
«Молодий вчений» • № 4 (56) • квітень, 2018 р. 218

П
С

И
Х

О
Л

О
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

© Колтунович Т.А., Поліщук О.М., 2018

УДК 159.942.5

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 

Колтунович Т.А., Поліщук О.М.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

У статті здійснено аналіз сучасних наукових уявлень про феномен емоційного інтелекту. Висвітле-
но результати емпіричного дослідження особливостей емоційного інтелекту у студентів спеціальності  
«Дошкільна освіта», його взаємозв’язки з емоційним вигоранням, алекситимією та емпатією. На основі 
отриманих результатів визначено, що емоційне вигорання, його компоненти та алекситимія суттєво пере-
важають у осіб з низьким рівнем емоційного інтелекту. Особам з високим рівнем емоційного інтелекту 
властиві вищі значення показника емпатії та проникної здатності. Підтверджено необхідність розвитку 
емоційного інтелекту у студентському віці.
Ключові слова: емоційний інтелект, емоційне вигорання, деперсоналізація, виснаження, редукція особис-
тісних досягнень, емпатія, алекситимія.

Постановка проблеми. Протягом останніх 
десятиріч спостерігається значний інтер-

ес науковців до проблеми емоційного інтелекту 
як чинника, що здійснює вплив на якість жит-
тя особистості, її соціальний статус, успішність 
тощо. У запропонованій аналітиками Всесвітньо-
го економічного форуму в Давосі (2016 р.) порів-
няльній таблиці навичок, актуальних для успіш-
ної кар’єри, емоційний інтелект посів шосте 
місце. Йому передують «комплексне розв’язання 
проблем», «критичне мислення», «креативність», 
«управління людьми», «координація дій з інши-
ми». Тобто емоційність стає більш суттєвим чин-
ником на шляху досягнення людиною успіху, 
аніж інтелектуальні здібності.

Емоційний інтелект є одним із своєрідних ін-
дикаторів розвитку професійних якостей, здат-
ністю розуміти ставлення особистості, що ре-
презентуються в емоціях, управляти власною 
емоційною сферою, що є важливим і необхідним 
для сучасного педагога.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблема емоційного інтелекту відносно нова 
для психологічної теорії (перші досліджен-
ня з цього питання з’явилися на початку  
1990-х рр.), проте перспективна та популярна. 
Вона знайшла своє відображення у працях як за-
рубіжних, так і вітчизняних дослідників: І.М. Ан-
дреєвої, 2011; Д.В. Люсина, 2004; D. Goleman, 
1995; G. Matthews, M. Zeidner, R.D. Roberts, 2003; 
J.D. Mayer, P. Salovey, 1997 та ін. Більшість з них 
(І.М. Андреєва, 2008; Х. Вайсбах, У. Дакс, 1998; 
Д.В. Люсін, 2004; J.D. Mayer, P. Salovey (1997); 
R.D. Roberts, G. Matthews, M. Zeidner та ін.) роз-
глядають його як інтегративне утворення, що 
включає когнітивні, емоційні й особистісні влас-
тивості, та є набутою рисою, здатністю/вмінням, 
яке можна розвивати [1; 6; 20; 31].

Термін емоційний інтелект до наукового дис-
курсу увійшов з працями P. Salovey та J.D. Mayer 
(теорія емоційно-інтелектуальних здібностей), 
які трактували його як здатність відслідковувати 
власні та чужі почуття і емоції, розрізняти їх 
та використовувати цю інформацію для керуван-
ня мисленням і діями [34, р. 189]; як складний 
конструкт, що складається зі здібностей трьох 
типів: ідентифікації та вираження емоцій, регу-
ляції емоцій, використання емоційної інформації 
у мисленні та діяльності.

Згідно з уявленнями авторів, структура емо-
ційного інтелекту включає у себе 4 компоненти: 
точність оцінки і вираження емоцій, використан-
ня емоцій в розумової діяльності, розуміння емо-
цій та управління [19].

D. Goleman (1995) трактує емоційний інтелект 
як «здатність людини тлумачити власні емоції 
та емоції оточуючих з метою використання отри-
маної інформації для реалізації власних цілей» 
[25, с. 23]; Д.В. Люсін (2003) – як здібності до ро-
зуміння своїх і чужих емоцій та управління ними 
[30]. На думку останнього, «здібність до розумін-
ня емоцій» означає, що людина може: розпізна-
ти емоцію, тобто встановити сам факт наявності 
емоційного переживання у себе чи в іншої люди-
ни; ідентифікувати емоцію, тобто встановити, яку 
саме емоцію відчуває вона сама чи інша людина, 
і знайти для неї словесне вираження; розуміти 
причини, що викликали цю емоцію, і наслідки, 
до яких вона приведе. «Здібність до управління 
емоціями» Д.В. Люсін трактує як можливість/
спроможність: контролювати інтенсивність емо-
цій, насамперед, приглушувати надмірно сильні 
емоції; контролювати зовнішнє вираження емо-
цій; довільно викликати ту чи іншу емоцію [15].

До «соціального пізнання», як більш широкого 
конструкта, включає емоційний інтелект І.М. Ан-
дрєєва (2011) [1], та трактує його як здатність 
розуміти поведінку, психічні стани оточуючих 
людей і свої власні. Важливими складовими про-
цесу соціального пізнання вона вважає емпатію 
і здатність розпізнавати емоції інших людей. 
Зниження останніх часто пов’язують з алекси-
тимією (D. Grynberg та ін., 2010; H. Krystal, 1988; 
Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова, 2003) [9; 22; 29] – 
нездатністю особи називати емоції пережиті нею 
самою чи іншими людьми, тобто переводити їх 
у вербальний план.

Алекситимія є психологічною особливістю, 
за якої неможлива ідентифікація своїх і чужих 
емоційних станів, знижена здатність до фанта-
зування, образного мислення, символізації й ка-
тегоризації, що ускладнює процес комунікації 
з оточуючими людьми [24; 33; 37]; це особистіс-
ний конструкт, який характеризується трудно-
щами або нездатністю до ідентифікації й опису 
емоційних переживань, складністю зрозуміти 
відмінності між почуттями та тілесними відчут-
тями, зниженням здатності до образного мислен-
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ня та тенденцією концентруватися на зовніш-
ніх подіях, а не на внутрішніх переживаннях 
(P.E. Sifneos, 1975; Taylor і ін., 2000) [36; 38]. Фе-
номен алекситимії розглядається і як предиктор, 
і як ознака емоційного розладу, що асоціюєть-
ся з тривогою та депресивністю [23], а також як 
компонент постстресових розладів [21].

Питання вивчення алекситимії стає важливим 
і значущим у контексті освітнього процесу у за-
кладі вищої освіти, оскільки навчальний процес 
повинен бути спрямований на розвиток особистос-
ті, а алекситимія є тим чинником, що перешко-
джає особистісному розвитку студентів, рішенню 
вікових психологічних задач, пов’язаних з профе-
сійним розвитком і саморозвитком, потребі в гли-
бинному міжособистісному спілкуванні.

Отже, поняття алекситимії є протилежним до 
стану людини з високим рівнем емоційного інтелек-
ту та характеризується критично низьким рівнем 
вербальної ідентифікації емоцій та їх зовнішньої 
експресії [35], тоді як емпатія, очевидно, виступає 
однією із його складових. Крім цього, будучи здат-
ністю людини проникати у стан іншої людини з до-
помогою уяви та інтуїції, емпатія сприяє збалансо-
ваності міжособистісних стосунків.

О.А. Трухан та О.В. Кутас (2010) доводять, 
що наявність алекситимічного радикалу в струк-
турі особистості сприяє виникненню вигорання, 
тоді як останнє може приводити до формування 
алекситимічного типу особистості [17].

Проте подальший аналіз наукових джерел 
вказує на чимало суперечностей у вивченні 
взаємозв’язку цих явищ. 

Так, на думку D. Grynberg та ін. (2010); 
H. Krystal (1988); Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогоро-
вої (2003) [9; 22; 29], феноменологія алексимитії 
припускає зниження емпатії [16].

Окремі автори здатність до точного розпізна-
вання емоцій іншої людини називають можливи-
ми механізмами емоційної емпатії [4; 8; 13; 16].

М.О. Москачева, А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гара-
нян (2014) вказують на відсутність статистично 
достовірних зв’язків між загальним показником 
алекситимії та затністю до емоційної емпатії [16]. 

У дослідженні D. Grynberg (2010) визначено, 
що особи з високим рівнем алекситимії більш 
схильні відчувати емоційне зараження, порів-
няно з досліджуваними «неалекситиміками», 
та менш здатні проявляти співчуття [22]. 

Американський дослідник R.D. Lane з колега-
ми (1996) доводить, що здатність до розпізнаван-
ня емоцій інших людей знижується зі зростанням 
показників алекситимії [27]. Тоді як експеримен-
ти P.W.Mc. Donald і К.M. Prkachin (1990), навпа-
ки, свідчать про те, що особи з високими показ-
никами алекситимії цілком успішно розпізнають 
основні емоції [32]. 

Дослідження Н. Водоп’янової (2008) доводять, 
що емпатія – своєрідний буфер на шляху емо-
ційного вигорання [7] – стану, що характеризу-
ється емоційним виснаженням, деперсоналізаці-
єю та редукцією особистісних досягнень.

Увесь процес підготовки майбутнього педагога 
потенційно містить в собі небезпеку виникнення 
емоційного вигорання. Причинами цього є приро-
да освітньої діяльності, недосконалість її органі-
зації, монотонність, перевтома, невпевненість чи 
розчарування у виборі професії, в можливостях 

подальшої самореалізації в ній, навантаження, 
що пов’язане зі значними вимогами до фізичних, 
розумових, моральних і вольових ресурсів осо-
бистості, невміння правильно розрахувати влас-
ні сили, раціонально організувати свою роботу 
й оцінити свої потенційні ресурси тощо. Якщо 
на зорі досліджень цього феномена вважали, що 
в групі ризику фахівці комунікативних професій, 
то сьогодні вигорання «вийшло» далеко за межі 
не тільки професій типу «людина–людина», але 
й професійної сфери.

Згідно з дослідженням О.С. Глазачева (2011), 
S.R. Jacobs і D.K. Dodd (2003) емоційне вигорання 
різного ступеня сформованості, частота проявів 
якого зростає від молодших до старших курсів, 
властиве 34-40% студентів медичних вузів [10] 
та до 40% студентів коледжів [28].

Є.А. Горшков та В.І. Косоногова (2015) вказу-
ють на схильність до емоційного вигорання сту-
дентів жіночої статі, особливо з високим ступе-
нем успішності, які навчаються на педагогічних 
спеціальностях [11].

Т.В. Зайчикова (2006) також доводить, що сту-
денти 17-22 років мають ознаки емоційного виго-
рання, пов’язані з невпевненістю в правильному 
виборі професії: у 19-тирічних студентів у син-
дромі вигорання переважає його третя компо-
нента – редукція особистісних досягнень, тоді як 
у 20–22-річних студентів – деперсоналізація [12]. 

Тому проблема виявлення синдрому емоцій-
ного вигорання в процесі підготовки педагога має 
як теоретичний, так і практичний інтерес, що зу-
мовлено необхідністю пошуку шляхів поперед-
ження його розвитку.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. На основі здійсненого теоре-
тичного аналізу ми припустили що саме труд-
нощі в усвідомленні та описі власних емоційних 
переживань, відсутність емоційної рефлексії 
і саморегуляції призводять до емоційного виго-
рання майбутніх вихователів. Проте наявність 
різноманітних підходів до визначення сутності 
поняття «емоційний інтелект», суперечливих да-
них про його взаємозв’язки з іншими проявами 
емоційної сфери, відсутність ґрунтованих дослі-
джень цих феноменів у майбутніх вихователів 
та ін. об'єктивною мірою свідчить про існування 
ряду невирішених та дискусійних питань та ви-
магає проведення подальших наукових розро-
бок. Тому метою дослідження було теоретичне 
обґрунтування й емпіричне дослідження осо-
бливостей взаємозв’язку емоційного інтелекту 
та синдрому вигорання у майбутніх вихователів. 
Її було конкретизовано у таких завданнях: ви-
значити особливості досліджуваних феноменів 
у майбутніх вихователів і взаємозв’язки між 
ними; виявити особливості емоційного вигорання, 
емпатії та алекситимії у досліджуваних з різни-
ми рівнями емоційного інтелекту.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
проводилося на базі Чернівецького національно-
го університету імені Юрія Федьковича. У ньо-
му взяло участь 87 досліджуваних – студентів 
3-5 курсів денної форми навчання спеціальності 
«Дошкільна освіта». Вибірка гомогенна. Середній 
вік досліджуваних – 21,19 років. Діагностичний 
інструментарій дослідження склали такі мето-
дики: опитувальник емоційного інтелекту «ЕмІн» 
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Д.В. Люсіна [15]; методика «Емоційне вигорання» 
К. Маслач, С. Джексон в адаптації Н. Водоп᾽янової 
[18, с. 360–362]; Торонтська шкала алекситимії 
(TAS) [1]; методика діагностики рівня емпатійних 
здібностей В.В. Бойко («Тест на емпатію») [5].

Математична обробка даних і графічна пре-
зентація результатів здійснювались за допомо-
гою комп’ютерного пакета статистичних програм 
SPSS 17.0. Дані про внутрішню узгодженість 
шкал усіх використаних методик, вказують на 
те, що вона [узгодженість] в цілому є задовіль-
ною – α Кронбаха усіх шкал лежить в діапазоні 
від 0,785 до 0,846. 

Результати дослідження. Перший етап 
дослідження полягав у вивченні особливостей 
емоційного інтелекту та його компонентів у сту-
дентів – майбутніх вихователів – в процесі фа-
хової підготовки у закладі вищої освіти. З цією 
метою було використано опитувальник «ЕмІн» 
Д.В. Люсіна. Ця методика включає чотири шка-
ли (міжособистісний та внутрішньоособистісний 
емоційний інтелект, розуміння емоцій та управ-
ління емоціями), п’ять субшкал (розуміння чу-
жих емоцій, управління чужими емоціями, ро-
зуміння власних емоцій, управління власними 
емоціями, контроль експресії) та інтегральний 
показник загального емоційного інтелекту, що 
є сумою субшкал. 

Аналіз результатів дослідження свідчить 
про середні показники здатності до розумін-
ня власних і чужих емоцій та управління ними 
(М=85,27) по вибірці в цілому. Як видно з рис. 1, 
більш як у половини досліджуваних (62%) діа-
гностовано середній рівень емоційного інтелекту. 
Тобто, у більшості студентів можуть виникати 
труднощі в розумінні та управлінні як власними, 
так і чужими емоціями.

На рівні середніх значень заходяться субшкали 
«розуміння чужих емоцій» (М=23,49), «управлін-
ня чужими емоціями» (М=18,18), «розуміння влас-
них емоцій» (М=17,20), шкали «розуміння емоцій» 
(М=40,64), «міжособистісний емоційний інтелект» 
(М=41,70); субшкала «управління власними емоці-
ями» (М=12,15) та шкали «управління емоціями» 

(М=39,18) і «внутрішньоособистісний емоційний ін-
телект» (М=38,13) мають тенденцію до середнього 
рівня. На рівні нижче середнього знаходиться тіль-
ки субшкала «контроль експресії» (М=8,86), хоча 
у відсотковому співвідношенні у більш ніж поло-
вини досліджуваних (62,7%) діагностовано серед-
ній рівень здатності контролювати зовнішні прояви 
власних емоцій. Такі дані дають підстави говорити 
про необхідність цілеспрямованої роботи з розви-
тку емоційного інтелекту на етапі навчання у за-
кладі вищої освіти, бо саме у студентському віці 
емоційна й інтелектуальна сфери ще достатньо 
пластичні та сенситивні.

Порівняльний аналіз результатів студентів  
3, 4 та 5 курсів за шкалами опитувальника свід-
чить, що тільки за трьома показниками групи ста-
тистично значущо відрізняються (міжособистісний 
емоційний інтелект (F=3,569, р=0,033), розуміння 
власних емоцій (F=10,026, р=0,000), управління 
чужими емоціями (F=6,046, р=0,004)) (табл. 1). 

Для того, щоб зрозуміти які саме групи від-
різняються між собою, було проведено попарні 
апостеріорні порівняння студентів 3, 4 та 5 кур-
сів з допомогою критерію Тьюки (Tukey) (табл. 2).

Як видно з табл. 2, показники за шкалою 
«міжособистісний емоційний інтелект» та суб-
шкалами «розуміння власних емоцій» та «управ-
ління чужими емоціями» статистично значущо 
вищі у студентів 5 курсу, у порівнянні зі студен-
тами 3 курсу. За субшкалою «розуміння власних 
емоцій» статистично значущі відмінності виявле-
но і між групами студентів 4 та 5 курсів: в остан-
ніх вони значущо вищі. Показники за субшка-
лою «управління чужими емоціями» статистично 
значущо нижчі у студентів 3 курсу, у порівнянні 
зі студентами 4 курсу та у студентів 4 курсу, 
у порівнянні зі студентами 5 курсу. Ймовірно, 
що здатність викликати в інших людей ті чи 
інші емоції, знижувати інтенсивність небажа-
них емоцій, розпізнавати емоції інших, розуміти 
причини власного емоційного стану, ідентифіку-
вати власні емоції, вербально їх описувати, чуй-
ність до внутрішніх станів інших людей, зростає 
у процесі оволодіння професією.

1 

Рис. 1. Розподіл досліджуваних за рівнями сформованості емоційного інтелекту та його складових  
(за методикою Д. Люсіна) (N = 87)
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Методика «Емоційне вигорання» К. Маслач 
та С. Джексон в адаптації Н. Водоп’янової дозво-
лила дослідити прояви вигорання у студентів за 
трьома компонентами: емоційне виснаження, де-
персоналізація та редукція особистих досягнень 
(рис. 2). Отримані результати вказують на те, що 
для більшості студентів (70,11%) характерні зни-
ження емоційного тонусу, підвищення психічно-
го виснаження, афективна лабільність, втрата 
інтересу та позитивних почуттів до оточуючих, 
відчуття «перенасичення» навчанням, невдово-
лення життям в цілому, особливі деструктивні 
стосунки з оточуючими людьми, емоційна від-
стороненість, байдужість, формальне виконан-
ня обов’язків без особистого включення і спів-
переживання, для 67,81% студентів – негативізм 
і цинічне ставлення, високомірна поведінка, для 
40,23% – негативна оцінка власної компетентнос-
ті, зниження навчальної мотивації, зростання не-
гативізму по відношенню до власних обов’язків, 
тенденція до зняття з себе відповідальності, 
ізоляція від інших, відстороненість і неучасть, 
уникання роботи спочатку психологічно, а потім 

і фізично. У 86% досліджуваних діагностовано 
високий та середній рівні емоційного вигорання.

Як видно з рис. 2, емоційне вигорання у сту-
дентів відбувається здебільшого через перший 
(емоційне виснаження) та другий (деперсоналі-
зація) компоненти синдрому (усі досліджувані 
мають високий або середній рівні за цими ком-
понентами). Третій компонент – редукція особис-
тісних досягнень – у відсотковому співвідношен-
ні представлений менше (у 88,5% досліджуваних 
діагностовано високий і середній її рівні). 

Такий результат вказує на важливість до-
слідження, профілактики та корекції проблеми 
емоційного вигорання серед студентів (майбутніх 
вихователів).

Вважаємо за необхідне зауважити, що емоцій-
не вигорання може накладати відбиток на про-
цес ідентифікації емоційних станів, створювати 
певні поведін-кові стереотипи сприйняття [14], а 
його прояви можуть бути ознаками алекситимії. 
Тому вивчення алекситимії як чинника, що пере-
шкоджає усвідомленню власної емоційної сфери, 
труднощам у комунікативній сфері є вельми пер-

Таблиця 1
Статистично значущі результати дисперсійного аналізу ANOVA досліджуваних змінних
Шкали 

опитувальника
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Управління 
чужими емоціями

Between 
Groups 127,479 2 63,740 6,046 0,004

Within Groups 885,578 84 10,543
Total 1013,057 86

Розуміння 
власних емоцій

Between 
Groups 428,136 2 214,068 10,026 0,000

Within Groups 1793,542 84 21,352
Total 2221,678 86

Міжособистісний 
емоційний 
інтелект

Between 
Groups 560,684 2 280,342 3,569 0,033

Within Groups 6597,270 84 78,539
Total 7157,954 86

Таблиця 2
Результати апостеріорних порівнянь (за критерієм Тьюки)

Dependent 
Variable (I) Курс (J) Курс

Mean 
Difference 

(I-J)
Std. Error Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

Управління 
чужими емоціями

3,00 4,00 -2,35870* ,94744 ,039 -4,6193 -,0981
5,00 -2,85000* ,83836 ,003 -4,8503 -,8497

4,00 3,00 2,35870* ,94744 ,039 ,0981 4,6193
5,00 -,49130 ,84967 ,832 -2,5186 1,5360

5,00 3,00 2,85000* ,83836 ,003 ,8497 4,8503
4,00 ,49130 ,84967 ,832 -1,5360 2,5186

Розуміння 
власних емоцій

3,00 4,00 ,03623 1,34833 1,000 -3,1808 3,2533
5,00 -4,43333* 1,19308 ,001 -7,2800 -1,5867

4,00 3,00 -,03623 1,34833 1,000 -3,2533 3,1808
5,00 -4,46957* 1,20918 ,001 -7,3546 -1,5845

5,00 3,00 4,43333* 1,19308 ,001 1,5867 7,2800
4,00 4,46957* 1,20918 ,001 1,5845 7,3546

Міжособистісний 
емоційний 
інтелект 

3,00 4,00 -1,80435 2,58596 ,765 -7,9743 4,3656
5,00 -5,80000* 2,28822 ,035 -11,2596 -,3404

4,00 3,00 1,80435 2,58596 ,765 -4,3656 7,9743
5,00 -3,99565 2,31910 ,203 -9,5289 1,5376

5,00 3,00 5,80000* 2,28822 ,035 ,3404 11,2596
4,00 3,99565 2,31910 ,203 -1,5376 9,5289

*. The mean difference is significant at the 0.05 level



«Молодий вчений» • № 4 (56) • квітень, 2018 р. 222

П
С

И
Х

О
Л

О
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

спективним у контексті дослідження феноменів 
емоційного вигорання та емоційного інтелекту. Ре-
зультати дослідження алекситимії за методикою 
«TAS» вказують на наявність алекситимічного 
типу особистості у 24,14% досліджуваних (рис. 3). 

У 39,08% студентів діагностовано її нормальний 
рівень (неалекситимічний тип особистості), що ха-
рактеризується доступністю для розуміння цілого 
спектру емоційних переживань, здатністю до ана-
лізу власних психічних станів, щирому вираженню 
своїх реальних почуттів, навіть негативних. Усе це 
сприяє емоційному включенню в життя, емпатій-
ному спілкуванню, стабілізації відносин, адекват-
ному реагуванню у стресових і конфліктних ситу-
аціях. Для цієї групи досліджуваних актуальним 
стає проходження психокорекційних занять з про-
філактики алекситимії, а також розвитку емоцій-
ної компетентності. До проміжного рівня увійшло 
36,78% досліджуваних, які є так званою «групою 
ризику» розвитку алекситимії.

Здатність виражати та передавати власний 
емоційний стан, демонструвати своє ставлення до 
того що відбувається, пов’язане з емпатією. Тому 
наступним кроком було дослідження емпатійних 
здібностей студентів за методикою В.В. Бойко, 
яка дозволяє визначити інтегральний показник 
емпатії та шість тенденцій у її структурі: раціо-
нальний, емоційний, інтуїтивний канали емпатії, 
установки, що сприяють чи перешкоджають ем-
патії, проникну здатність та ідентифікацію.

Отримані за методикою результати вказують 
на наявність у більшості студентів (66,66%) за-
ниженого рівня інтегрального показника емпа-
тії (М=19,36). Такий результат, на нашу думку, 
пояснюється тим, що для ефективної взаємодії 
важливішим є не постійне співпереживання, а 
володіння «когнітивною» і «дієвою» емпатією.

Аналіз середніх за шістьма шкалами мето-
дики вказує на те, що більшість з них знахо-
дяться в межах середнього чи наближеного до 

середнього рівнів. Як видно з рис. 5, 
провідними компонентами емпа-
тії у досліджуваних є: емоційний 
її канал (М=3,86), установки, що 
сприяють чи перешкоджають ем-
патії (М=3,24), проникна здатність 
(М=3,55) та ідентифікація (М=3,03).

Отримані показники вказують 
на наявність у студентів недо-
статньо розвинутих здібностей до 
співпереживання, співучасті, розу-
міння внутрішнього світу іншої лю-
дини та прогнозування її поведінки, 
ефективної взаємодії; не надто ши-
рокий діапазон емоційної чуйності 
й емпатійного сприйняття; недо-
статньо розвинуті комунікативні 
здібності, що дозволяють створити 
атмосферу відкритості, довіри, ду-
шевності, уміння зрозуміти іншого 
на основі співпереживань, рефлек-
сії; недостатню рухливість і гнуч-
кість емоцій, нездатність до наслі-
дування.

Другий етап дослідження 
був спрямований на вивчення 
взаємозв’язків між досліжуваними 
змінними. З цією метою було засто-
совано кореляційний аналіз Пірсо-
на. У зв’язку з наявністю великої 

Рис. 2. Розподіл досліджуваних за рівнями сформованості емоційного вигорання та його складових (N = 87)

1 

1 

через перший (емоційне виснаження) та другий (деперсоналізація) компо-

ненти синдрому (усі досліджувані мають високий або середній рівні за цими 

компонентами). Третій компонент – редукція особистісних досягнень – у відсо-

тковому співвідношенні представлений менше (у 88,5 % досліджуваних діагно-

стовано високий і середній її рівні).

Такий результат вказує на важливість дослідження, профілактики та корекції 

проблеми емоційного вигорання серед студентів (майбутніх вихователів).

Вважаємо за необхідне зауважити, що емоційне вигорання може накладати від-

биток на процес ідентифікації емоційних станів, створювати певні поведінкові 

стереотипи сприйняття [14], а його прояви можуть бути ознаками алекситимії.

Тому вивчення алекситимії як чинника, що перешкоджає усвідомленню власної 

емоційної сфери, труднощам у комунікативній сфері є вельми перспективним у 

контексті дослідження феноменів емоційного вигорання та емоційного інтелек-

ту. Результати дослідження алекситимії за методикою «TAS» вказують на ная-

вність алекситимічного типу особистості у 24,14% досліджуваних (рис. 3). 

У 39,08% студентів діагностовано її нормальний рівень (неалекситимічний

тип особистості), що характеризується доступністю для розуміння цілого спек-

тру емоційних переживань, здатністю до аналізу власних психічних станів, щи-

рому вираженню своїх реальних почуттів, навіть негативних. Усе це сприяє 

емоційному включенню в життя, емпатійному спілкуванню, стабілізації відно-

син, адекватному реагуванню у стресових і конфліктних ситуаціях. Для цієї 

групи досліджуваних актуальним стає проходження психокорекційних занять з 

профілактики алекситимії, а також розвитку емоційної компетентності. До 

Отформатировано: интервал
Перед: 6 пт

1 

Отримані за методикою результати вказують на наявність у більшості 

студентів (66,66%) заниженого рівня інтегрального показника емпатії

(М=19,36). Такий результат, на нашу думку, пояснюється тим, що для ефектив-

ної взаємодії важливішим є не постійне співпереживання, а володіння «когніти-

вною» і «дієвою» емпатією.

Аналіз середніх за шістьма шкалами методики вказує на те, що більшість 

з них знаходяться в межах середнього чи наближеного до середнього рівнів. Як 

видно з рис. 5, провідними компонентами емпатії у досліджуваних є: емоційний 

її канал (М=3,86), установки, що сприяють чи перешкоджають емпатії

(М=3,24), проникна здатність (М=3,55) та ідентифікація (М=3,03).

Отримані показники вказують на наявність у студентів недостатньо 
Отформатировано: интервал
Перед: 6 пт

Отформатировано: русский

Рис. 3. Розподіл досліджуваних за рівнями алекситимії (N = 87)

Рис. 4. Розподіл досліджуваних за рівнями сформованості 
інтегрального показника емпатії (за методикою В. Бойка) (N = 87)
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кількості значущих взаємозв’язків, було проана-
лізовано тільки найбільш значущі (р≤0,01). 

Так, прямі кореляційні зв’язки виявлено між 
інтегральним показником емоційного інтелекту 
та раціональним каналом емпатії (r=0,292) й ін-
тегральним показником емпатії (r=0,355). Тоб-
то, зростання здатності сприймати та виражати 
емоції, асимілювати емоції та думки, розуміти, 
пояснювати, регулювати як власні емоції, так 
і емоції інших людей супроводжується спрямо-
ваністю уваги, сприйняття, мислення на сутність 
іншої людини (на її стан, проблеми, поведінку), 
інтерес до якої є спонтанним, оскільки партнер 
привертає увагу своєю буттєвістю, а відтак до-
зволяє неупереджено виявляти його сутність; 
емоційним відгуком людини на переживання ін-
шого, співпереживанням.

Зворотні кореляції виявлено між інтеграль-
ним показником емоційного інтелекту та емоцій-
ним виснаженням (r=-0,466), деперсоналізацією 
(r=-0,409), редукцією особистісних досягнень 
(r=-0,524), емоційним вигоранням (r=-0,223, 
р≤0,05) та алекситимією (r=-0,449). Тобто, усві-
домлення та розуміння власних емоцій та емо-
цій оточуючих супроводжується зниженням від-
чуття емоційного напруження та спустошеності, 
вичерпаності усіх ресурсів, тенденції розвивати 
негативне, цинічне ставлення до інших, форма-
лізму в стосунках, відчуття некомпетентності 
в своїй роботі, незадоволеності собою, своєї ді-
яльністю, негативного сприйняття себе як про-
фесіонала й особистості.

Зворотні кореляційні зв’язки виявлено та-
кож між розумінням власних емоцій (r=-0,288), 
внут рішньоособистісним емоційним інтелектом  
(r=-0,323), здатністю до управління своїми та чу-
жими емоціями (r=-0,355) та емоційним вигоран-
ням. Тобто, зростання усвідомлення, розпізна-
вання, ідентифікації, розуміння причин емоцій, 
здатності до їх вербального опису; розуміння 
власних емоцій і управління ними супроводжу-
ються зниженням наростаючого емоційного ви-
снаження та прогресуючого процесу втрати емо-
ційної, когнітивної та фізичної енергії.

Усі статистично значущі кореляційні 
взаємозв’язки, виявлені між складовими емо-
ційного інтелекту та емоційним виснажен-

ням, також зворотні: розуміння власних емоцій  
(r=-0,591), управління власними емоціями  
(r=-0,291), міжособистісний емоційний інтелект 
(r=-0,399), здатність до управління власними та чу-
жими емоціями (r=-0,552). Тобто, розпізнавання, 
ідентифікація та опис власних емоції, розуміння їх 
причини, розуміння емоції інших людей, управлін-
ня власними та чужими емоціям супроводжується 
зниженням почуття емоційного спустошення, вто-
ми, що породжені власною діяльністю.

Між алекситимією та емоційним виснажен-
ням виявлено прямий статистично значущий ко-
реляційний зв’язок (r=0,353). Тобто, нездатність 
називати емоції, пережиті самою особистістю чи 
іншими людьми супроводжується зниженням 
загального тонусу, підвищеною психічною ви-
снаженістю та афективною лабільністю, втратою 
інтересу та позитивних почуттів до оточуючих, 
відчуттям перенасичення діяльністю, невдово-
ленням життям у цілому.

Статистично значущі зв’язки, виявлені між 
компонентами емоційного інтелекту та деперсона-
лізацією, також зворотні: розуміння чужих емо-
цій (r=-0,311), управління чужими емоціями (r=-
0,322), управління власними емоціями (r=-0,335), 
міжособистісний емоційний інтелект (r=-0,337), 
внутрішньоособистісний емоційний інтелект  
(r=-0,423), розуміння емоцій (r=-0,357), управлін-
ня емоціями (r=-0,362). Отже, розуміння емоцій-
них станів людини на основі зовнішніх проявів 
емоцій і/або інтуїтивно, чуйність до внутрішніх 
станів інших людей; здатність викликати ті чи 
інші емоції у інших людей, знижувати інтенсив-
ність небажаних емоцій; вміння викликати і під-
тримувати бажані емоції і тримати під контролем 
небажані; розуміння власних емоцій та емоцій 
інших людей і управління ними супроводжують-
ся зниженням деформації у стосунках з іншими 
та цинічно-байдужого ставлення до них. 

Алекситимія прямо корелює з редукцією осо-
бистісних досягнень (r=0,384). Тобто, труднощі 
у розумінні та словесному описі власних емоцій, 
емоційних переживань та емоцій оточуючих су-
проводжуються тенденцією до негативного оціню-
вання себе, зниження власних досягнень та успі-
хів, негативізмом по відношенню до обов’язків, 
обмеженням власних можливостей тощо.

Рис. 5. Усереднені показники за компонентами емпатії (за методикою В.В. Бойка) (N = 87)

1 

Отримані за методикою результати вказують на наявність у більшості 

студентів (66,66%) заниженого рівня інтегрального показника емпатії

(М=19,36). Такий результат, на нашу думку, пояснюється тим, що для ефектив-

ної взаємодії важливішим є не постійне співпереживання, а володіння «когніти-

вною» і «дієвою» емпатією.

Аналіз середніх за шістьма шкалами методики вказує на те, що більшість 

з них знаходяться в межах середнього чи наближеного до середнього рівнів. Як 

видно з рис. 5, провідними компонентами емпатії у досліджуваних є: емоційний 

її канал (М=3,86), установки, що сприяють чи перешкоджають емпатії

(М=3,24), проникна здатність (М=3,55) та ідентифікація (М=3,03).

Отримані показники вказують на наявність у студентів недостатньо 
Отформатировано: интервал
Перед: 6 пт
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Статистично значущі взаємозв’язки між усіма 
компонентами емоційного інтелекту та цією скла-
довою емоційного вигорання зворотні: розумін-
ня чужих емоцій (r=-0,546), управління чужими 
емоціями (r=-0,353), розуміння власних емоцій  
(r=-0,435), міжособистісний емоційний інтелект 
(r=-0,566), розуміння емоцій (r=-0,540), управлін-
ня емоціями (r=-0,385), внутрішньоособистісний 
емоційний інтелект (r=-0,318). Отже, здатність ро-
зуміти та інтуїтивно відчувати емоційні стани іншої 
людини на основі зовнішнього прояву, викликати 
в інших ті чи інші емоції, знижувати інтенсивність 
небажаних емоцій, усвідомлення власних емоцій, 
їх розпізнавання та ідентифікація, розуміння при-
чин виникнення, здатність до їх вербального опи-
су, до розуміння та управління власними емоціями 
та емоціями інших людей супроводжується зни-
женням тенденції до негативного оцінювання себе 
та власних досягнень і успіхів.

Зворотні взаємозв’язки виявлено також між 
редукцією особистісних досягнень та інтуїтив-
ним каналом емпатії (r=-0,300) й ідентифікацією  
(r=-0,366). Тобто, уміння бачити поведінку парт-
нерів, діяти в умовах нестачі об’єктивної інфор-
мації про них, опираючись на досвід, здатність 
розуміти іншого на основі співпереживання, 
рефлексії супроводжується зниженням тенден-
ції до негативного оцінювання себе та власних 
досягнень і компетентності.

Отримані результати свідчать про наявність 
взаємозв'язку між компонентами емоційного ін-
телекту, емоційним вигоранням, емпатією та їх 
складовими.

Третій етап дослідження передбачав порів-
няння груп досліджуваних з різними рівнями 
емоційного інтелекту. У зв’язку з цим вибірку 
було розділено на три групи: група з високим 
рівнем емоційного інтелекту, середнім і низьким 
(F=182,39, р=0,000).

Для досягнення поставленої мети було про-
ведено дисперсійний аналіз ANOVA. Резуль-
тати розрахунку F-критерію (F

кр
=3,11, р=0,05; 

F
кр
=4,88, р=0,01) вказують на існування статис-

тично значущих відмінностей (F
емп
≥F

кр
) у порів-

нюваних групах за показниками: емоційне ви-
снаження (F=9,054, р=0,000), деперсоналізація 
(F=6,499, р=0,002), редукція особистісних до-
сягнень (F=10,228, р=0,000), емоційне вигорання 
(F=3,266, р=0,043), алекситимія (F=9,404, р=0,00), 
проникна здатність (F=3,112, р=0,00), інтеграль-
ний показник емпатії (F=5,215, р=0,00) (табл. 3). 

З допомогою попарних апостеріорних порів-
нянь груп досліджуваних з різними рівнями емо-
ційного інтелекту за критерієм Тьюки (Tukey) 
було визначено які саме групи відрізняються між 
собою з (табл. 4).

Як видно з таблиць 1 та 2, емоційне висна-
ження статистично значущо переважає у групах 
досліджуваних з низьким рівнем емоційного ін-
телекту, у порівнянні з групою досліджуваних 
з середнім (р=0,029) та високим (р=0,002) його 
рівнями. У групі досліджуваних з низьким рів-
нем емоційного інтелекту, у порівнянні з групою 
досліджуваних з високим його рівнем, статистич-
но значущо вищі показники за шкалами депер-
соналізація (р=0,002), редукція особистісних до-

Таблиця 3
Статистично значущі результати дисперсійного аналізу ANOVA 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Емоційне 
виснаження

Between 
Groups 628,068 2 314,034 9,054 0,000

Within Groups 2913,657 84 34,686
Total 3541,724 86

Деперсоналізація

Between 
Groups 282,804 2 141,402 6,499 0,002

Within Groups 1827,540 84 21,756
Total 2110,345 86

Редукція 
особистісних 
досягнень

Between 
Groups 585,879 2 292,940 10,228 0,000

Within Groups 2405,937 84 28,642
Total 2991,816 86

Емоційне 
вигорання

Between 
Groups 461,319 2 230,660 3,266 0,043

Within Groups 5931,945 84 70,618
Total 6393,264 86

Алекситимія

Between 
Groups 2201,733 2 1100,866 9,404 0,000

Within Groups 9599,161 82 117,063
Total 11800,894 84

Проникна 
здатність

Between 
Groups 10,000 2 5,000 3,112 0,052

Within Groups 98,000 84 1,607
Total 108,000 86

Інтегральний 
показник емпатії

Between 
Groups 148,563 2 74,281 5,215 0,008

Within Groups 868,875 84 14,244
Total 1017,438 86
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Таблиця 4

Результати апостеріорних порівнянь (за критерієм Тьюки)

Dependent 
Variable (I) Групи (J) Групи

Mean 
Difference 

(I-J)
Std. Error Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

Емоційне 
виснаження

1,00 2,00 -5,15686* 1,97755 ,029 -9,8752 -,4385
3,00 -8,06504* 1,93301 ,000 -12,6771 -3,4530

2,00 1,00 5,15686* 1,97755 ,029 ,4385 9,8752
3,00 -2,90818 1,36609 ,090 -6,1676 ,3513

3,00 1,00 8,06504* 1,93301 ,000 3,4530 12,6771
2,00 2,90818 1,36609 ,090 -,3513 6,1676

Деперсона 
лізація

1,00 2,00 -3,59804 1,56618 ,062 -7,3349 ,1388
3,00 -5,44309* 1,53091 ,002 -9,0958 -1,7904

2,00 1,00 3,59804 1,56618 ,062 -,1388 7,3349
3,00 -1,84505 1,08191 ,209 -4,4265 ,7364

3,00 1,00 5,44309* 1,53091 ,002 1,7904 9,0958
2,00 1,84505 1,08191 ,209 -,7364 4,4265

Редукція 
особистісних 
досягнень

1,00 2,00 2,29412 1,79701 ,412 -1,9935 6,5817
3,00 -6,68293* 1,75654 ,001 2,4919 10,8740

2,00 1,00 -2,29412 1,79701 ,412 -6,5817 1,9935
3,00 4,38881* 1,24137 ,002 1,4269 7,3507

3,00 1,00 -6,68293* 1,75654 ,001 -10,8740 -2,4919
2,00 -4,38881* 1,24137 ,002 -7,3507 -1,4269

Емоційне 
вигорання

1,00 2,00 -6,46078 2,82168 ,063 -13,1932 ,2716
3,00 -6,82520* 2,75813 ,040 -13,4060 -,2444

2,00 1,00 6,46078 2,82168 ,063 -,2716 13,1932
3,00 -,36442 1,94921 ,981 -5,0151 4,2863

3,00 1,00 6,82520* 2,75813 ,040 ,2444 13,4060
2,00 ,36442 1,94921 ,981 -4,2863 5,0151

Алекситимія

1,00 2,00 -8,62745 3,63294 ,051 -17,2993 ,0444
3,00 -14,92308* 3,57167 ,000 -23,4487 -6,3975

2,00 1,00 8,62745 3,63294 ,051 -,0444 17,2993
3,00 -6,29563* 2,53863 ,040 -12,3553 -,2359

3,00 1,00 14,92308* 3,57167 ,000 6,3975 23,4487
2,00 6,29563* 2,53863 ,040 ,2359 12,3553

Проникна 
здатність

1,00 2,00 1,00000 ,51745 ,138 -,2430 2,2430
3,00 1,25000* ,50102 ,040 ,0464 2,4536

2,00 1,00 -1,00000 ,51745 ,138 -2,2430 ,2430
3,00 ,25000 ,34226 ,746 -,5722 1,0722

3,00 1,00 -1,25000* ,50102 ,040 -2,4536 -,0464
2,00 -,25000 ,34226 ,746 -1,0722 ,5722

Інтегральний 
показник емпатії

1,00 2,00 4,00000* 1,54077 ,031 ,2987 7,7013
3,00 4,81250* 1,49185 ,006 1,2288 8,3962

2,00 1,00 -4,00000* 1,54077 ,031 -7,7013 -,2987
3,00 ,81250 1,01912 ,706 -1,6357 3,2607

3,00 1,00 -4,81250* 1,49185 ,006 -8,3962 -1,2288
2,00 -,81250 1,01912 ,706 -3,2607 1,6357

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

сягнень (р=0,001), емоційне вигорання (р=0,040), 
алекситимія (р=0,000) та нижчі за інтегральним 
показником емпатії (р=0,006) і проникною здат-
ністю (р=0,040). У групі досліджуваних з серед-
нім рівнем емоційного інтелекту, у порівнянні 
з групою з високим його рівнем, значущо вищі 
показники за редукцією особистісних досягнень 
(р=0,002) та алекситимією (р=0,040). Емпатія пе-
реважає у групі досліджуваних з середнім рів-
нем емоційного інтелекту, у порівнянні з групою 
з його низьким рівнем (р=0,031).

Аналіз емпіричних результатів дозволяє кон-
статувати, що емоційне виснаження та алексити-
мія більш властиві студентам з низьким і середнім 

рівнями емоційного інтелекту, деперсоналізація, 
редукція особистісних досягнень та емоційне ви-
горання в цілому – досліджуваним з низьким 
рівнем емоційного інтелекту. Натомість емпатія 
та проникна здатність є тими властивостями, що, 
очевидно, сприяють формуванню емоційного ін-
телекту.

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Отже, емоційний інтелект є здатніс-
тю розуміти емоції, керувати емоційною сферою 
на основі інтелектуального аналізу та синтезу; 
сукупністю емоційних, особистісних і соціальних 
здібностей. Результати проведеного емпірично-
го дослідження свідчать про: недостатній рівень 
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емоційного інтелекту та його складових у май-
бутніх вихователів і підтверджують необхідність 
його розвитку у студентському віці; наявність 
статистично значущих взаємозв'язків між емо-
ційним інтелектом, синдромом вигорання, алек-
ситимією та емпатією; існування статистично 
значущих відмінностей за показниками вигоран-
ня, емпатії та алекситимії у групах досліджу-
ваних з різними рівнем емоційного інтелекту. 
Зокрема, емоційне вигорання, його компонен-
ти та алекситимія суттєво переважають у осіб 

з низьким рівнем емоційного інтелекту, тоді як 
досліджуваним з високим його рівнем властиві 
вищі значення за шкалами «інтегральний показ-
ник емпатії» та «проникна здатність». 

Результати дослідження не претендують на 
вичерпність у висвітленні проблеми, проте є пер-
спективними для подальших наукових пошуків, 
які будуть спрямовані на вивчення особистісних 
чинників і їх структурної організації у студентів 
психолого-педагогічних спеціальностей з різни-
ми рівнями емоційного інтелекту.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
У БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Аннотация
В статье проведен анализ современных научных представлений об эмоциональном интеллекте. Про-
демонстрированы результаты эмпирического исследования особенностей эмоционального интеллекта 
у студентов специальности «Дошкольное образование», его взаимосвязь с эмоциональным выгоранием, 
алекситимией и эмпатией. На основе полученных результатов определено, что эмоциональное выго-
рание, его компоненты и алекситимия существенно доминируют у лиц с низким уровнем эмоциональ-
ного интеллекта. У студентов с высоким уровнем эмоционального интеллекта значения показателей 
эмпатии и проникающей способности выше. Подтверждена необходимость развития эмоционального 
интеллекта в студенческом возрасте.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоциональное выгорание, деперсонализация, истоще-
ние, редукция личностных достижений, эмпатия, алекситимия.
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PECULIARITIES OF EMOTIONAL INTELLIGENCE  
FOR FUTURE PRESCHOOL TEACHERS

Summary
The article deals with the analysis of modern scientific ideas about the phenomenon of emotional intelli-
gence. The results of the empirical study of the features of emotional intelligence for students of specialty 
«Preschool education», its interrelations with emotional burnout, alexithymia and empathy are described. 
Based on results obtained, emotional burnout, its components, and alexithymia are significantly superior 
to those with a low level of emotional intelligence. Persons with a high level of emotional intelligence are 
characterized by higher values of the indicator of empathy and permeability. The necessity of develop-
ment of emotional intelligence in the student's age is confirmed.
Keywords: emotional intelligence, emotional burnout, depersonalization, exhaustion, reduction of personal 
achievements, empathy, alexithymia.




