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Москаленко В. В., Максьом К. В. Емоційний інтелект: характеристика
феномену та його структурні складові. В статті представлено теоретичний аналіз сутності феномену емоційного інтелекту та його структурних складових, описано теоретичну
модель емоційного інтелекту особистості. Модель емоційного інтелекту особистості представлено як єдність когнітивного, афективного та конативного її компонентів. Представлено характеристику цих структурних компонентів. Когнітивна складова характеризується як здатність людини визначати свої емоції за фізичним станом, почуттями і думками а
також здатність визначати емоції інших людей через їх мову, звуки, зовнішній вигляд і
поведінку, через твори мистецтва. Афективна складова емоційного інтелекту виявляється
у фасилітації мислення, у спрямуванні уваги на важливу інформацію, у спрямованості на
зміну настрою, пов‘язаного із рушійною силою перетворюючих стратегій поведінки людини. Конативний компонент представлено феноменами управління емоціями та їх рефлексивної регуляції, які відбуваються у сфері розвитку відносин з іншими людьми. Цей
компонент представлено також здібністю здійснення самоконтролю особистості у володінні емоціями, контролем емоційної експресивності.
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феномена и его структурные составляющие. В статье представлен теоретический анализ
сущности феномена эмоционального интеллекта и его структурные составляющие, описана
теоретическая модель эмоционального интеллекта личности. Модель эмоционального интеллекта представлена как единство когнитивного, аффективного и конативного компонентов. Представлена характеристика этих структурных компонентов. Когнитивная составляющая характеризуется как способность человека определять свои эмоции по физическому
состоянию, чувствам и мыслям, а также как способость определять эмоции других людей
благодаря их языку, звукам, внешнему виду и поведению, а также произведениям искусства. Аффективная составляющая эмоционального интеллекта выявляется как фасилитация
мышления, как направленность внимания на важную информацию, как направленность на
смену настроения, связанного с движущей силой преобразовательных стратегий поведения
человека. Конативный компонент представлен феноменами управления эмоциями и их рефлексивной регуляцией, которые осуществляются в сфере развития отношений с другими
людьми. Этот компонент представлен также способностью осуществления самоконтроля
личности в овладении эмоциями, контролем эмоциональной экспрессивности.
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Актуальність проблеми. Беззаперечним є факт, що емоційна сфера
людини є сутністю її життєдіяльності, бо тільки тоді існуюча реальність набуває для людини сенсу, коли вона опосередковується її емоціями. Тому не
дивно, що проблема емоцій привертає увагу людської спільноти протягом
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усієї її історії. Ще до того, як емоції стали предметом психологічного дослідження, вони були об‘єктом уваги стародавніх мислителів, які цікавлячись
природою людини та її діяльністю, зробили цікаві спостереження, що мають
відношення до емоцій. За тисячолітній період існування науки, емоційне
життя людини отримало наукове висвітлення у ряді наукових напрямів, а її
предмет дослідження – статус міждисциплінарності. На сьогодні інтерес до
проблеми емоційного життя людини у дослідників не спадає. Можна погодитись з К.Ізардом, що в галузі психології емоцій за останні 20 років отримано
стільки нових фактів та здійснено стільки нових теоретичних розробок, що
ми маємо право говорити про переворот у цій сфері. Одним з найбільших досягнень ХХ сторіччя у галузі дослідження емоційної сфери людини можна
вважати відкриття феномену емоційного інтелекту, яке відбулось як реалізація запиту суспільства на емоційну культуру людини. Хоча проблема емоційної культури людини була актуальною завжди, саме в сучасному транзитивному суспільстві вона стала досить гострою. Потреба дослідження проблеми компетентності у розумінні і виявленні емоцій зумовлена особливостями транзитивного суспільства, збільшенням прояву в ньому різних форм
асоціальної поведінки, збільшенням кількості людей зі зниженим рівнем самоконтролю. Як відомо, непідконтрольні емоції погіршують здоров‘я, призводять до неврозів. Емоції, що виходять з-під контролю свідомості, перешкоджають людині дотримуватись моральних норм поведінки, виконувати належним чином соціальні обов‘язки, що призводить до порушення міжособистісних відносини. Саме тому виникає потреба у дослідженні соціального сенсу
емоцій, закономірностей їх розвитку з метою забезпечення гуманістичного
світогляду та емоційної культури особистості.
Стан наукового дослідження проблеми. Поняття «емоційний інтелект» як інструмент наукового дослідження у психології стало застосовуватись у 60-х рр. ХХ ст. (М. Белдок (1964), Б Лойнер (1966)). Подальша розробка концептуальної теорії феномену емоційного інтелекту відбувалася у
1980-1990-ті роки, коли було створено ряд відомих моделей цього феномену.
У 1988 році Рувен Бар-Он ввів поняття емоційного коефіцієнту - EQ. Сучасне розуміння емоційного інтелекту сформувалось уже у 1990 році, саме тоді
було введено у науковий обіг термін «емоційний інтелект», чому сприяли
публікації американських психологів П.Саловея і Д.Майера, які пов‘язують
феномен емоційного інтелекту зі здібностями особистості сприймати та розуміти свої і чужі емоції. Особливо активізувались дослідження емоційного
інтелекту з появи у 1995 році роботи американського психолога Д.Гоулмана
«Емоційний інтелект», яка зумовила появу чисельної кількості статей на цю
тему. На початку ХХІ ст. дослідження емоційного інтелекту продовжувалось
як зарубіжними дослідниками (П.Саловей, Д. Майер, Г.Гарднер та ін.), так і
вітчизняними (Ю.Бреус, О.Власова, С.Дерев‘янко, Н.Жигайло, В.Зарницька,
Г.Кошонько, О.Носенко, М.Стасюк, С.Чепало, М.Шпак та ін.). Між тим проблема емоційного інтелекту залишається недостатньо дослідженою. Це стосується також загальнотеоретичних питань, зокрема розробки моделей емо204
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ційного інтелекту, які б враховували вікові особливості особистості. Саме це
спонукало нас визначити мету даної статті.
Об’єкт дослідження – емоційний інтелект.
Предмет дослідження – характеристика феномена емоційного інтелекту та його складових.
Мета дослідження: здійснити теоретичний аналіз структурних складових феномену емоційного інтелекту, на основі чого побудувати його структурно-функціональну модель.
Задачі дослідження:
1. На основі аналізу літератури з проблеми визначити основні поняття
дослідження.
2. Здійснити аналіз структурних складових феномену емоційного інтелекту, представити їх характеристику.
3. Обґрунтувати структурно-функціональну модель емоційного інтелекту особистості.
Виклад основного матеріалу. Визначення феномену «емоційний
інтелект». Оскільки феномен емоційного інтелекту втілює єдність афективних і інтелектуальних процесів, то його відображення в понятті залежить від
існуючих в науці підходів у визначенні інтелекту та емоцій. Існують різні визначення поняття «емоційний інтелект» в залежності від наукових підходів
розуміння емоцій (особливий вид знання) і інтелекту (сукупність взаємопов‘язаних розумових здібностей). Поняття «емоційний інтелект» визначається як: здібність діяти з внутрішнім середовищем своїх почуттів і бажань; здібність розуміти відносини особистості, що репрезентуються у емоціях, та
управляти емоційною сферою на основі інтелектуального аналізу і синтезу;
здатності ефективно контролювати емоції та використовувати їх для поліпшення мислення; сукупність емоційних, особистих та соціальних здібностей,
які здійснюють вплив на загальну здатність ефективно справлятись з вимогами
й тиском оточуючого середовища; емоційно-інтелектуальна діяльність тощо.
Отже, поняття «емоційний інтелект» має багато визначень в залежності
від поглядів їх авторів. Узагальнюючи існуючі в науці визначення, можна
стверджувати, що у широкому розумінні емоційний інтелект є здатністю людини сприймати власні емоції та управляти ними для ефективного вирішення
задач. Мова йде про емоційну компетентність людини, про відкритість її своїм емоційним переживанням, інакше кажучи – про емоційну культуру людини. Особи, які мають високий рівень сприймання власних емоцій, є сенситивними до власних потреб і почуттів, здатні до безпосереднього і спонтанного їх вираження, що сприяє встановленню ними сприятливих контактів з
іншими людьми.
Отже, емоційний інтелект відображає внутрішній світ та його зв‘язок з
поведінкою особистості, взаємодією з реальністю. Індивіди, що мають високий рівень розвитку емоційного інтелекту мають виражені здібності до розуміння власних емоцій і емоцій інших людей, вони мають здібності управляти
емоційною сферою, що зумовлює їх більш високу адаптивність і ефектив205
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ність у спілкуванні. Вони більш відповідальні у прийнятті рішень та є більш
успішними у життєдіяльності.
В науковій літературі можна виділити дві існуючі альтернативні моделі
емоційного інтелекту.
Це, по-перше, модель здібностей (Майера-Саловей-Карузо), яка на даний момент вважається в психології основною і, як правило, використовується для описання емоційного інтелекту. Дж. Мейер, Д.Карусо, і П Селовей визначають емоційний інтелект як здібність сприймати, викликати емоції, підвищувати ефективність мислення за допомогою емоцій, розуміти емоції і
емоційні знання, і рефлексивно регулювати емоції для емоційного і інтелектуального розвитку. На думку цих американських дослідників емоційний інтелект складається з чотирьох здібностей: здібностей сприйняття емоцій, використання емоцій, розуміння емоцій та здібностей управляти емоціями. Моделі здібностей вимірюються тестами.
Друга модель, яка є більш популярною, це – змішана модель. Змішані
моделі включають когнітивні, мотиваційні та особистісні риси, завдяки яким
вони тісно зв‘язані з адаптацією до реальності і процесами подолання. Прикладом змішаної моделі може бути модель Д.Гоулмена, який визначав емоційний інтелект як «здібність людини тлумачити власні емоції і емоції оточуючих з метою використання отриманої інформації для реалізації власної
мети» [ 2 ]. В структурі емоційного інтелекту він виділяє, головним чином,
по-перше, розуміння своїх і чужих емоцій, а по-друге, регулювання своїх
емоцій та вплив на емоції інших. Другим прикладом змішаної моделі емоційного інтелекту може бути концепція Р.Бар-Она, який визначає емоційний інтелект як чисельність некогнітивних здібностей і навичок, що впливають на
здібність успішно справлятись з вимогами і тиском оточення [1]. Зазнав поширення створений ним опитувальник визначення міри емоційного інтелекту, який включає наступні параметри: інтраперсональні (самоспостереження,
емоційна самосвідомість, самоствердження, незалежність, самоактуалізація);
інтерперсональні (емпатія, соціальна відповідальність, інтерперсональні стосунки); управління стресом (толерантність до стресу, контроль імпульсивності); здібність до адаптації (перевірка реальності, лабільність, вирішення проблем); оцінка загального настрою ( оптимізм, щастя).
Структура емоційного інтелекту. Теорія і методологія дослідження
структур психічних феноменів характеризується багатоманітністю поглядів
вчених на це питання. У вітчизняній психології ця проблема найбільш розроблена
Б.Ф. Ломовим,
С.Д. Максименко,
К.К. Платоновим
та
ін.
С.Д. Максименко, розглядаючи типи виділення структурних одиниць в аналізі психічних явищ, наголошує на тому, що структурні одиниці повинні відповідати наступним вимогам: одиниця повинна бути специфічною і самостійною, але існувати і розвиватись вона буде в складі цілісності; в ній повинна
відображатись вся цілісність в її реальній єдності, але відображатись «поглиблено-спрощено» у вигляді сутнісного протиріччя; дана одиниця не є схожою
на «будівельний блок» – вона динамічна і здатна як до власного розвитку, так
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і до гармонійної участі у становленні цілісності; одиниця повинна відображати певний сутнісний ракурс існування цілісності і відповідати всім сутнісним
ознакам цієї цілісності [4].
Розглядаючи структуру емоційного інтелекту ми виходимо з того, що
кожен елемент структури виникає закономірно в результаті зіткнення з реальними суспільними відносинами. Тому його можна розглядати як самостійний феномен, що певним чином пов‘язаний не тільки з іншими елементами
структури образу, впливаючи таким чином на їх конфігурацію в цілісній системі, але й як самостійний чинник, що впливає на зовнішню соціальноекономічну ситуацію.
Якщо виходити з того, що емоційний інтелект належить до феномену
свідомості людини, то спираючись на традиції вітчизняної психології, правомірно виділити такі його компоненти як: когнітивний, афективний і конативний.
Характеристика структурних складових емоційного інтелекту
здійснена нами на основі узагальнення літератури, в якій проаналізовано різні варіанти структурних складових моделей емоційного інтелекту
Когнітивний компонент являє собою знання та уявлення особистості
про психологічні феномени, які пов‘язані з емоціями, що визначають власний
стан та відносини з іншими. Знання свого емоційного стану, яке виражено у
словесних категоріях, лежить в основі процесів контролю над емоціями, в
основі здатності передбачення їх розвитку, в основі знання факторів, від яких
залежить сила виявлення емоцій, їх тривалість і наслідки.
До когнітивного компоненту належить, перш за все, сприйняття, ідентифікація емоцій (власних та інших людей), виявлення емоцій. Йдеться про
здатність людини визначати емоції за фізичним станом, почуттями і думками; здатність визначати емоції інших людей через їх мову, звуки, зовнішній
вигляд і поведінку,через твори мистецтва; уміння точно виражати емоції і
потреби, що пов‘язані з почуттями; диференціювати істинні і неправдиві виявлення почуттів. Визначення емоції – це результат конструктивних процесів
перетворення перцептивних переживань у внутрішній досвід. Розпізнання
емоцій є важливим для емоційного досвіду та поведінки особистості, воно
сприяє більш ефективній комунікації, оскільки дає можливість адекватно ідентифікувати, описувати, перетворювати, а в подальшому – виражати емоції.
Когнітивний компонент емоційного інтелекту включає також здатність
розуміти емоції. Це означає вміння інтерпретувати значення емоцій у взаємовідносинах, розпізнавати зв‘язок між словами та емоціями, здатність класифікувати емоції, аналізувати складні почуття, розуміти емоційні переходи від
однієї стадії до іншої. Розуміння емоцій потребує засвоєння людиною загальноприйнятних у даній культурі форм їх вираження, а також розуміння індивідуальних проявів емоцій у людей, з якими людина мешкає і працює. Розуміння емоцій пов‘язано також з рівнем розвитку емпатії. Емпатійний спосіб спілкування з іншою особою означає входження у світ іншого, і перебування в ньому «як вдома» (К.Роджерс). Він включає чутливість до переживань партнера, що нагадує тимчасове життя іншим життям, делікатне пере207
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бування в ньому без оцінювання і осуду. Це означає сприйняття того, що інший ледь усвідомлює, проте потребує повідомлень про ті елементи свого
внутрішнього світу, які його хвилюють. Отже. бути емпатійним – означає бути відповідальним, активним, сильним і в той же час – тонким і чуйним.
Уявлення та знання про емоції свої та інших формуються вдома, в учбових закладах, на виробництві, у спілкуванні. В когнітивному компоненті
емоційного інтелекту комунікативні зв‘язки людини відображені через використання не безпосередніх сприймань і уявлень з особистого досвіду, а знань
опосередкованих і узагальнених, тобто таких, в яких інформація «стиснена»,
«відокремлена» від конкретного предмету відображення, що свідчить про
творчу природу цього компоненту емоційного інтелекту. У визначенні і розумінні своїх та чужих емоцій існують зумовлені різними причинами певні
труднощі, що потребує їх аналізу.
Афективний компонент. Емоційне є найважливішою структурою свідомості і мотивації поведінки. Емоційна напруга є рушійною силою перетворюючих стратегій людини. Тому не без перебільшення можна стверджувати,
що емоційна сторона є найважливішою стороною свідомості, яка змінює когніції. Емоції спрямовують увагу на важливу інформацію, допомагають у роздумах та у пам‘яті на почуття. Зміна настрою з оптимістичного на песимістичний сприяє враховувати різні точки зору. Емоціональний стан по-різному
допомагає людині у конкретних обставинах до вирішення проблем. Отже,
можна стверджувати, що функція афективного компоненту емоційного інтелекту виявляється передусім у фасилітації мислення, яка виявляється як здатність особи викликати певну емоцію, а потім контролювати її (слідкувати за
тим, як емоції входять у когнітивну систему і змінюють когніції).
Конативний компонент емоційного інтелекту виконує регулятивнодетермінуючу та мотиваційно-стимулюючу функцію в свідомості людини.
Конативний компонент представлено феноменами управління емоціями та їх
рефлексивної регуляції. Управління емоціями відбувається у сфері розвитку
відносин з іншими людьми. Воно потребує врахування різних варіантів розвитку емоцій та їх вибору. Управляти емоціями необхідно для емоційного та інтелектуального розвитку людини. Рефлексивна регуляція емоцій допомагає
особистості залишатись відкритою до позитивних та негативних почуттів, викликати емоції або відсторонятись від них в залежності від їх інформативності
або корисності; усвідомлювати емоції, визначати їх прозорість, типовість тощо; управляти своїми і чужими емоціями завдяки стриманню негативних почуттів та підвищенню позитивних. Мотивуюча функція емоцій пов‘язана з їх
спрямованістю на активність. В зв‘язку з цим велике значення має здійснення
самоконтролю особистості у володінні емоціями. Ступінь емоційної експресивності впливає на якість міжособистісних відносин: занадто стриманість емоцій призводить до того, що людина сприймається неприязною, бездушною, в
той же час безконтрольність емоційної експресивності може бути несприятливою як для суб‘єкта, так і для його оточення. Адекватна емоційна експресія є
важливим фактором фізичного та психічного здоров‘я особистості.
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Аналіз змісту структурних компонентів емоційного інтелекту дав можливість побудувати його структурно-функціональну модель.
Емоційний інтелект

Когнітивний
компонент
(знання, уявлення про
власні та чужі емоції,
сприймання, ідентифікація, розпізнання, розуміння власних та
чужих емоцій)

Конативний компонент
(інтенції, що спрямоваАфективний компонент
ні на управління емоці(фасилітація мислення)
ями, самоконтроль
емоцій)

Рис. Структурно-функціональна модель емоційного інтелекту.
Перше, на що ми звертаємо увагу в створеній нами концептуальній моделі емоційного інтелекту, – це існування в ній системного зв’язку структурних компонентів та їх взаємовплив. Однак, слід підкреслити, що жоден
окремий компонент структури емоційного інтелекту не може існувати і розвиватись окремо поза його цілісністю, бо сама ця цілісність в реальності існує, розвивається, змінюється тільки цілком, тільки як цілісність, і змінюється за окремими лініями «Лінія розвитку, пише С.Д. Максименко, – це не розвиток окремої підструктури складового елементу – це лінія, спрямування, в
якому розвивається вся цілісна структура» [ 4, с.149].
Оскільки компоненти структури емоційного інтелекту пов‘язані в єдину систему, то важливим питанням в зв‘язку з цим є визначення характеру
взаємозв‘язку компонентів структури, їх конфігурації. Саме характер взаємозв‘язку елементів структури емоційного інтелекту особистості визначає
стратегії її поведінки.
Висновки. Визначено наступні складові емоційного інтелекту.
1. Когнітивна складова, яка являє собою сукупність таких емоційних
здібностей як здібність людини визначати емоції за фізичним станом, почуттями і думками; здатність визначати емоції інших людей через їх мову, звуки, зовнішній вигляд і поведінку,через твори мистецтва; уміння точно виражати емоції і потреби, що пов‘язані з почуттями; диференціювати істинні і
неправдиві виявлення почуттів. Визначення емоції – це результат конструктивних процесів перетворення перцептивних переживань у внутрішній досвід. Розпізнання емоцій є важливим для емоційного досвіду та поведінки
особистості, воно сприяє більш ефективній комунікації.
2. Афективна складова емоційного інтелекту, функція якої виявляється у
фасилітації мислення. Афективна складова виявляється у мотивуванні зміни
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когніцій, у спрямуванні уваги на важливу інформацію, у спрямованості на
зміну настрою, пов‘язаного із рушійною силою перетворюючих стратегій поведінки людини.
3. Конативний компонент емоційного інтелекту, який виконує регулятивно-детермінуючу та мотиваційно-стимулюючу функцію в свідомості людини. Конативний компонент представлено феноменами управління емоціями та їх рефлексивної регуляції. Управління емоціями відбувається у сфері
розвитку відносин з іншими людьми. Воно потребує врахування різних варіантів розвитку емоцій та їх вибору. Управляти емоціями необхідно для емоційного та інтелектуального розвитку людини. Рефлексивна регуляція емоцій
допомагає особистості залишатись відкритою до позитивних та негативних
почуттів, викликати емоції або відсторонятись від них в залежності від їх інформативності або корисності.
Конативний компонент емоційного інтелекту представлено також здібністю здійснення самоконтролю особистості у володінні емоціями. Ступінь
емоційної експресивності впливає на якість міжособистісних відносин: занадто стриманість емоцій призводить до того, що людина сприймається неприязною, бездушною, в той же час безконтрольність емоційної експресивності може бути несприятливою як для суб‘єкта, так і для його оточення.
Адекватна емоційна експресія є важливим фактором фізичного та психічного
здоров‘я особистості.
Перспективи подальших досліджень. Подальше дослідження проблеми вбачається у проведенні емпіричних досліджень з метою конкретизації
теоретичних положень, що викладені у статті.
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Moskalenko V. V., Maksom K. V. Emotional intelligence: the characteristic of the
phenomenon and its structural components. The article presents a theoretical analysis of the
essence of the phenomenon of emotional intelligence and its structural components, describes the
theoretical model of emotional intelligence of the personality. The model of emotional intelligence of the personality is represented as the unity of the cognitive, affective and connotative
components. The characteristic of these structural components is presented. The cognitive component is characterized as the ability of a person to determine his emotions by physical condition, feelings and thoughts, and the ability to determine the emotions of others through their language, sounds, appearance and behavior, through works of art. The affective component of emotional intelligence is manifested in the facilitation of thinking, in focusing on important information, in the direction of changing mood associated with the driving force of transforming human behavioral strategies. The definition of emotion is the result of constructive processes of
transforming perceptual experiences into internal experience. Recognizing emotions is important
for emotional experience and personality behavior; it promotes communication that is more effective. The connotative component is represented by the phenomena of emotional control and
their reflexive regulation. Controlling emotions takes place in the development of relationships
with other people. It needs to take into account different variants of the development of emotions
and their choices. Control over emotions is necessary for the emotional and intellectual development of a person. Reflexive regulation of emotions helps the person to remain open to positive
and negative feelings, to cause emotions or to be discouraged from them depending on their informative or usefulness. The connotative component of emotional intelligence is also determined
by the ability to exercise self-control of the person in possession of emotions. Adequate emotional expression is an important factor in the physical and mental health of the personality.
Key words: intelligence, emotions, emotional intelligence, structural components of
emotional intelligence, cognitive component, affective component, connotative component,
structural and functional model.
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МАКРОГЕНЕЗА СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ОСОБИСТІСНОЇ ДЕТЕРМІНАНТИ
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
Мусіяка Н. І. Макрогенеза ставлення до навчальних предметів молодших
школярів як особистісної детермінанти навчальних досягнень учнів. У статті представлено результати лонгітюдного експериментального дослідження ставлення до навчальних предметів школярів початкової та основної школи. Отримані результати свідчать
про наявність макрогенетичних тенденцій, що репрезентують особистісну детермінацію
навчальних досягнень учнів в онтогенетичному вимірі. Встановлено домінування у високоуспішних школярів позитивного емоційного ставлення до навчальних предметів на різних етапах онтогенезу. Ця тенденція має стійко стабільний характер у школярів з високим рівнем навчальних досягнень незалежно від етапу онтогенезу. Паралельно зі зниженням рівня навчальних досягнень зафіксовано зростання індиферентного та негативного
ставлення до навчальних предметів, найвищий ступінь вираження яких ‒ у школярів з
низьким рівнем навчальних досягнень. Встановлена диференціація емоційного ставлення
до навчальних предметів вказує на статистично значущий зв'язок між ставленням до нав-
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