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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 
Могиляста С.М. Дослідження емоційного інтелекту старшокласників. У статті 

викладено  результати емпіричного дослідження емоційного інтелекту  старшокласників. 

Визначено, що в учнів нашої вибірки є певні труднощі стосовно розпізнавання власних і чу-

жих емоцій та гармонійного «входження» в систему міжособистісних взаємовідносин, інтер-

претування емоцій оточення, толерантності і соціальної адаптованості, досягання гармонії 

свого внутрішнього світу, власної автентичності. Зазначено необхідність розробки психоло-

го-педагогічної програми розвитку емоційного інтелекту старшокласників. 
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Могилястая С.М. Исследование эмоционального интеллекта старшеклассников. 
В статье изложены результаты эмпирического исследования эмоционального интеллекта 

старшеклассников. Определено, что у учащихся нашей выборки есть определенные трудно-

сти в распознавании собственных и чужих эмоций, умении гармонично «входить» в систему 

межличностных взаимоотношений, в интерпретации эмоций окружающих, проявлении толе-

рантности и социальной адаптивности, достижении гармонии своего внутреннего мира, сво-

ей подлинности. Указана необходимость разработки психолого-педагогической программы 

развития эмоционального интеллекта старшеклассников. 

Ключевые слова: эмоции, эмоциональный интеллект, эмпатия, самомотивация, стар-

шеклассник. 

 

Постановка проблеми. У період навчання в школі відбувається активне 

емоційне становлення особистості щодо ставлення до себе та до інших, викли-

кане навчальною діяльністю. Триває процес удосконалення самосвідомості, 

здатність до рефлексії та емпатії. Розвинений емоційний інтелект сприятиме 

пошуку рівноваги між розумом і почуттями учня та  не дозволятиме діяти під 

впливом емоцій, запобігаючи маніпулюванню з боку інших осіб. 

Емоційний інтелект зараз визнається ключовим фактором досягнення 

успіху особистістю, істотнішим високий рівень IQ, оскільки емоційний інтелект 

(ЕІ) є складовою не тільки успішності в навчанні, але й складовою майбутнього 

професійного зростання. Науковий інтерес до феномену емоційного інтелекту 

продовжує зростати і це, на нашу думку, підтверджує актуальність дослідження 

емоційного інтелекту. Дослідники емоційного інтелекту дотепер пропонують 

безліч варіантів удосконалення концепції ЕІ спільно з упровадженням нових 

методик його вимірювання. 

Вихідні передумови. Вивченням емоційного інтелекту, його визначення, 

структури, шляхів розвитку займалися І.Н. Андреєва, Г. Бреслав, Г. Гарднер, Д. 

Гоулман, Д. Мейєр, Е.Л. Носенко, П. Селовей. Так, Д. Гоулман зазначає, що 

емоційний інтелект – це здатність усвідомлювати власні емоції та емоції інших 

для того, щоб мотивувати себе та інших, вправно управляти емоціями наодинці 

та під час взаємодії з іншими [1]. Його думку доповнює Д.В. Люсін [2], ствер-

джуючи, що у широкому розумінні емоційний інтелект розглядається як 

здатність особистості  до ефективного спілкування за рахунок уміння розуміти і 

керувати своїми та чужими емоціями; уміння сприймати емоції навколишніх 
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людей і можливості впливати на них, а також уміння рефлексувати свої власні 

емоційні стани, контролювати їхній прояв. 

Окремі структурні компоненти емоційного інтелекту пов’язані з певною 

групою здібностей: сприйняття емоцій та їх розуміння – з когнітивними здібно-

стями, здатність до управління емоціями – з емоційними здібностями, управ-

ління емоціями в стресових ситуаціях і самомотивація пов’язані з адаптаційни-

ми здібностями; соціальна емпатія і управління чужими емоціями – із соціаль-

ними здібностями людини. Кожна зазначена група здібностей опосередковує 

притаманність емоційному інтелекту інтерпретативної, регулятивної, адаптив-

ної, стресозахисної та активізуючої функцій. Існує декілька груп методик про-

ведення діагностики емоційного інтелекту.  

Мета статті полягає у висвітленні результатів дослідження емоційного 

інтелекту старшокласників. 

Виклад методики і результатів досліджень. Вибірку нашого до-

слідження склали учні 10–го (20 осіб) і 11–го (19 осіб) класів Києво-

Печерського ліцею № 171 «Лідер» міста Києва і учні 10–го (19 осіб) і 11–го (21 

особа) класів Кривоозерської ЗОШ № 2, село Криве Озеро, Миколаївської об-

ласті. Разом вибірка склала 79 старшокласників. 

Для дослідження нами були використані опитувальник «Емоційний інте-

лект» (ЕмІн) Д.В. Люсіна [3] та тест М. Холла для визначення рівня емоційного 

інтелекту [4]. 

Опитувальник «Емоційний інтелект» (ЕмІн) Д.В. Люсіна — це пси-

ходіагностична методика, заснована на самозвіті і призначена для вимірювання 

емоційного інтелекту (EІ). В основу опитувальника покладено трактування ЕІ 

як здатності до розуміння своїх і чужих емоцій і управління ними. У структурі 

емоційного інтелекту Д.В. Люсін виділяє міжособистісний емоційний інтелект 

(МЕІ) – розуміння емоцій інших людей та управління ними, а також 

внутрішньоособистісний емоційний інтелект (ВЕІ) – розуміння власних емоцій 

та управління ними. Міжособистісний емоційний інтелект є сукупністю здібно-

стей до розуміння емоцій оточення і впливу на емоційні стани оточення. 

Внутрішньоособистісний емоційний інтелект як сукупність здібностей до ро-

зуміння та управління своїми власними емоційними станами та їхніми проява-

ми. 

Опитувальник ЕмІн складається з п’яти субшкал (дві субшкали вимірю-

ють різні аспекти МЕІ і три субшкали вимірюють різні аспекти ВЕІ) які, своєю 

чергою, об'єднуються в чотири шкали більш загального порядку. Опитувальник 

ЕмІн Д.В. Люсіна  містить 46 тверджень. Бланк відповідей дає такі варіанти для 

оцінки тверджень: «зовсім згоден», «зовсім не згоден», «переважно згоден», 

«переважно не згоден». Результат підраховується за допомогою ключа. Отри-

мані показники дозволяють визначити рівень емоційного  інтелекту в цілому та 

його складових: «дуже високий», «високий», «середній», «низький», «дуже 

низький» [3]. 
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В таблиці 1 наведено результати діагностики емоційного інтелекту з ви-

користанням методики «ЕмІн» Д.В. Люсіна  в учнів 10–го класу ліцею «Лідер» 

міста Києва. 

Таблиця 1 

Результати діагностики емоційного інтелекту з використанням 

методики «ЕмІн» Д.В. Люсіна в учнів 10–го класу  ліцею «Лідер»  
Шкала Дуже низь-

кий 

Низький Середній Високий Дуже висо-

кий 

1Ш 20%  15%  35%  20%  10%  

2Ш 20%  5%  35%  30%  10%  

3Ш 5%  25%  35%  15%  20%  

4Ш 10%  20%  35%  20%  15%  

5Ш 15%  15%  30%  25 %  15%  

6Ш 20%  10%  30%  20%  20%  

7Ш 15%  10%  40%  10%  25%  

8Ш 20%  25%  30%  10%  15%  

9Ш 10%  25%  15%  30%  20 %  

10Ш 15%  10%  35%  30%  10%  

Примітки: 1) шкали за опитувальником ЕмІн Люсіна: 1Ш — розуміння чужих емоцій; 

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

своїми емоціями; 5Ш — контроль експресії; 6Ш — міжособистісний емоційний інтелект; 7Ш 

— внутрішньоособистісний емоційний інтелект; 8Ш — розуміння емоцій; 9Ш — управління 

емоціями; 10Ш — загальний рівень емоційного інтелекту.  

 

Як ми бачимо в таблиці 1, в учнів 10–го класу ліцею «Лідер» за методи-

кою ЕмІн показники низького рівня спостерігаються у:  35 % — за шкалою «ро-

зуміння чужих емоцій»; 25 % —  за шкалою «управління чужими емоціями»; по 

30 % — за шкалами «розуміння своїх емоцій», «управління своїми емоціями», 

«контроль експресії» і «міжособистісний емоційний інтелект»; 25 % — за шка-

лою «внутрішньоособистісний емоційний інтелект»; 45 % — за шкалою «ро-

зуміння емоцій»; 35 % — за шкалою «управління емоціями»; 25 % — за шка-

лою «загальний рівень емоційного інтелекту».  

У таблиці 2 наведено результати діагностики емоційного інтелекту з ви-

користанням методики «ЕмІн» Д.В. Люсіна в учнів 11–го класу ліцею «Лідер» 

міста Києва. 

Як ми бачимо в таблиці 2, в учнів 11–го класу ліцею «Лідер» за методи-

кою ЕмІн низький рівень показників спостерігається у: 31,6 % — за шкалою 

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

емоціями»; 36,9 % — за шкалою «розуміння своїх емоцій»; 31,6 % — за шка-

лою «управління своїми емоціями»; 10,5 % — за шкалою «контроль експресії»; 

15,8 % — за шкалою «міжособистісний емоційний інтелект»; 21%   — за шка-

лами «внутрішньоособистісний емоційний інтелект», «управління емоціями» і 

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

емоцій».  
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Таблиця 2 

Результати діагностики емоційного інтелекту з використанням 

методики «ЕмІн» Д.В. Люсіна в учнів 11–го класу ліцею «Лідер»  
Шкала Дуже низький Низький Середній Високий Дуже високий 

1Ш 5,3%  26.3%  57,8%  5,3%  5.3%  

2Ш 10,5%  15,8%  47,4%  15,8%  10,5%  

3Ш 5,3%  31,6%  31,6%  21%  10,5%  

4Ш 5,3%  26,3%  10,5%  21%  36,9 %  

5Ш - 10,5%  42,1%  36,9%  10,5%  

6Ш 5,3%  10,5%  57,8%  21%  5,3%  

7Ш 10,5%  10,5%  26,3%  36,9%  15,8%  

8Ш 15,8%  5,3%  68,4%  10,5%  - 

9Ш 10,5%  10,5%  26,3%  31,6%  21%  

10Ш 10,5%  10,5%  36,9%  42,1%  - 

Примітки: 1) шкали за опитувальником ЕмІн Люсіна: 1Ш — розуміння чужих емоцій; 

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

своїми емоціями; 5Ш — контроль експресії; 6Ш — міжособистісний емоційний інтелект; 7Ш 

— внутрішньоособистісний емоційний інтелект; 8Ш — розуміння емоцій; 9Ш — управління 

емоціями; 10Ш — загальний рівень емоційного інтелекту.  

 

Можемо зробити висновок, що в учнів ліцею «Лідер» в 11–го класі, на 

відміну від 10–го класу,  показники розуміння чужих емоцій, контролю 

експресії,  міжособистісного емоційного інтелекту,   нутрішньоособистісного 

емоційного інтелекту, розуміння емоцій, управління емоціями і загальний 

рівень емоційного інтелекту є вищими. За іншими показниками, навпаки показ-

ники є нижчими, що потребує врахування під час розробки психолого-

педагогічної програми розвитку емоційного інтелекту. 

У таблиці 3 наведено результати діагностики емоційного інтелекту з ви-

користанням методики «ЕмІн» Д.В. Люсіна в учнів 10–го класу Кривоозерської 

ЗОШ № 2. 

Таблиця 3 

Результати діагностики емоційного інтелекту з використанням 

методики «ЕмІн» Д.В. Люсіна в учнів 10–го класу  

Кривоозерської ЗОШ № 2 

Шкала Дуже низь-

кий 

Низький Середній Високий Дуже висо-

кий 

1Ш 26,3%  31,6%  26,3%  15,8%  - 

2Ш 15,8%  21,05%  42,05%  15,8%  5,3%  

3Ш 31,6%  36,8%  15,8%  15,8%  - 

4Ш 26,3%  21,05%  15,8%  26,3%  10,5%  

5Ш 5,3%  15,8%  31,6%  31,6%  15,8%  

6Ш 21,05%  36,8%  31,6%  10,5%  - 

7Ш 36,8%  10,5%  31,6%  21,05%  - 

8Ш 47,3%  31,6%  15,8%  5,3%  - 

9Ш 15,8% 26,3%  26,3%  5,3%  26,3%  

10Ш 15,8%  31,6%  26,3%  26,3% - 

Примітки: 1) шкали за опитувальником ЕмІн Люсіна: 1Ш — розуміння чужих емоцій; 

2Ш — управління чужими емоціями; 3Ш — розуміння своїх емоцій; 4Ш — управління 
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своїми емоціями; 5Ш — контроль експресії; 6Ш — міжособистісний емоційний інтелект; 7Ш 

— внутрішньоособистісний емоційний інтелект; 8Ш — розуміння емоцій; 9Ш — управління 

емоціями; 10Ш — загальний рівень емоційного інтелекту.  

 

Як ми бачимо з таблиці 3, в учнів 10–го класу Кривоозерської ЗОШ № 2 

за методикою ЕмІн низький рівень показників спостерігається у: 57,9 % — за 

шкалою «розуміння чужих емоцій»; 36,85% — за шкалою «управління чужими 

емоціями»; 68,4 % — за шкалою «розуміння своїх емоцій»;  47,35 % — за шка-

лою «управління своїми емоціями»; 21,1 % — за шкалою «контроль експресії»;  

57,85 % - за шкалою «міжособистісний емоційний інтелект»; 47,3 % — за шка-

лою «внутрішньоособистісний емоційний інтелект»; 78,9 % — за шкалою «ро-

зуміння емоцій»; 42,1 % — за шкалою «управління емоціями»;    47,4 % — за 

шкалою «загальний рівень емоційного інтелекту».   

У таблиці 4 наведено результати діагностики емоційного інтелекту з ви-

користанням методики «ЕмІн» Д.В. Люсіна в учнів 11–го класу Кривоозерської 

ЗОШ № 2. 

Таблиця 4 

Результати діагностики емоційного інтелекту з використанням 

методики «ЕмІн» Д.В. Люсіна в учнів 11–го класу  

Кривоозерської ЗОШ № 2 

Шкала Дуже низь-

кий 

Низький Середній Високий Дуже висо-

кий 

1Ш 28,6%  19,05%  33,3%  14,3% 4,75%  

2Ш 14,3%  23,75%  42,9%  19,05%  - 

3Ш 28,6%  28,6%  23,75%  14,3%  4,75%  

4Ш 19,05%  9,5%  42,9%  14,3%  14,3%  

5Ш 14,3%  14,3%  23,75%  38,15%  9,5%  

6Ш 23,75%  23,75%  33,45%  14,3%  4,75%  

7Ш 19,05%  23,75% 33,45%  14,3%  9,5%  

8Ш 14,3% 47,6%  19,05%  14,3%  4,75%  

9Ш 19,05%  9,5%  38,15%  28,6%  4,75% 

10Ш 23,75%  19,05%  28,6%  23,75%  4,75% 

Примітки: 1) шкали за опитувальником ЕмІн Люсіна: 1Ш — розуміння чужих емоцій; 

2Ш - управління чужими емоціями; 3Ш — розуміння своїх емоцій; 4Ш — управління своїми 

емоціями; 5Ш - контроль експресії; 6Ш — міжособистісний емоційний інтелект; 7Ш — 

внутрішньоособистісний емоційний інтелект; 8Ш 3—розуміння емоцій; 9Ш — управління 

емоціями; 10Ш — загальний рівень емоційного інтелекту.  

 

Як ми бачимо з таблиці 3, в учнів 11–го класу Кривоозерської ЗОШ № 2 

за методикою ЕмІн низький рівень показників спостерігається у: 47,65 % — за 

шкалою «розуміння чужих емоцій»; 38,05 % — за шкалою «управління чужими 

емоціями»; 57,2 % — за шкалою «розуміння своїх емоцій»;  28,55 % — за шка-

лою «управління своїми емоціями»; 28,6 % — за шкалою «контроль експресії»; 

47,5 % — за шкалою «міжособистісний емоційний інтелект»; 42,8 % — за шка-

лою «внутрішньоособистісний емоційний інтелект»; 61,9 % — за шкалою «ро-
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зуміння емоцій»; 28,55 % — за шкалою «управління емоціями»;  42,8 % — за 

шкалою «загальний рівень емоційного інтелекту». 

Можемо також зробити висновок, що в учнів Кривоозерської ЗОШ № 2 в 

11–му класі, на відміну від 10–го класу,  підвищилися показники розуміння чу-

жих і своїх емоцій, управління своїми емоціями, міжособистісний емоційний 

інтелект, внутрішньоособистісний емоційний інтелект, загальний рівень 

емоційного інтелекту. 

Динаміка підвищення показників в учнів Кривоозерської ЗОШ № 2 є 

нижчою, ніж в  учнів ліцею «Лідер». За іншими показниками, навпаки спо-

стерігається зниження показників, що потребує врахування під час розробки 

програми розвитку емоційного інтелекту у старшокласників. 

Ще однією методикою у дослідженні був тест М. Холла для  виявлення 

здатності розуміти відносини особистості, що репрезентуються в емоціях і 

управляти емоційною сферою на основі прийняття рішень [4]. Тест складається 

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

емоціями (емоційна чуйність, емоційна неригідність); 3) самомотивація 

(довільне керування своїми емоціями); 4) емпатія; 5) розпізнавання емоцій ін-

ших людей (вміння впливати на їхній емоційний стан). 

В таблиці 5 наведені результати діагностики за тестом Холла. 

 

Таблиця 5 

Результати діагностики за тестом Холла 
Шкали за  тестом 

Холла 

10 кл (Київ) 

(n=20) 

10 клас 

(село Криве Озе-

ро) 

(n=19) 

11 клас 

(Київ) 

(n=19) 

11 клас 

(село Криве 

Озеро) 

(n=21) 

ЕмО Н 45,0%  57,9%  26,3%  71,4%  

С 30,0%  31,6%  36,85%  23,8%  

В 25,0%  10,5%  36,85%  4,8%  

УпрВЕ Н 65,0%  63,2%  57,9%  81%  

С 25,0%  26,3%  21,05%  9,5%  

В 10,0% 10,5%  21,05% 9,5%  

СамМ Н 60,0%  42,1%  47,35%  62%  

С 25,0%  21,05%  31,6%  19%  

В 15,0%  36,85%  21,05%  19%  

Е Н 55,0%  47,35%  26,3%  47,6%  

С 35,0%  31,6%  57,9%  38%  

В 10,0%  21,05%  15,8%  14,4%  

РозпЕІЛ Н 65,0%  42,1%  15,8%  52,4%  

С 30,0%  36,85%  78,9%  28,6%  

В 5,0%  21,05%  5,3%  19%  

Примітки: шкали за тестом Холла: ЕмО – емоційна обізнаність; УпрВЕ – управління 

власними емоціями; СамМ – самомотивація;  Е — емпатія; РозпЕІЛ — розпізнавання 

емоцій інших людей; рівні за тестом Холла: Н – низький рівень; С — середні рівень; В — ви-

сокий рівень. 
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Як ми бачимо в таблиці 5, в учнів Кривоозерської ЗОШ № 2 і 10–го, і 11–

го класів за шкалою «емоційна обізнаність» рівень менший, ніж в учнів ліцею 

«Лідер». В учнів 10–х класів за шкалою «управління власними емоціями» по-

казники низького рівня є схожими, і 63,2 % і 65,0 % , а серед учнів 11–х класів 

бачимо, що в учнів Кривоозерської ЗОШ № 2 показник за цією шкалою є ниж-

чим (81,0%) ніж в учнів ліцею «Лідер» (57,9%). За шкалою «самомотивація» в 

учнів 10–го класу ліцею «Лідер» низький рівень за цією шкалою мають 60,0 % 

учнів, а серед учнів Кривоозерської ЗОШ № 2   таких — 42,1 %, а в 11–х  класах 

навпаки, серед учнів Кривоозерської ЗОШ № 2 — 62,0%, а серед учнів ліцею 

«Лідер» — 47,35 %. Схожа тенденція спостерігається за шкалою «емпатія»: се-

ред учнів 10–х класів ліцею «Лідер»  55,0 % мають низький рівень, а серед 

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

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

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

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

ред учнів Кривоозерської ЗОШ № 2 таких — 42,1 %. За цією ж шкалою 15,8% 

учнів 11–го класу ліцею «Лідер» мають низький рівень, серед учнів Кривоозер-

ської ЗОШ № 2 таких більше — 52,4%.  

Отже, учні ліцею «Лідер» і 10–го, так і 11–го класів є обізнанішими  в 

емоціях, ніж учні Кривоозерської ЗОШ № 2. Також учні 11–го класу ліцею 

«Лідер» здатні краще управляти власними емоціями. А от серед 10–х класів са-

момотивація є вищою в учнів Кривоозерської  ЗОШ № 2. А серед учнів  11–х 

класів самомотивація є вищою в ліцеїстів. Емпатія є вищою в учнів 10–го класу 

Кривоозерської ЗОШ № 2, а в 11–му класі вона є вищою в учнів ліцею «Лідер». 

Схожою є тенденція і за шкалою «розпізнавання емоцій інших людей». Ці ре-

зультати будуть враховані під час розробки психолого-педагогічної програми 

розвитку емоційного інтелекту старшокласників. 

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

розпізнаванні власних і чужих емоцій, відтак вони не завжди можуть адекватно 

реагувати на емоційні прояви оточення, їм складно контролювати інтенсивність 

і зовнішній прояв власних емоцій. Також не достатньо розвиненим є вміння 

гармонійно «входити» в систему міжособистісних взаємовідносин, адекватно 

інтерпретувати емоції оточення, проявляти толерантність і соціальну адап-

тивність, досягати гармонії свого внутрішнього світу, власної автентичності. 

Математичну обробку вищезгаданих тестових методик ми здійснювали за 

допомогою кореляційного аналізу. Для порівняння емпіричних розподілів зада-

них характеристик застосовували коефіцієнт кореляції Пірсона r. Аналіз таб-

лиць кореляцій між шкалами опитувальника ЕмІн Д.В. Люсіна та шкалами те-

сту Холла показав, що існує достатня кількість прямих кореляційних зв'язків 

між вивченими параметрами. 

У таблиці 6 наведено коефіцієнти кореляцій між показниками емоційного 

інтелекту за опитувальником  ЕмІн  і тестом Холла в учнів 11 –го класу ліцею 

«Лідер». 
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Таблиця 6 

Коефіцієнти кореляцій між показниками емоційного інтелекту за 

опитувальником  ЕмІн  і тестом Холла  

в учнів 11–го класу ліцею «Лідер»  
Шкали ЕмО УпрВЕ СамМ Е РозпЕІЛ 

Ш1 ,248 ,333 ,527* ,241 ,105 

Ш2 ,276 ,464* ,647** -,250 ,147 

Ш3 ,129 ,577** ,781** -,295 ,039 

Ш4 ,281 ,539* ,518* -,181 -,112 

Ш5 ,292 ,289 ,258 ,059 -,184 

Ш6 ,098 ,310 ,489* -,023 ,301 

Ш7 ,162 ,594** ,658** -,502* ,092 

Ш8 ,018 ,515* ,615** -,375 ,186 

Ш9 ,204 ,478* ,601** -,445 ,167 

Ш10 ,091 ,441 ,559* -,371 ,183 

Примітки: 1) шкали за опитувальником ЕмІн Люсіна: Ш1 — розуміння чужих емоцій; 

Ш2 — управління чужими емоціями; Ш3 — розуміння своїх емоцій; Ш4 — управління 

своїми емоціями; Ш5 — контроль експресії; Ш6 — міжособистісний емоційний інтелект; Ш7 

— внутрішньоособистісний емоційний інтелект; Ш8 — розуміння емоцій; Ш9 — управління 

емоціями; Ш10 — загальний рівень емоційного інтелекту.  

2) шкали за тестом Холла: ЕмО — емоційна обізнаність; УпрВЕ — управління влас-

ними емоціями; СамМ — самомотивація; Е — емпатія; РозпЕІЛ — розпізнавання емоцій 

інших людей. 

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

 

Як ми бачимо в таблиці 6, існують прямі кореляційні зв'язки на високому 

рівні значушості (р ≤ 0,01) між такими шкалами тесту ЕмІн Люсіна, як «управ-

ління  чужими емоціями», «розуміння своїх емоцій», «внутрішньоособистісний 

емоційний інтелект», «розуміння емоцій» «управління емоціями» та шкалою 

«самомотивація» за тестом  Холла; прямі кореляційні зв'язки на високому рівні 

значимості (р ≤ 0,01) між шкалами «розуміння своїх емоцій» і «внутрішньоосо-

бистісний емоційний інтелект» за тестом ЕмІн Люсіна та шкалою  «управління 

власними емоціями» за тестом Холла; прямі кореляційні  зв'язки на рівні зна-

чущості (р ≤ 0,05) між шкалами «управління чужими емоціями», «управління 

своїми емоціями», «розуміння емоцій» і  «управління емоціями» за тестом ЕмІн 

та шкалою «управління власними емоціями» за тестом Холла; прямі коре-

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

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

«загальний рівень емоційного інтелекту» за тестом ЕмІн та шкалою «самомоти-

вація» за тестом Холла; прямий кореляційний  зв'язок на рівні значущості (р ≤ 

0,05) між шкалою «внутрішньоособистісний емоційний інтелект» за тестом 

ЕмІн та шкалою «емпатія» за тестом Холла. 

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

кращення розуміння й управління емоціями своїми і чужими, на внутрішнь-

оособистісний і міжособистісний емоційний інтелект і на загальний рівень 

емоційного інтелекту. А управління власними емоціями  залежить від 
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внутрішньоособистісного емоційного інтелекту, від вміння управляти чужими 

емоціями і розуміння емоцій. Розвиток емпатії в учнів впливає на їхній 

внутрішньоособистісний емоційний інтелект.  

У таблиці 7 наведено коефіцієнти кореляцій між показниками емоційного 

інтелекту за опитувальником  ЕмІн  і тестом Холла в учнів 10–го класу ліцею 

«Лідер». 

Таблиця 7 

Коефіцієнти кореляцій між показниками емоційного інтелекту за 

опитувальником  ЕмІн  і тестом Холла в учнів 10–го класу ліцею «Лідер» 
Шкали ЕмО УпрВЕ СамМ Е РозпЕІЛ 

Ш1 ,502* ,522* ,327 ,644** ,680** 

Ш2 ,376 ,165 ,014 ,312 ,367 

Ш3 ,201 ,539* ,298 ,244 ,452* 

Ш4 ,157 ,616** ,244 ,196 ,488* 

Ш5 -,140 ,531* ,422 -,080 ,322 

Ш6 ,476* ,403 ,143 ,478* ,631** 

Ш7 ,234 ,750** ,369 ,201 ,613** 

Ш8 ,257 ,752** ,439 ,392 ,650** 

Ш9 ,164 ,509* ,234 ,189 ,547* 

Ш10 ,345 ,663** ,347 ,390 ,677** 

Примітки: 1) шкали за опитувальником ЕмІн Люсіна: Ш1 — розуміння чужих емоцій; 

Ш2 — управління чужими емоціями; Ш3 — розуміння своїх емоцій; Ш4 — управління 

своїми емоціями; Ш5 — контроль експресії; Ш6 — міжособистісний емоційний інтелект; Ш7 

— внутрішньоособистісний емоційний інтелект; Ш8 — розуміння емоцій; Ш9 — управління 

емоціями; Ш10 — загальний рівень емоційного інтелекту.  

2) шкали за тестом Холла: ЕмО — емоційна обізнаність;  УпрВЕ — управління влас-

ними емоціями; СамМ — самомотивація;Е — емпатія; РозпЕІЛ — розпізнавання емоцій 

інших людей. 

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

 

У таблиці 7 ми бачимо прямі кореляційні  зв'язки на рівні значущості (р ≤ 

0,05) між шкалами «розуміння чужих емоцій» і «міжособистісний емоційний 

інтелект» за опитувальником ЕмІн Люсіна та шкалою «емоційна обізнаність» за 

тестом Холла; прямі кореляційні зв'язки на високому рівні значущості (р ≤ 0,01) 

між шкалами «управління своїми емоціями», «внутрішньоособистісний 

емоційний інтелект», «розуміння емоцій» і «загальний рівень емоційного інте-

лекту» за опитувальником  ЕмІн та шкалою «управління власними емоціями» 

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

шкалами «розуміння чужих емоцій», «розуміння своїх емоцій», «контроль 

експресії» і «управління емоціями»  за опитувальником ЕмІн та шкалою 

«управління власними емоціями» за тестом Холла; прямий кореляційний зв'язок 

на високому рівні значущості (р ≤ 0,01) між шкалою «розуміння чужих емоцій» 

за опитувальником ЕмІн та шкалою «емпатія» за тестом Холла; прямий коре-

ляційний  зв'язок на рівні значущості (р ≤ 0,05) між шкалою «міжособистісний 

емоційний інтелект» за опитувальником ЕмІн та шкалою «емпатія» за тестом 

Холла; прямі кореляційні зв'язки на високому рівні значущості (р ≤ 0,01) між 
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шкалами «розуміння чужих емоцій», «міжособистісний емоційний інтелект», 

«внутрішньоособистісний емоційний інтелект», «розуміння емоцій» і « загаль-

ний рівень емоційного інтелекту» за опитувальником ЕмІн та шкалою  

«розпізнавання емоцій інших людей» за тестом Холла; прямі кореляційні  зв'яз-

ки на рівні значущості (р ≤ 0,05) між шкалами  «розуміння своїх емоцій», 

«управління своїми емоціями» і «управління емоціями» за опитувальником 

ЕмІн та шкалою «розпізнавання емоцій інших людей» за тестом Холла. 

Тобто в учнів 10–го класу ліцею «Лідер» емоційна обізнаність залежить 

від  розуміння чужих емоцій і міжособистісного емоційного інтелекту. 

Здатність управляти власними емоціями впливає на розвиток внутрішньоосо-

бистісного емоційного інтелекту, розуміння ними емоцій і загальний рівень 

емоційного інтелекту. Що розвиненішою в них є емпатія, то кращим є розумін-

ня чужих емоцій і міжособистісний емоційний інтелект. Розпізнавання емоцій 

інших людей пов’язане в учнів 10–го класу ліцею «Лідер» із розумінням своїх і 

чужих емоцій, міжособистісним і внутрішньоособистісним емоційним інтелек-

том, розумінням емоцій і загальним рівнем емоційного інтелекту. 

У таблиці 8 наведено коефіцієнти кореляцій між показниками емоційного 

інтелекту за опитувальником  ЕмІн  і тестом Холла в учнів 11–го класу Криво-

озерської ЗОШ № 2. 

Таблиця 8 

Коефіцієнти кореляцій між показниками емоційного інтелекту за 

опитувальником  ЕмІн  і тестом Холла в учнів 11–го класу  

Кривоозерської ЗОШ № 2 
Шкали ЕмО УпрВЕ СамМ Е РозпЕІЛ 

Ш1 ,422 ,185 ,280 ,489* ,395 

Ш2 ,186 ,407 ,756** ,392 ,723** 

Ш3 ,085 ,262 ,233 -,175 ,262 

Ш4 ,077 ,477* ,417 ,283 ,226 

Ш5 ,003 ,165 ,303 ,104 ,377 

Ш6 ,425 ,364 ,588** ,530* ,673** 

Ш7 ,094 ,381 ,396 ,081 ,311 

Ш8 ,251 ,258 ,237 ,119 ,358 

Ш9 ,084 ,446* ,585** ,381 ,575** 

Ш10 ,258 ,504* ,566** ,303 ,562** 

Примітки: 1) шкали за опитувальником ЕмІн Люсіна: Ш1 — розуміння чужих емоцій; 

Ш2 — управління чужими емоціями; Ш3 — розуміння своїх емоцій; Ш4 — управління 

своїми емоціями; Ш5 — контроль експресії; Ш6 — міжособистісний емоційний інтелект; Ш7 

— внутрішньоособистісний емоційний інтелект; Ш8 — розуміння емоцій; Ш9 — управління 

емоціями; Ш10 — загальний рівень емоційного інтелекту.  

2) шкали за тестом Холла: ЕмО — емоційна обізнаність; УпрВЕ — управління влас-

ними емоціями; СамМ — самомотивація;  Е — емпатія; РозпЕІЛ — розпізнавання 

емоцій інших людей. 

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

 

Як ми бачимо з таблиці 8, прямі кореляційні  зв'язки на рівні значущості 

(р ≤ 0,05) спостерігаються між шкалами  «управління своїми емоціями», 
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«управління емоціями» і «загальний рівень емоційного інтелекту» за опиту-

вальником ЕмІн та шкалою «управління власними емоціями» за тестом Холла; 

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

«управління чужими емоціями», «міжособистісний емоційний інтелект», 

«управління емоціями» і «загальний рівень емоційного інтелекту» за опиту-

вальником ЕмІн та шкалою «самомотивація» за тестом Холла; прямі коре-

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

емоцій» і «міжособистісний емоційний інтелект» за опитувальником ЕмІн та 

шкалою «емпатія» за тестом Холла; прямі кореляційні зв'язки на високому рівні 

значущості (р ≤ 0,01) між шкалами «управління чужими емоціями»,  «міжосо-

бистісний емоційний інтелект», «управління емоціями» і «загальний рівень 

емоційного інтелекту» за опитувальником ЕмІн та шкалою «розпізнавання 

емоцій інших людей» за тестом Холла. 

Тобто в учнів 11–го класу Кривоозерської ЗОШ № 2 управління власними 

емоціями залежить від здатності управляти емоціями і загального рівня 

емоційного інтелекту. Самомотивація впливає на здатність управляти чужими 

емоціями, управління емоціями, міжособистісний емоційний інтелект і загаль-

ний рівень емоційного інтелекту. А емпатія залежить від  розуміння чужих 

емоцій і  розвитку міжособистісного емоційного інтелекту. Розпізнавання 

емоцій інших людей впливає на здатність до управління емоціями і управління 

чужими емоціями,   на міжособистісний емоційний інтелект і  на загальний 

рівень емоційного інтелекту. 

Таблиця 9  

Коефіцієнти кореляцій між показниками емоційного інтелекту за 

опитувальником  ЕмІн і тестом Холла в учнів 10–го класу  

Кривоозерської ЗОШ № 2 
Шкали ЕмО УпрВЕ СамМ Е РозпЕІЛ 

Ш1 ,211 -,099 ,201 ,234 ,082 

Ш2 ,149 ,386 ,410 ,427 -,126 

Ш3 ,198 ,446 ,133 ,246 ,285 

Ш4 ,370 ,618** ,525* ,354 ,405 

Ш5 ,146 ,214 ,257 -,170 ,299 

Ш6 ,406 ,469* ,533* ,558* ,357 

Ш7 ,365 ,482* ,411 ,165 ,466* 

Ш8 ,410 ,480* ,440 ,477* ,456* 

Ш9 ,554* ,623** ,598** ,354 ,573* 

Ш10 ,164 ,541* ,375 ,188 ,347 

Примітки: 1) шкали за опитувальником ЕмІн Люсіна: Ш1— розуміння чужих емоцій; 

Ш2 — управління чужими емоціями; Ш3 — розуміння своїх емоцій; Ш4 — управління 

своїми емоціями; Ш5 — контроль експресії; Ш6 — міжособистісний емоційний інтелект; Ш7 

— внутрішньоособистісний емоційний інтелект; Ш8 — розуміння емоцій; Ш9 — управління 

емоціями; Ш10 — загальний рівень емоційного інтелекту.  

2) шкали за тестом Холла: ЕмО — емоційна обізнаність;  УпрВЕ — управління влас-

ними емоціями; СамМ — самомотивація; Е — емпатія; РозпЕІЛ — розпізнавання емоцій 

інших людей. 

3) * – кореляція достовірна на рівні p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01. 
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У таблиці 9 наведено коефіцієнти кореляцій між показниками емоційного 

інтелекту за опитувальником  ЕмІн  і тестом Холла в учнів 10–го класу Криво-

озерської ЗОШ № 2. 

Як ми бачимо у таблиці 9, спостерігається прямий кореляційний  зв'язок 

на рівні значущості (р ≤ 0,05) між шкалою «управління емоціями» за опиту-

вальником ЕмІн та шкалою «емоційна обізнаність» за тестом Холла; прямі ко-

реляційні зв'язки на високому рівні значущості (р ≤ 0,01) між шкалами «управ-

ління своїми емоціями» і «управління емоціями» за опитувальником ЕмІн та 

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

зв'язки на рівні значущості (р ≤ 0,05) між шкалами «міжособистісний емоцій-

ний інтелект», «внутрішньоособистісний емоційний інтелект» і «розуміння 

емоцій» за опитувальником ЕмІн та шкалою «управління власними емоціями» 

за тестом Холла;  прямий кореляційний зв'язок на високому рівні значущості (р 

≤ 0,01) між шкалою «управління емоціями» за опитувальником ЕмІн та шкалою 

«самомотивація» за тестом Холла; прямі кореляційні  зв'язки на рівні значу-

щості (р ≤ 0,05) між шкалами «управління своїми емоціями» і «міжосо-

бистісний емоційний інтелект» за опитувальником ЕмІн та шкалою «самомоти-

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

між шкалами «внутрішньоособистісний емоційний інтелект»,  «розуміння 

емоцій» і «управління емоціями» за опитувальником ЕмІн  та шкалою 

«розпізнавання емоцій інших людей» за тестом Холла.  

Отже  в учнів 10–класу Кривоозерської ЗОШ № 2 емоційна обізнаність 

залежить від розвитку здатності до управління емоціями. А управління власни-

ми емоціями залежить від здатності до управління емоціями, розуміння емоцій, 

від розвитку міжособистісного і внутрішньоособистісного емоційного інтелек-

ту. Самомотивація впливає на підвищення здатності управляти  емоціями, а  

розпізнавання емоцій інших людей залежить від внутрішньоособистісного 

емоційного інтелекту,  розуміння емоцій і  здатності управляти емоціями. 

Висновки. Для дослідження емоційного інтелекту старшокласників були 

використані опитувальник «Емоційний інтелект» (ЕмІн) та тест Холла для 

визначення рівня емоційного інтелекту. 

Визначено, що в учнів нашої вибірки є певні труднощі в розпізнаванні 

власних і чужих емоцій, відтак вони не завжди можуть адекватно реагувати на 

емоційні прояви оточення, їм складно контролювати інтенсивність і зовнішній 

прояв власних емоцій. Також недостатньо розвиненим є вміння гармонійно 

«входити» в систему міжособистісних взаємовідносин, адекватно інтерпретува-

ти емоції оточення, проявляти толерантність і соціальну адаптивність, досягати 

гармонії свого внутрішнього світу, власної автентичності. 

Зазначено, що самомотивація впливає на покращення розуміння і управ-

ління своїми і чужими емоціями, на внутрішньоособистісний і міжособистісний 

емоційний інтелект та на загальний рівень емоційного інтелекту. А управління 

власними емоціями залежить від внутрішньоособистісного емоційного інтелек-

ту, від вміння управляти чужими емоціями, розуміння емоцій і розвитку  за-

гального рівня емоційного інтелекту. Розвиток емпатії в учнів впливає на їхній 
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внутрішньоособистісний емоційний інтелект і розуміння чужих емоцій. На ро-

звиток емоційної обізнаності впливає розуміння чужих емоцій і розвиток міжо-

собистісного емоційного інтелекту. Розпізнавання емоцій інших людей 

пов’язано із розумінням своїх і чужих емоцій, міжособистісним і внутрішнь-

оособистісним емоційним інтелектом, розумінням емоцій і загальним рівнем 

емоційного інтелекту. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці психолого-

педагогічної програми розвитку емоційного інтелекту старшокласників. 
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Mogilyasta S.M. Research of emotional intelligence of high school students. The article 

states the results of an empirical study of the emotional intelligence of high school students. It is 

determined that the students we chose have certain difficulties in recognizing their own and others' 

emotions, the ability to harmoniously "enter" the system of interpersonal relationships, to adequate-

ly interpret the emotions of the environment, to show tolerance and social adaptability, to achieve 

the harmony of their inner self. 

Self-motivation has been found to have an effect on improving the understanding and man-

agement of emotions, both of oneself and others, and on the intrapersonal and interpersonal emo-
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tional intelligence and on the overall level of emotional intelligence. And the management of one's 

own emotions depends on the intrapersonal emotional intelligence, on the ability to manage emo-

tions of others, understanding of emotions and development of the general level of emotional intel-

ligence. 

The development of empathy in students influences their intra-personal emotional intelli-

gence and understanding of the emotions of others. The development of emotional awareness is in-

fluenced by the understanding of the emotions of others and the development of interpersonal emo-

tional intelligence. Recognizing the emotions of others is related to understanding their emotions of 

yourself and other people, interpersonal and intrapersonal emotional intelligence, understanding 

emotions, and overall emotional intelligence. 

Prospects for further research are to develop a psychological and pedagogical program for the de-

velopment of emotional intelligence of high school students. 

Keywords: emotions, emotional intelligence, empathy, self-motivation high school senior 
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Панасенко Н.М. 

ПРОФЕСІЯ –  ЖУРНАЛІСТ: ПРОФЕСІЙНО-ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ  

ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

 
Панасенко Н.М. Професія – журналіст: професійно-важливі якості та психологі-

чні особливості. У статті викладені результати теоретичного дослідження, спрямованого на 

визначення професійно-важливих якостей та психологічних особливостей журналіста. Вста-

новлено, що не існує якоїсь однієї моделі здібностей для всіх професійних спеціалізацій жу-

рналіста. Зазначається, що серед багатьох професій журналістика – одна з найстресовіших.  
Визначено, що основними професійно-важливими якостями журналіста є прагнення до пос-

тійного саморозвитку, відмінне володіння усною і письмовою мовами, спостережливість, ро-

звинене аналітичне й образне мислення, висока емоційна стійкість і життєстійкість. 

Ключові слова: журналіст, життєстійкість, професійний стрес, саморозвиток, профе-

сійно-важливі якості.  

Панасенко Н.Н. Профессия – журналист: профессионально важные качества и 

психологические особенности. В статье изложены результаты теоретического исследова-

ния, направленного на определение профессионально-важных качеств и психологических 

особенностей журналиста. Установлено, что не существует какой-то одной модели способ-

ностей для всех профессиональных специализаций журналиста. Отмечается, что из многих 

профессий журналистика – одна из наиболее стрессовых. Определено, что основными про-

фессионально важными качествами журналиста являются: стремление к постоянному само-

развитию, отличное владение устной и письменной речью, наблюдательность, развитое ана-

литическое и образное мышление, высокая эмоциональная устойчивость и жизнестойкость. 
Ключевые слова: журналист, жизнестойкость, профессиональный стресс, саморазви-

тие, профессионально-важные качества. 

 

Постановка проблеми. Серед сучасних професій журналістика є однією 

з найцікавіших і найскладніших. Журналісти істотно впливають на масову сві-

домість і світогляд з усіх важливих суспільних питань: культури, політики, еко-

номіки, освіти, науки. На сучасному етапі трансформації суспільства з індустріа-

льного на постіндустріальне інформаційне, де основним ресурсом для розвитку і 

процвітання стає інформація, професія журналіста є особливо актуальною.  


