освіта", №5, 2016                                                 267  

відносини з іншими, що пронизані турботою і 

довірою (позитивні взаємини з оточуючими); 

здатність дотримуватись власних переконань (авто-

номність); 

 психофізіологічного підходу до феномену пси-

хологічного благополуччя, згідно з яким генетичні 

фактори зумовлюють індивідуальні відмінності у пе-

реживанні психологічного благополуччя (Е.Л. Дісі, 

Р.М. Райян, К. Фредерік);  

 у контексті четвертого підходу (П.П. Фесенко, 

Т.Д. Шевеленкова), психологічне благополуччя 

розглядається як: інтегральний показник ступеню 

спрямованості людини на реалізацію основних ком-

понентів позитивного функціонування; цілісне пере-

живання, яке виявляється у суб’єктивному відчутті 

щастя, задоволеності собою і власним життям. При 

цьому воно відображає різні актуальні та потенційні, 

найбільш бажані аспекти життя людини. Тому вчені 

вважають за доцільне розмежувати поняття актуаль-

ного та ідеального психологічного благополуччя.  

Безперечно, що психологічне благополуччя має 

суб’єктивний характер. У кожної людини є власні 

уявлення про цей феномен. Оцінюючи психологічне 

благополуччя кожен з нас враховує різні аспекти сво-

го життя, успішності професійної діяльності, показ-

ники фізичного і психічного здоров´я, матеріального 

достатку тощо. Відтак М. Варій [1] психологічне бла-

гополуччя розглядає як складову суб’єктивного бла-

гополуччя людини і трактує його як душевний ком-

форт, узгодженість психічних процесів і функцій, від-

чуття цілісності, внутрішньої рівноваги. У структурі 

психологічного благополуччя учений виділяє два 

компоненти: пізнавальний, який виникає в разі ціліс-

ності сприйняття картини світу суб´єктом, розуміння 

життєвої ситуації, та емоційний компонент, що відоб-

ражає переживання, яке поєднує відчуття, зумовлені 

успішністю (або неуспішністю) людини в тих чи ін-

ших сферах діяльності. З огляду на це, можемо кон-

статувати, що поняття «психологічне благополуччя» є 

більш широким, у порівнянні з поняттям «емоційне 

благополуччя», яке входить до його складу. 

З усього зазначеного вище можна зробити висно-

вок, що психологічне благополуччя – це відчуття осо-

бистістю задоволення, позитиву, гармонії у фізичній, 

емоційній, духовній, соціальній сферах тощо.   

Метою статті є обґрунтування наукових позицій 

про те, що значущим особистісним чинником, який 

обумовлює психологічне благополуччя людини, є 

емоційний інтелект, який забезпечує здатність ро-

зуміти власні емоції та емоції інших людей, управ-

ляти своїм емоційним станом, що сприяє, у свою чер-

гу, ефективності спілкування та міжособистісній 

взаємодії, успішності соціально-психологічної адап-

тації. 

У зарубіжній психології феномен емоційного 

інтелекту розкрито у контексті теорії здібностей 

Дж. Мейєра, П. Селовея, Д. Карузо; теорії емоційної 

компетентності Д. Гоулмана; некогнітивної теорії 

емоційного інтелекту Р. Бар-Она. 

Так, у моделі здібностей емоційний інтелект тра-

ктується як здатність людини розуміти власні емоції 

та емоційні переживання інших людей, а також 

управляти ними.  Емоційний інтелект, на думку 

Дж. Мейєра і П. Селовея [7], є сукупністю когнітив-

них здібностей до ідентифікації, розуміння та управ-

ління емоціями. 

У контексті ж змішаної моделі емоційний інте-

лект розглядається як складне своєрідне поєднання 

когнітивних здібностей та особистісних характерис-

тик. До цього типу належить модель Р. Бар-Она [5]. 

Емоційний інтелект дослідник трактує як сукупність 

некогнітивних здібностей, компетенцій і навичок, що 

дають людині можливість успішно справлятися з ви-

кликами і впливом зовнішнього середовища і проти-

стояти його тиску. Вони виявляються у: пізнанні вла-

сної особистості (знання власних емоцій, упевненість 

в собі, самоповага, незалежність); навичках міжосо-

бистісної взаємодії (уміння налагоджувати взаємини, 

соціальна відповідальність, співпереживання); здат-

ності до адаптації (розв’язання проблем, оцінка реа-

льності, здатність до пристосування); управлінні по-

ведінкою в стресових ситуаціях (стійкість до стресу, 

самоконтроль); переважанні позитивного настрою 

(щастя, оптимізм). Отже, у моделі Р. Бар-Она акцент 

робиться на зростанні ролі особистісних характери-

стик емоційного інтелекту.  

До змішаної моделі належить також модель 

емоційного інтелекту американського психолога 

Д. Гоулмана [2]. У структурі емоційного інтелекту 

дослідник виокремлює: розуміння емоцій, саморегу-

ляцію, мотивацію, емпатію та соціальні навички, які 

забезпечують ефективність соціальної взаємодії, 

здатність працювати в команді (переконання, ко-

мунікативні здібності, лідерські якості тощо). Відтак, 

емоційний інтелект Д. Гоулман визначає як здатність 

усвідомлювати власні почуття, емоції інших людей, 

співпереживати, мотивувати самого себе, управляти 

своїм емоційним станом. 

У вітчизняній психології теоретико-

методологічний підхід до вивчення емоційного інте-

лекту розроблено Е.Л. Носенко і Н.В. Ковригою [4]. 

Він базується на урахуванні провідного принципу 

психології – єдності внутрішнього і зовнішнього у 

детермінації психічного. Внутрішніми (диспозицій-

ними) компонентами емоційного інтелекту запропо-

новано розглядати чотири з п’яти «великих» факторів 

особистості (емоційну стійкість, сумлінність, 

відкритість новому досвіду, доброзичливість у 

спілкуванні); зовнішніми – такі параметри, як інтен-

сивність, знак, модальність актуальних переживань 

людини, зміст чинників, що їх зумовлюють. На думку 

Е.Л. Носенко [4], почуття психологічного благопо-

луччя, в якому фіксується позитивне ставлення люди-

ни до себе як суб’єкта життєдіяльності, є інтегрова-
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ним відображенням внутрішніх детермінант 

емоційного інтелекту в свідомості людини.  

З метою емпіричного підтвердження теоретичних 

міркувань нами було проведено експериментальне 

дослідження рівня розвитку емоційного інтелекту в 

молодших школярів та показників його емоційного 

компоненту. Метою дослідження було вивчення 

особливостей емоційного реагування молодших шко-

лярів в емоціогенних ситуаціях. Передбачалося, що 

належним чином розвинутий емоційний інтелект є 

особистісним чинником забезпечення психологічного 

благополуччя дитини. 

У дослідженні взяло участь 72 дітей молодшого 

шкільного віку (учні  4 класів), з них: 38 дівчат і 34 

хлопців. Нами застосовувались наступні психодіагно-

стичні методики дослідження: методика «Диферен-

ціальних емоцій» К. Ізарда для визначення фундамен-

тальних емоцій, які найчастіше проявляються у мо-

лодших школярів; методика «ЕмІн» Д.В. Люсіна для 

дослідження рівня розвитку емоційного інтелекту в 

учнів; тест тривожності Р. Темпл, М. Доркі, В. Амен з 

метою визначення рівня тривожності в учнів, 

пов’язаною з навчальною діяльністю та міжосо-

бистісною взаємодією; методика «Визначення 

емоційного ставлення» Н.П. Щербо для дослідження 

емоційного ставлення молодших школярів до себе та 

інших людей; методика «Який ти?» (О.А. Біло-

брикіної) для визначення емоційної спрямованості 

самооцінки дитини.  

За результатами аналізу інтегрального показника 

загального емоційного інтелекту, що був отриманий 

за допомогою методики «ЕмІн» Д.В. Люсіна, виявле-

но, що більшість молодших школярів (56%) мають 

середній рівень розвитку емоційного інтелекту, 28% 

опитаних – низький рівень. Лише 17% учнів мають 

високий рівень розвитку емоційного інтелекту. При 

цьому внутрішньоособистісний емоційний інтелект 

краще розвинутий в учнів 4 класів, порівняно з міжо-

собистісним емоційним інтелектом. На нашу думку, 

це пов’язано з тим, що в молодших школярів відбува-

ється становлення самосвідомості, розвивається реф-

лексія як психологічне новоутворення молодшого 

шкільного віку, що забезпечує здатність розуміти вла-

сні емоції, відтак сприяє емоційному самоусвідом-

ленню молодших школярів. 

Щодо розподілу емоційних станів, то рангування 

даних, отриманих за методикою «Диференціальних 

емоцій» К. Ізарда, показало, що найчастіше в учнів 

проявляються такі емоції: радість, інтерес, здивуван-

ня, що свідчить загалом про позитивний, бадьорий, 

життєрадісний настрій молодших школярів. Основ-

ним джерелом емоційних переживань дитини цього 

віку є навчальна діяльність, взаємини з однокласни-

ками, участь в іграх тощо. Позитивні емоції, як свід-

чать результати наших спостережень та опитування 

учителів, стимулюють пізнавальну активність учнів, 

розвивають у них бажання вчитися. Водночас досить 

часто в учнів спостерігаються й такі емоції, як страх, 

горе, провина. Ці негативні переживання молодших 

школярів найчастіше пов’язані зі стилем педагогічно-

го спілкування, а також умовами виховання дитини в 

сім’ї. Причиною афективних станів, які іноді трапля-

ються, є розходження між рівнем домагань школяра 

та оцінкою учителем, батьками його реальних навча-

льних успіхів.  

Дослідження особливостей прояву тривожності в 

учнів за допомогою тесту Р. Темпл, М. Доркі, В. Амен 

показало, що низький рівень тривожності характер-

ний для 12,5% обстежуваних; середній – для 61,5% 

молодших школярів; високий – для 26% учнів, що 

вказує на наявність у них напруги, хвилювання, зане-

покоєння. Самі ці учні є найбільш емоційно нестійки-

ми, їм властива підвищена чутливість. Разом з тим, 

нами були виявлені й статеві відмінності у прояві 

тривожності. Так, серед  хлопчиків показник тривож-

ності вищий на 10%, ніж серед дівчаток. Де-

термінантами появи та розвитку високого рівня три-

вожності найчастіше є невдачі в оволодінні знаннями, 

педагогічні оцінки, взаємини в колективі, а також 

індивідуально-типологічні особливості нервової си-

стеми.  

Аналізуючи результати емоційної спрямованості 

самооцінки молодших школярів за методикою «Який 

ти?» О.А. Білобрикіної, було виявлено, що більшості 

учням четвертих класів (44,5%) характерна позитивна 

самооцінка. Вони позитивно ставляться до себе, адек-

ватно оцінюють себе, знають свої сильні і слабкі сто-

рони, прагнуть до самовдосконалення. При цьому 

найвище молодші школярі оцінюють свої особистісні 

якості, риси характеру. Значно нижче учні оцінюють 

свої розумові здібності, навчальні успіхи, тому що 

саме навчальна діяльність найчастіше піддається 

оцінкам з боку дорослих (учителя, батьків). Тому  при 

самооцінюванні молодший школяр орієнтуються на 

педагогічну оцінку, на емоційне ставлення до нього 

вчителя. 

У значної частини молодших школярів (29%) 

спостерігається амбівалентна (суперечлива) само-

оцінка. На запитання «Який ти?» – ці учні здебільшо-

го стверджують: «Коли як: іноді гарний, іноді пога-

ний». У 10% молодших школярів самооцінка ще чітко 

невизначена. Найбільше серед цієї категорії учнів з 

нейтральним ставленням до себе. На запитання «Який 

ти?» – вони відповідають «Такий самий, як і всі діти». 

У 16,5% молодших школярів самооцінка негативна. 

Однак частіше вона домінує в учнів з високим рівнем 

тривожності. 

Порівнюючи показники учнів з різним рівнем ро-

звитку емоційного інтелекту було виявлено позитив-

ний статистично значущий взаємозв’язок між: 

емоційним інтелектом та позитивними емоціями в 

навчальній діяльності (r= 0,44; p≤ 0,01), позитивною 

самооцінкою (r= 0,36; p≤ 0,01), емоційним ставленням 

до себе (r= 0,39; p≤ 0,01). Обернені кореляційні 

взаємозв’язки виявлено між емоційний інтелектом і 

тривожністю (r= -0,47; p≤ 0,05). 
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Встановлено, що в учнів з високим емоційним 

інтелектом у більшій мірі проявляються позитивні 

емоції, гарне самопочуття, позитивна спрямованість 

самооцінки, яка виражається у задоволенні своїми 

успіхами в навчанні та особистісними якостями, по-

зитивне ставлення до себе, інших людей та навко-

лишнього світу загалом. В учнів з низьким рівнем 

розвитку емоційного інтелекту більш виражені нега-

тивні емоції, тривожність, погане самопочуття, нега-

тивне ставлення до оточуючих людей та до себе, що 

відображається в неадекватній самооцінці. Їм важко 

управляти своїм емоційним станом у спілкуванні й 

взаємодії з іншими людьми, підтримувати і реалізува-

ти установку на розуміння і прийняття емоцій інших 

людей, проявляти емпатійне ставлення до них. 

Таким чином, на основі аналізу наукових праць з 

проблеми дослідження та отриманих результатів 

емпіричного дослідження, можемо констатувати за-

лежність психологічного благополуччя молодших 

школярів від рівня розвитку у них емоційного інте-

лекту.  

Перспективи наукових розвідок вбачаємо у по-

дальшому емпіричному дослідженні типів та рівнів 

розвитку емоційного інтелекту в молодших школярів 

та розробці й апробації тренінгової програми, спря-

мованої на підвищення емоційного інтелекту в учнів 

початкових класів. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ЛИЧНОСТНЫЙ РЕСУРС ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В статье осуществлен теоретический анализ научных подходов к раскрытию сущности понятий «эмоцио-

нальный интеллект», «психологическое благополучие», определены их основные содержательные характери-

стики и структурные компоненты. Особое внимание вызывает состояние психического здоровья и психологи-

ческого благополучия младших школьников. Ведь современное образование в основном ориентировано на ин-

теллектуальное развитие учащихся, учителя, к сожалению, недостаточно внимания уделяют эмоциональным 

переживаниям учеников, которые возникают в процессе учебной деятельности. В этом контексте возникла 

необходимость обоснования роли эмоционального интеллекта в обеспечении психологического благополучия 

младших школьников. Эмоциональный интеллект является интегральным свойством личности, которое обеспе-

чивает способность понимать собственные эмоции и эмоциональные переживания других людей, управлять 

эмоциональным состоянием и, таким образом, способствует успешности общения и социального взаимодей-
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ствия. Феномен «психологического благополучия» традиционно связывают с психическим здоровьем, эмоцио-

нальным комфортом, удовлетворенностью жизнью, ощущением человеком счастья, положительным отношени-

ем к себе и другим людям. Было проведено экспериментальное исследование уровня развития эмоционального 

интеллекта у младших школьников и показателей его эмоционального компонента. Целью исследования было 

изучение особенностей эмоционального реагирования младших школьников в эмоциогенных ситуациях. Пред-

полагалось, что должным образом развитый эмоциональный интеллект является личностным фактором обеспе-

чения психологического благополучия ребенка. Установлено, что у учащихся с высоким эмоциональным ин-

теллектом в большей степени проявляются положительные эмоции, хорошее самочувствие, положительная 

направленность самооценки, которая выражается в удовлетворении своими успехами в учебе и личностными 

качествами, позитивном отношении к себе, другим людям и окружающему миру в целом. У учащихся с низким 

уровнем развития эмоционального интеллекта более выражены негативные эмоции, тревожность, плохое само-

чувствие, негативное отношение к окружающим людям и к себе, что отражается в неадекватной самооценке. 

Им трудно управлять своим эмоциональным состоянием в общении и взаимодействии с другими людьми, под-

держивать и реализовать установку на понимание и принятие эмоций других людей, проявлять емпатийное от-

ношение к ним. Таким образом, на основе анализа научных работ по проблеме исследования и полученных ре-

зультатов эмпирического исследования, можно констатировать зависимость психологического благополучия 

младших школьников от уровня развития у них эмоционального интеллекта. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоции, чувства, психологическое благополучие, младшие 

школьники. 
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A PERSONAL RESOURCE OF PROVIDING 

 PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF JUNIOR SCHOOL STUDENTS 

 The theoretical review of scientific approaches to disclosure of the essence of the concepts “emotional intelli-

gence”, “psychological well-being” is performed in the article. The state of mental health and psychological well-being 

of elementary school students evokes particular attention. Modern education is primarily focused on the intellectual 

development of students. Unfortunately, teachers do not pay enough attention to their emotional states that occur during 

the educational process. The emotional intelligence is a socially significant integrated characteristics of an individual 

that provides the ability to understand his/her own emotions and emotional experiences of others and manage the emo-

tional state. Scientific approaches to understanding the phenomenon of “psychological well-being” which is traditional-

ly associated with mental health, emotional comfort, life satisfaction, a sense of human happiness have been reviewed. 

Among them, the most famous one is a model of psychological well-being developed by C. Riff. It has been proved that 

the high level of the development of emotional intelligence is a personal factor providing psychological well-being of 

an elementary school student. It has been determined that positive emotions, good well-being, positive self-esteem, ex-

pressed in satisfaction with one’s academic performance and personal qualities, positive attitude towards oneself, others 

and the world in general are brightly manifested in junior school students with high emotional intelligence. The junior 

school students, who have the low a level of emotional intelligence maturity, are characterised by negative emotions, 

bad mood, negative attitude to the people around them and themselves. 

Keywords: emotional intelligence, emotions, feelings, psychological well-being, junior school students. 
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