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СКЛАДОВІ ЕМОЦІЙНОЇ ЕКСПРЕСІЇ У ПРЕДСТАВНИКІВ  

ПРОФЕСІЙ З ВИСОКИМ ПСИХОЛОГІЧНИМ  

НАВАНТАЖЕННЯМ 

Дану роботу присвячено вивченню місця емоційної експресивності в структу-

рі індивідуальних властивостей у представників професій з високим емоцій-

ним навантаженням. До таких професій відносяться спеціалісти, котрі пра-

цюють в системі людина-людина. Наведено різноманітні концепції та підхо-

ди вивчення цього феномену. Визначено характер взаємовідношення фізіо-

логічного та психосоціального компонентів емоцій. В контексті дослідження, 

емоції розглядається як інтегральне утворення та складна система з різнома-

нітним набором факторів. Метою роботи є розгляд складових емоційної екс-

пресії, в рамках визначеної вибірки.  

Проведене дослідження дає змогу розглянути емоційну експресію, не тільки 

як прояв емоцій, але й як складне та багатогранне явище. Яке включає в себе 

такі складові, як емоційний інтелект, психологічні особливості особистості в 

контексті професійного становлення, стрес, професійна деформація, емоцій-

не вигорання та психологічні механізми захисту. Кожна зі складових, має ве-

ликий вплив на емоційну реакцію. Тому доцільне подальше дослідження у 

комплексі. 

Ключові слова: емоції, емоційна експресія, емоційний інтелект, стрес, 

емоційне вигорання. 

 

Постановка проблеми. Діяльність, котра пов‘язана з роботою в 
системі людина-людина, характеризується щоденною, інтенсивною і 
емоційно напруженою взаємодією, неминучою необхідністю залучен-
ня в проблеми інших людей, з одного боку. З іншого - тиском певних 
соціальних норм, які нав‘язують жорсткі стереотипи емоційного і по-
ведінкового реагування (бути безумовно компетентним, стриманим, 
терплячим, уважним, дбайливим, розуміючим, співчуваючим і т.д.). 
Згодом виникає і збільшується відрив вираження емоцій від їх пере-
живання, здійснюваний за рахунок розвитку функції контролю за 
емоційною експресією. 

Емоції і емоційна експресія, є однією з найцікавіших і досліджу-
ваних тем в психології та інших суміжних науках. Тема жива і динамі-
чна, в якій інтерес викликає кожен процес, механізм, система виник-
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нення і розвитку. На сьогоднішній день було зроблено багато відкрит-
тів, але й сьогодні не зупиняються суперечки і розробки даного питан-
ня. Суперечливість концепцій і відсутність послідовності та комплекс-
ності вивчення, породжує лише більше питань ніж відповідей. Однак, 
як і будь-яка діяльність, процес дослідження повинен починатися з 
вивчення вже існуючих теорій, які покажуть, що вже відомо, що зроб-
лено, а над чим ще потрібно попрацювати. 

Метою статі є розкрити сучасне та значуще розуміння саме 
складових емоційної експресії, котрі розкривають це поняття, в рам-
ках дослідження. 

В рамках дослідження, емоційної експресії буде приділено увагу 
таким чинникам, як емоції, емоційний інтелект, психологічні особли-
вості особистості в контексті професійного становлення, стрес, профе-
сійна деформація, емоційне вигорання та психологічні механізми за-
хисту. Тому що саме ці фактори мають великий вплив на емоційну 
експресію, в контексті професійної стійкості. Новизною даної роботи є 
те, що раніше, не розглядали поняття та складові емоційної експресії в 
контексті професійності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для досягнення 
поставленої мети були використані методи теоретичного дослідження 
та аналізу літератури. 

Перше за все емоційну експресію розглядали як у зв‘язку з фізіо-
логію         (Ю. Кравченко), найкраще історію та сучасні концепції емо-
цій розкрили               (Я. Плампер, Л. Барретт, Є. Ільїн), емоційний ін-
телект (Д. Маєр, Д. Корузо,            П. Соловей, Д. Гоулман, А. Четверик-
Бурчак), професіоналізм особистості          (С. Дружилов, В. Нікітенко), 
професійної деформації та емоційного вигорання займаються такі до-
слідники (С. Іванов, Н. Осипова, Т. Семинова, Н. Васильєва, Н. Водя-
нова та О.С. Старченкова) впливом стресу і механізми психлогічного 
захисту (Р. Сапольски, В. Долгова, О. Кондратьєва). Незважаючи на 
велику кількість факторів, сами вони являються основними емоційної 
експресії в професійному контексті.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз сучасної літератури, в 
першу чергу, почну з розгляду теми емоційної експресії та емоцій. Не-
зважаючи на те, що багато фундаментальних відкриттів, пов‘язаних з 
вивченням даної теми були зроблені в ХХ та ХІ столітті, сьогодні бага-
то вчених продовжують її вивчати. На сучасному етапі розвитку знань 
про емоції, цікаві та перспективні погляди.  

Тема емоційної експресії вивчається більше з точки зору фізіоло-
гії, патології та лінгвістичного аналізу, приділяють увагу методам 
емоційного реагування та контролю емоцій. Однією з таких робіт є 
дослідження «Вплив пригнічення емоційної експресії на інтенсив-
ність суб'єктивного переживання веселощів і жалості» Ю.Є. Кравчен-
ко (Кравченко, 2014). Экспериментально було доведено, що при 
помірній вираженості суб'єктивного переживання, подавлення при-
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родної експресії призводить до посилення емоційного переживання. 
Це дасть змогу розробляти корекційні методики з урахуванням 
отриманих даних. 

Відомий німецький професор історії, Ян Плампер у своїй книзі 
«Історія емоцій»(Плампер, 2018), приділив увагу саме історії вивчен-
ня емоцій, тому що це є однією з областей, що набирає популярність. 
Автор зробив великий внесок в розуміння цього феномену, та його 
формування з древніх часів до наших днів, а також виділяє напрямки 
подальшого вивчення емоцій. Як змінювалися емоції і ставлення до 
них в різні епохи і в різних культурах. Більш докладно він стосується 
питання вивчення емоцій, дає оглядовий аналіз різних дотеперішніх і 
сучасних гіпотез і теорій про природу емоцій, їх місце в житті людини. 

Окрім історичного аналізу, він робить основний акцент на основні 
концептуальні направлення: соціальний конструктивізм та універса-
лізм, які від ХІХ століття структурували вивчення всіх емоцій. Опози-
ційна позиція цих направлень була направлена на пошук природи 
емоцій. Чи емоції є соціально залежними, історично створеними, ди-
намічними, чи генетичними, незмінними, міжвидовими, фізіологіч-
ними, базовими, біологічно запрограмованими (Плампер, 2018: 48).  

Проблему автор бачить не в наявності двох різних точок зору, а в 
тому, що два полюси використовують різну термінологію, незрозумі-
ло, як співвідноситься одна з іншою, але й те, що вони замість того 
щоб доповнювали один одного, займають контр позицію. Проте як би 
він не хотів відійти від дуальності та прийти до цілісного значення, на-
укові дослідження показують, що перевага на культурній та часовій 
специфіці.  

Окрім історії та концепцій описаних в книзі, автор називає кілька 
областей в яких, на його думку, є потенціал для майбутніх досліджень 
емоцій: політична історія – а саме публічне вираження емоцій та полі-
тична лексика; економічна історія – а саме, емоційні причини еконо-
мічних крахів, емоції різних професійних груп, історія та емоції спо-
живання; історія права – а саме емоції, як основа для законів та позо-
вів; історія сучасних ЗМІ – вплив медіа на аудиторію та вираження 
емоцій медійною публікою а також усна історія та саморефлексія істо-
риків (Плампер, 2018: 427). 

Ще одним із прогресивних сучасних дослідників емоцій є профе-
сор психології Ліза Барретт. Вона являється директором міждисцип-
лінарної лабораторії афективних наук, де займається вивченням емо-
цій. Нещодавно вона опублікувала свою книгу «Як народжуються 
емоції» (Барретт, 2018). В цій роботі, доктор Л. Барретт вивчає приро-
ду емоцій з точки зору соціально-психологічної, психофізіологічної, 
когнітивної науки і нейробіології. 

В основу даної праці лягла її революційна теорія сконструйованих 
емоцій, в якій йдеться про те, що ми самостійно створюємо емоції, во-
ни відрізняються в залежності від культурного середовища, та не яв-



Актуальні проблеми психології…, том 9, випуск 13 

352 

ляються вбудованими, а складаються із базових частин. Наприклад, 
фізичні властивості тіла, робота мозку, соціальне середовище та про-
цес соціалізації (Барретт, 2018: 68). 

Автор стверджує що розуміння того, як побудовані емоції, допо-
магає нам їх контролювати. Оскільки мозок спочатку прагне до стану 
гомеостазу, він використовує минулий досвід для вирішення завдань 
сьогодення. Тоді можна вкладати енергію в сьогодення, яке потім ста-
не основою для майбутнього. Чим більше ви повторюєте (відчуваєте) 
схожу емоцію, тим швидше вона стане автоматизованою, і ваш мозок 
автоматично сконструює її в майбутньому. 

Не можливо розглядати тему вивчення емоцій та емоційної екс-
пресії, не згадавши про працю Є.П. Ільїна «Емоції і почуття» (Ільїн, 
2016). Данна робота, представляє собою фундаментальний труд в 
якому зібрані історія, феноменологія, теорія та практична значимість 
емоцій. Автор дуже детально проводить історичний аналіз та характе-
ризує основні теорії вивчення емоцій, проте найважливішим є не сті-
льки теоретична частина, а та, в котрій аналізується структура емоцій-
ної сфери та інструменти для вивчення.  

Дуже детально в книзі прописана роль емоцій та емоційної екс-
пресії в житті людини. Представлено те, що емоція має складну та ба-
гаторівневу будову, яка залежить від великої кількості факторів, наво-
дить приклади різних видів емоційно обумовленої поведінки, маніпу-
лювання та багато іншого. Ця робота є цінною, тому що в ній, окрім 
емоцій, описуються феномени емоційного вигорання, емоційного ін-
телекту та особливості емоційної сфери у представників різних профе-
сій, в тому числі і медичних працівників (Ільїн, 2016: 386). Надається 
великий набір методик, за допомогою котрих, можна досліджувати цю 
тему. 

При проведенні аналізу теми емоцій, важливим та перспектив-
ним для вивчення є феномен емоційного інтелекту. Саме емоційний 
інтелект дає можливість розуміти свої та чужі емоції, а також контро-
лювати їх.  

Перш за все, вагомий вклад в сучасне розуміння та дослідження 
цієї теми зробили Джон Маєр Девід Карузо та Пітер Саловей,. Вони 
сформували модель, дали свою інтерпретацію емоційного інтелекту і 
показали, що його можна виміряти. Автори визначають емоційний ін-
телект, як набір навиків, котрі необхідні для оцінки своїх та чужих 
емоцій, а також їх вираження, використання і процесі ефективного ре-
гулювання. У своїй статті «The Ability Model of Emotional Intelligence: 
Principles and Updates» (Маєр, 2016) вони оновили та доповнили поча-
ткову теорію. Нові дослідження включили в себе сім принципів, в 
яких йдеться про те, що емоційний інтелект розглядається в контексті 
розумової здібності і результати тестів повинні виявляти взаємодію 
між розумовими здібностями та вирішенням проблем. Також емоцій-



Толмачевська В.О., Самара О.Є. 

353 

ний інтелект може виявитися частиною більш великого особистісного 
або соціального інтелекту (Маєр, 2016: 3). 

В книзі «Емоційний інтелект. Чому він може означати більше, 
ніж IQ» Деніеля Гоулмана (Гоулман, 2018), вчений робить акцент, не 
тільки на історії розвитку теорії емоційного інтелекту та сучасні досяг-
нення в цій темі, але й на ролі емоцій та емоційного інтелекту у при-
йнятті рішень. Автор представив власну модель емоційного інтелекту, 
що отримала згодом назву змішаної моделі, яка показує, що емоцій-
ний інтелект виступає як поєднання когнітивних здібностей і особис-
тісних характеристик. Ця модель включає чотири компоненти: самос-
відомість, самоконтроль, соціальне розуміння і управління взаємина-
ми (Гоулман, 2018: 61). Важливою думкою автора являється, те, що 
прийняття рішень проходить не на раціональному рівні, а на емоцій-
ному. Крім цього наш мозок, часом за кілька секунд до усвідомленого 
нами рішення, на емоційному рівні вже його прийняв.  

Проте думки відносно емоційного інтелекту розходяться у цих ав-
торів. Дві протилежні гіпотези відстоюють Джордж Майєр та Деніель 
Гоулман. Д. Майєр стверджує неможливість розвитку емоційного ін-
телекту, це є відносно стійкою здатністю, проте Д. Гоулман являється 
прихильником теорії розвитку емоційного інтелекту не тільки у ди-
тинстві, але навіть у дорослому віці. Він вважає, що можливе збіль-
шення емоційної компетентності за допомогою навчання. 

Українська дослідниця А. Г. Четверик-Бурчак, також зацікавилася 
темою емоційного інтелекту в контексті його впливу на успішність 
життєдіяльності особистості. В своєму дисертаційному дослідження 
«Механізми впливу емоційного інтелекту на успішність життєдіяльно-
сті особистості» (Четверик-Бурчак, 2015), показує, що емоційний інте-
лект представлено як інтегральну властивість особистості, яка вклю-
чає в себе чотири компоненти: диспозиційний, міжособистісний, вну-
трішньо-особистісний та інформаційно-перероблювальний (Четве-
рик-Бурчак, 2015: 82). 

Отримані результати показують, що рівень суб‘єктивного благо-
получчя залежить від рівня емоційного інтелекту. Що для особистості 
з високим рівнем емоційного інтелекту, властиве успішне подолання 
стресу та висока емоційна саморегуляція. Ці фактори сприяють ефек-
тивному працевлаштуванню, підвищенню продуктивності праці, а от-
же, впливає на рівень матеріального благополуччя людини (Четве-
рик-Бурчак, 2015: 148). Саме тому в перспективі можливе більш дета-
льне вивчення емоційного інтелекту, як одного з чинників професій-
ної компетентності, що впливає на спосіб прийняття рішень в стресо-
вих та кризових ситуаціях. 

Оскільки емоційна експресія розглядається в рамках особистісної 
якості в контексті професійної діяльності, то окрім факторів впливу 
емоцій та емоційного інтелекту, безумовно важливими, являються 
психологічні особливості особистості в контексті професійного стано-
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влення. С.О. Дружилов, перш за все, в своїх дослідженнях вивчає про-
фесіоналізм особистості. Він робить акцент на тому, що професіона-
лізм є набір симптомів, котрі складаються в синдром. Автор вважає, 
що професіоналізм – це властивість людей, яка відповідає за ефектив-
но виконувати складну діяльність в різних умовах та включає в себе 
професійну самосвідомість (Дружилов, 2014). Перехід на новий рівень 
професіоналізму пов'язаний з усвідомленням суб'єктом проблемних 
ситуацій в діяльності. 

Схожу точку зору висловлює В.М. Нікітенко, він також вважає, що 
професіоналізм являє собою інтегральній набір факторів, та є резуль-
татом розвитку особистості і навчання. Одним із дуже важливих фак-
торів є особистісні здібності людини (Нікітенко, 2017). 

В контексті професійного становлення особистості, на жаль, усе 
частіше можна почути про такі явища, як професійна деформація та 
емоційне вигорання. Особливо ці явища пов‘язані з роботою в системі 
людина-людина. 

В свої статті С.Н. Іванов, дає роз‘яснення поняттю професійної 
деформації та нормальним умовам праці. Автор вказує, що умови 
праці повинні бути «безпечними і здоровими, вільними від позаеко-
номічного примусу, високо-продуктивними, якісними, осмисленими. 
Це є основою для професійного розвитку особистості» (Іванов, 2016) 
Проте професійне становлення включає в себе як процес розвитку так 
і руйнування, як адаптацію так і дезадаптацію. В залежності від пере-
важаючих процесів, і відбувається розвиток чи деформація. До при-
чин професійної деформації можна віднести: зміщення в ціннісно-
змістовній орієнтації, особливості нервової системи та характеру, мо-
тивацію та адаптивні механізми. Вона проявляється в негативному ві-
дношенні до колег та пацієнтів, низький мотивації, знецінення влас-
ного професіоналізму. 

В даному контексті, можна відмітити дослідження професійної 
деформації саме лікарів, вчених Н.Г. Осипової та Т.В. Семинової (Оси-
пова, 2017). В ньому автори показують, як сучасна система лікування, 
перетворилася на чисто бізнес систему. Показують, що розширення 
кількості медичних послуг, з одного боку стимулює лікарів на розви-
ток та підвищення кваліфікації, а з іншого, нівелює цінність пацієнтів 
як особистостей. В таких умовах мораль та етика відходить на другий 
план. Автори вказують, що «Соціологічний аналіз показав, що для су-
часного лікаря як і раніше важливі не тільки матеріальне стимулю-
вання праці, але і моральне, а також займаний ним в суспільстві ста-
тус» (Осипова, 2017:21). Та нажаль, дослідження також виявило. що 
авторитет лікарів, в останні роки дуже впав а корупційна складова їх 
діяльності – виросла. 

Лікар відчуває невідповідність займаній посаді – матеріальним і 
моральним винагородам. Такі фактор разом з тиском суспільства, 
впливають на формування професійної деформації. Тому автори підк-
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реслюють, важливість розробки програми направленої на формуван-
ня професійного та морального розвитку лікарів. 

Схожу думку щодо емоційної напруги, таких речей як професійна 
деформація та емоційне вигорання лікарів, висловлює Н.Г. Васильєва 
(Васильєва, 2016). Проте окрім соціально несправедливих умов праці 
та матеріальної винагороди, автор виділяє ще находження в системі 
людина-людина, тобто вплив постійного спілкування з великою кіль-
кістю пацієнтів (Васильєва, 2016: 6). Вона вказує, що досі не було дос-
лідження в якому емоційний інтелект досліджувався в контексті осо-
бистісної якості лікаря, також продовжує залишатися недостатньо ро-
зробленим питання про те, за рахунок яких індивідуальних особливо-
стей у одних людей розвивається даний синдром, а в інших ні, за умо-
ви, що люди працюють в одній і тій же організації і професії. 

Дослідниця в своїй роботі виявила особливості типу емоційного 
інтелекту лікаря, та його захисну функцію від емоційного вигорання. 
А саме такі його складові як емоційна гнучкість та усвідомлення своїх 
емоцій. В книзі Н. Є. Водянової та О.С. Старченкової «Синдром виго-
рання. Діагностика та профілактика» (Водянова, 2018) автори вказу-
ють, що даний синдром відноситься до феномену особистісної дефор-
мації та найчастіше проявляється у представників допомогаючих 
професій. Синдром вигорання – це несприятлива індивідуальна реак-
ція на стрес, котра впливає на три сфери: психологічну, психофізіоло-
гічну та поведінкову (Водянова, 2018: 9). 

Під час розгляду синдрому вигорання серед різних професій, ав-
тори показують, що найбільше «вигоряють» вчителі та молодший ме-
дичний персонал. Незважаючи на досить великий інтерес з боку нау-
ковців до цієї теми, сьогодні немає єдиної думки щодо структури та 
динаміки цього процесу. Проте усі згодні, що синдром емоційного ви-
горання є перш за все особистісною деформацією, в наслідок емоційно 
важких або стресових відносин в системі людина-людина (Водянова, 
2018: 223). Також автори надають рекомендації щодо профілактики 
вигорання, серед іншого це відпочинок, хобі, спорт та інші прийоми 
самопомочі. Однак при високому рівні звертають увагу на необхідність 
звернення до психотерапевта. 

Вагомим фактором при виникненні професійної деформації та 
синдрому емоційного вигорання являється фактор стресу. Тема дуже 
актуальна в сучасних умовах, тому велика кількість дослідників прис-
вячую час на вивченню цього феномену. Одним з таких видатних вче-
них є Роберт Сапольскі, який розглядає вплив стресу на людину, в сво-
їй книзі «Психологія стресу» (Сапольскі, 2015). Перш за все в цій ро-
боті багато уваги приділяється не тільки психологічній, але і фізіоло-
гічній природі стресу. Описує механізми, за допомогою яких стрес 
впливає на розвиток або прогрес різних захворювань (Сапольскі, 2015: 
15). Поняття стресу, автор розглядає більше з точки зору фізіології, як 
гігантську роботу для організму, сукупність мобілізації відразу декіль-
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кох систем тіла, сотні паралельних процесів, з різними етапами. Важ-
ливо є те, що автор детально показує взаємозв‘язок стресу з депресією, 
при тривалому прибуванню в стресовому стані, можливо виникнення 
порушень в емоційній сфері та виникнення депресії.  

Для подолання зростаючого числа конфліктів та стресу, зовніш-
нього і внутрішнього плану, люди використовують механізми психо-
логічного захисту. В монографії В.І. Долгової, О.А. Кондратьєвої ши-
роко розкрита тема захисної поведінки. Вчені не тільки показують іс-
торію розвитку та дослідження цього феномену, а й розкривають пси-
хологію захисної поведінки. Незважаючи на достатньо складну тему, 
роблять спробу формування конструктивних способів психологічного 
захисту. Автори відмічають, що «ослаблення психічного дискомфорту, 
підготовка до конструктивного забезпечення та свідомого розв'язання 
проблеми здійснюється за допомогою системи психологічного захисту 
особистості» (Долгова, 2014: 37).  

Проте психологічний захист може не тільки забезпечувати адап-
тацію до нових умов життєдіяльності, але постійне використання за-
хистів може провокувати порушення психічного здоров'я особистості. 
Важливими умовами для створення конструктивної моделі психологі-
чного захисту є усвідомлення особистісних особливостей та засвоєння 
системи знань про функціонування психологічного захисту (Долгова, 
2014: 143).  

Висновки. У результаті теоретичного аналізу сучасної літерату-
ри було встановлено, що сьогодні велика кількість досліджень 
пов‘язані з емоційною сферою. Це говорить про актуальність, наукову 
зацікавленість та знаходження «сліпих зон», які ще не були дослі-
дженні. До таких зон, можна віднести розгляд емоційної експресії з 
точки зору лише прояву емоцій, а не комплексне явище, що може 
включати багато різних складових. 

Нині й досі викликає спір питання пошуку природи емоцій, екс-
пресивності та феномен емоційного інтелекту. Все частіше можна від-
стежувати перетворення неузгоджених концепцій у взаємопов‘язану 
систему знань. Як показав проведений аналіз, тема вивчення емоцій 
різних професійних груп є потенціальною для майбутніх досліджень. 
Теми пов‘язані з професійним становленням, та впливом стресу на 
формування синдрому професійної деформації, емоційного вигорання 
та різних видів захисної поведінки, усе більше розглядаються в кон-
тексті особистісних особливостей та як складові емоційної експресії. 

Подальші перспективи дослідження полягають у викорис-
танні результатів теоретичного аналізу, для підбору методик, створен-
ня нової концепції та проведення емпіричного вивчення емоцій та 
емоційної експресії.  
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Tolmachevska Viktoriia, Samara Olha 
CONSTANT EMOTIONAL EXPRESSION IN PROFESSIONAL  
PROFESSIONS WITH HIGH PSYCHOLOGICAL IMPACT 

This work is devoted to studying the place of emotional expressiveness in the 
structure of individual properties of representatives of professions with high emotional 
stress. Such professions include specialists who work in the human-human system. The 
important place in activity of people with high psychological loadings is occupied by 
questions of management and self-regulation of mental conditions in the course of ac-
tivity. The character of mutual relations of physiological and psychosocial components 
of emotions is defined. 

The conducted research allows to consider emotional expression not only as dis-
play of emotions, but also as a complex and multifaceted phenomenon. This phenome-
non includes such components as emotional intelligence, psychological features of the 
personality in the context of professional formation, stress, professional deformation, 
emotional burnout and psychological mechanisms of protection. Each of the compo-
nents, has a great influence on the emotional response. It is therefore advisable to con-
duct further research as a whole. 

Thanks to the conducted research, the conclusion was made that there is no exist-
ing global and complex research of emotional expression, so further research will ex-
pand the idea of emotional expression in the context of professions in the human sys-
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tem. The prospect of further research is to use the results of theoretical analysis for fur-
ther empirical study of emotions and emotional expression. . For each of the compo-
nents, the necessary research methods will be selected. The topic of studying the emo-
tions of various professional groups potential for future research. 

Keywords: emotions, emotional expression, emotional intelligence, stress, emo-
tional burnout. 

 
Толмачевская В.О., Самара О.Є. 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПРЕССИИ У ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИЙ С ВЫСОКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКОЙ 

Данная работа посвящена изучению места эмоциональной экспрессивности 
в структуре индивидуальных свойств у представителей профессий с высокими 
эмоциональными нагрузками. К таким профессиям относятся специалисты, ко-
торые работают в системе человек-человек. Приведены различные концепции и 
подходы изучения этого феномена. Определен характер взаимоотношения фи-
зиологического и психосоциального компонентов эмоций. В контексте исследо-
вания, эмоции рассматриваются как интегральное образование и сложная си-
стема с широким набором факторов. Целью работы является рассмотрение со-
ставляющих эмоциональной экспрессии, в рамках определенной выборки. 

Проведенное исследование позволяет рассмотреть эмоциональную экспрес-
сию, не только как проявление эмоций, но и как сложное и многогранное явле-
ние. Включающее в себя такие составляющие, как: эмоциональный интеллект, 
психологические особенности личности в контексте профессионального станов-
ления, стресс, профессиональная деформация, эмоциональное выгорание и пси-
хологические механизмы защиты. Каждая из составляющих, имеет большое 
влияние на эмоциональную реакцию. Поэтому целесообразно дальнейшее ис-
следование в комплексе. 

Ключевые слова: эмоции, эмоциональная экспрессия, эмоциональный 
интеллект, стресс, эмоциональное выгорание 

 
 
 


