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У статті розглядаються функції педагогічного спілкування та аналізуються прояви емоційного інтелекту у 
контексті його інтерактивної сторони, що є важливим чинником ефективної саморегуляції у професійній 
діяльності педагога. Наведено результати емпіричного дослідження, спрямованого на виявлення особли-
востей реалізації емоційної складової професійного спілкування студентів. Окреслюються шляхи розви-
тку емоційного інтелекту майбутніх педагогів у навчальному процесі в умовах вищої школи.
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Постановка проблеми. Сучасний навчаль-
ний процес у закладі вищої освіти перед-

бачає формування майбутнього професіонала 
як всебічно розвиненої особистості, спрямованої 
на виконання системи професійних обов’язків 
та здійснення широкого кола соціальних функ-
цій. Особливої актуальності це набуває при під-
готовці студентства до роботи у сфері соціономіч-
них професій, де об’єктом прикладання фізичних 
і духовних зусиль є люди та вирішення специ-
фічних проблем, пов’язаних з їх життєдіяльніс-
тю. Проте у багатьох наукових дослідженнях, 
які стосуються питань організації навчального 
процесу у сучасній вищій школі, зазначається, 
що завдання формування особистості молодої 
людини приходять у деяке протиріччя із заса-
дами традиційного навчання. Воно переважно 
спирається на організацію занять пояснюваль-
но-ілюстративного типу, передбачається індиві-
дуальна робота студентів у ході освоєння ними 
знань та орієнтація переважно на засвоєння 
і відтворення навчального матеріалу. Зрозуміло, 
що при такій організації навчання розвиток на-
вичок професійного спілкування, важливих для 
майбутніх педагогів, зазнає значних обмежень, 
ускладнюється й їх включення у систему особис-
тісних цінностей студентської молоді.

Саме тому у контексті досягнення цілей фор-
мування особистості майбутнього професіонала 
важливого значення набуває проблема активіза-
ції його пізнавальної діяльності у навчальному 
процесі. При цьому значну роль відіграє спіль-
на пізнавальна діяльність студентів, що базу-
ється на їх специфічній взаємодії. Особливого 
значення вона набуває для розвитку емоційної 
складової педагогічного спілкування, яка є запо-
рукою успішної координації діяльності педагога 
та учнів у навчальному процесі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
На сьогодні проблемою емоційного інтелекту за-
ймаються спеціалісти у всьому світі. Серед них 
можна назвати таких, як І. Андрєєва, Д. Гоулман, 
С. Дерев’янко, Є. Ільїн, Н. Коврига, Дж. Майєр 
[1, с. 90; 3, с. 137; 4, с. 126] та інші. Їх досліджен-
ня показують, що успіх у значній мірі залежить 
від розумного володіння емоціями, тобто емоцій-
ним інтелектом (EQ). Якраз ним й визначається 
характер та рівень сприйняття людиною світу, 
подій, окремих людей, а також реакція на все, 
яка в свою чергу впливає на ефективність її дій. 

Розвиток емоційного інтелекту у студентський 
період не просто важливий і бажаний, для цьо-
го є об’єктивні спонукальні фактори, доводять 
Н. Коврига і Е. Носенко [3, с. 209–212].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проблема особливостей фор-
мування емоційного інтелекту вивчається не так 
давно, але незважаючи на це в сучасному світі 
вона є досить актуальною. Аналіз наукової лі-
тератури свідчить, що проблема особливостей 
формування емоційного інтелекту у майбутніх 
фахівців педагогічної діяльності є недостатньо 
вивченою. Такий стан не дає можливості до-
статньо обґрунтувати проблему формування 
та особливостей прояву емоційного інтелекту 
студентської молоді під час використання ними 
інтерактивних методів навчання в ході пізнання 
нового матеріалу, вирішення складних завдань.

Мета статті. Основна мета статті полягає у тео-
ретичному та емпіричному досліджені особливос-
тей формування емоційного інтелекту майбутніх 
педагогів. Завдання полягають у теоретичному 
аналізі досліджуваної проблеми у вітчизняній 
та зарубіжній психології; емпіричному вивчені 
особливостей розвитку емоційного інтелекту сту-
дентів в умовах вищої школи; окреслені основних 
шляхів формування емоційного інтелекту майбут-
ніх педагогів у навчальному процесі. 

Виклад основного матеріалу. В умовах гума-
нізації сучасного суспільства зростає необхідність 
організації педагогічного спілкування на суб’єкт-
суб’єктному рівні. У психолого-педагогічних дослі-
дженнях вирізняють кілька ознак такої організа-
ції. По-перше, це особистісна орієнтація учасників 
педагогічного процесу, що полягає у здатності 
правильно розуміти співрозмовника, аналізувати 
мотиви його поведінки та можливі умови їх реалі-
зації та розвитку. По-друге, про ефективність пе-
дагогічного спілкування свідчить рівність психо-
логічних позицій співрозмовників, яка на практиці 
проявляється у визнанні права учнів на вислов-
лювання власної думки, недопустимість автори-
таризму вчителя. По-третє, суб’єкт-суб’єктний 
характер педагогічного спілкування виражається 
у проникненні у світ почуттів та переживань спів-
розмовника, співпереживанні, емпатії та у вико-
ристанні педагогом нестандартних прийомів спіл-
кування, при яких відбувається відхід від чітко 
вираженої рольової позиції вчителя [2, с. 134; 
6, с. 316; 9, с. 84; 10, с. 77]. 
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У педагогічному процесі спілкування забез-

печує низку важливих функцій, кожна з яких 
набуває особливого значення у ході надання на-
вчальному процесу ознак активної взаємодії. Так, 
Семиченко В.А., Волкова Н.П. до їх складу від-
носять: контактну, тобто забезпечення готовності 
до сприймання та передачі змісту знань; інфор-
маційну, що полягає у обміні думками, рішення-
ми; спонукальну, яка забезпечує спрямування 
співрозмовника до певних дій; координаційну, 
що передбачає узгодження дій для спільної ді-
яльності; пізнавальну як сприймання і вивчення 
внутрішнього стану співрозмовника, колективу, 
себе самого; експресивну, що є здатністю педа-
гога до емоційної виразності у передачі знань 
та забезпечує обмін емоціями з партнером; вста-
новлення відносин, тобто рольових, статусних 
та міжособистісних зв’язків; організацію впливу 
як зміну станів, поведінки, комунікативних мож-
ливостей особистості; управлінську, тобто здат-
ність керувати своєю поведінкою та впливати на 
інших людей [2, с. 161; 9, с. 139].

Ці функції мають системний характер, пе-
редбачають єдність і постійний взаємозв’язок, 
що дозволяє педагогу організовувати різнопла-
нову взаємодію з учнями на уроках та у поза-
урочний час. Реалізація кожної з них неможлива 
без здатності сторін педагогічного спілкування 
до усвідомлення та аналізу власних емоцій, по-
чуттів і переживань співрозмовника. Саме це 
забезпечує сприятливий психологічний клімат 
у взаємодії та налаштованість її учасників на 
співпрацю та взаєморозуміння. 

За думкою ряду сучасних науковців ці психо-
логічні характеристики входять до складу емо-
ційного інтелекту, який полягає в органічному 
поєднанні мислення з емоційною сферою особис-
тості та становить основу саморегуляції поведінки 
[1, с. 85; 3, с. 132; 4, с. 122]. Автори зазначають, що 
структура емоційного інтелекту є різнорівневою, 
тому кожен з її компонентів має своєрідний вплив 
на педагогічну взаємодію. Розпізнавання власних 
емоцій є найпершим кроком до їх усвідомлення 
та розуміння їх природи та перебігу. У рамках 
цієї складової емоційного інтелекту можуть корі-
нитися подальші уявлення про реалізацію емоцій 
у експресивних проявах поведінки педагога і про 
можливі шляхи їх розвитку та корекції. Само-
контроль та саморегуляція емоційних проявів 
є наступним компонентом емоційного інтелекту. 
У контексті комунікативної та інтерактивної сто-
рін педагогічного спілкування вони забезпечують 
емоційне забарвлення навчального матеріалу, 
надання йому особистісного змісту і реалізацію 
таких виховних впливів на особистість учнів, як 
переконання та навіювання, що практично за-
вжди ґрунтуються на зразках поведінки самого 
вчителя. Більш складним компонентом емоцій-
ного інтелекту у взаємодії педагога з учасника-
ми навчально-виховного процесу є усвідомлення 
власних переживань та їх зв’язку з емоційними 
станами школярів, здатність до емпатії, чутли-
вість до зміни почуттів співрозмовника, їх розви-
тку. Це забезпечує адекватне розуміння психіч-
них станів дитини. Ці якості дозволяють вчителю 
прийняти позицію учня у різних педагогічних си-
туаціях і, внаслідок цього, здійснювати прогноз 
щодо можливих результатів та наслідків про-

фесійних дій. Самомотивація як найскладніший 
компонент емоційного інтелекту сприяє постійно-
му процесу пізнання, розвитку і реалізації емоцій 
вчителем [5, с. 148; 8, с. 201].

Усі ці складові емоційного інтелекту є осно-
вою для реалізації навчального процесу як спів-
робітництва вчителя з учнями для досягнення 
спільного пізнавального результату. Для вивчен-
ня особливостей емоційного інтелекту було здій-
снено опитування студентів ІV курсів Полтав-
ського національного педагогічного університету 
імені В.Г. Короленка, які не лише засвоїли на-
вчальні дисципліни професійного спрямування, 
але й пройшли виробничу педагогічну практику 
у школі. Результати анкетування дозволили ви-
явити, що майбутні педагоги серед усіх складо-
вих емоційного інтелекту виявили, насамперед, 
емоційну обізнаність. 72% опитуваних досить 
ефективно орієнтувалися у широкому спектрі 
проявів переживань учнів, могли дати їм зміс-
товну характеристику та пояснити причини їх 
виникнення у школярів. При цьому студенти від-
значали, що основою цього є переважно засво-
єння психолого-педагогічних дисциплін у ході їх 
теоретичної підготовки. 

Окрім цього, студенти виявили також здат-
ність до розпізнавання емоцій інших людей (66%) 
та до емпатійності (58%). Вони пов’язували такі 
результати з набутим під час практики профе-
сійним досвідом, який дозволяє їм визначати 
переживання учнів за їх зовнішніми реакціями, 
мімікою, проявами поведінки. Студенти також 
підкреслювали, що реалізація механізму іденти-
фікації у навчальному процесі та педагогічному 
спілкуванні під час педагогічної практики сприя-
ла розвитку емпатії , співпереживання з учнями 
у різнопланових педагогічних ситуаціях. Проте 
було виявлено також деякі складнощі у реаліза-
ції складових емоційного інтелекту майбутніми 
педагогами. 82% опитуваних студентів відзнача-
ли труднощі у саморегуляції емоційних станів. 
Насамперед це стосувалося управління негатив-
ними емоціями, а також стимулювання позитив-
них емоційних станів у складних педагогічних 
ситуаціях. 75% опитуваних засвідчили також 
й про труднощі у процесі самомотивації в ході 
розвитку емоційного інтелекту, підкреслюючи 
при цьому недостатні можливості у окреслен-
ні шляхів та засобів подальшого вдосконалення 
емоційної складової взаємодії з вихованцями. 

Інтерактивне навчання передбачає, що у ді-
яльності викладача центральне місце займає не 
окремий індивід, а група взаємодіючих особис-
тостей, які стимулюють і активізують мисленнє-
ву діяльність один одного. Особливо важливими 
при цьому є феномени змагання, суперництва. 
Це – модель спілкування особистостей у реаль-
ній спільній творчій діяльності, спрямованій на 
розв’язання завдань пошукового, проблемного 
характеру. Зважаючи на те, що більшість на-
вчально-практичних завдань з питань реаліза-
ції компонентів емоційного інтелекту педагогом 
у професійній діяльності мають для студентів 
саме проблемний характер, застосування інтер-
активних методів є виправданим та необхід-
ним як умова формування і професійних знань 
та вмінь майбутніх педагогів, і як засіб форму-
вання їх навчальної мотивації. Серед інтерактив-
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них методів навчання сьогодні найпоширенішими 
є метод дискусії, мозкового штурму, обговорення 
наукових питань у вигляді еврістичної бесіди або 
круглого столу, ділові ігри та тренінгові заняття 
[4, с. 126; 7, с. 87; 10, с. 93]. Кожен з них може 
бути використаний відповідно до навчальної за-
дачі та змістовного наповнення теми. 

Першим етапом застосування інтерактив-
ного методу мозкового штурму можна вважати 
етап мотивування студентів або експозиції про-
блеми. Він передбачає активізацію пізнаваль-
ного інтересу з допомогою звертання до життє-
вих ситуацій, актуальних ідей науковців чи до 
практичного досвіду самих майбутніх учителів. 
Окреслену проблему можна презентувати, ана-
лізуючи висловлювання медиків, фізіологів, пси-
хологів, педагогів, соціальних працівників про 
проблеми кризової поведінки підлітків та причин 
і проявів важковиховуваності школярів цього 
віку на цій основі. 

Метою наступного етапу є забезпечення розу-
міння студентами того, чого вони мають досягти 
в результаті заняття. Інколи до формулювання очі-
куваних результатів можна залучати й їх. Разом 
з ними можна визначити критерії якісного оціню-
вання групового розв’язку поставленого завдання.

Третій етап передбачає надання навчальної ін-
формації. Педагог може загострити увагу студен-
тів на визначенні компонентів емоційного інтелек-
ту та встановленні їх взаємозв’язку у практичній 
діяльності педагога. Спираючись на аналіз відпо-
відної наукової літератури, викладач поступово 
підводить студентів до основної проблеми заняття.

Наступний етап заняття – його інтерактивна 
частина. Він передбачає застосування певної ін-
терактивної технології. Порядок його проведен-
ня містить: інструктування студентів щодо мети 
і послідовності дій, часових обмежень, правил 
і регламенту дій у цілому; об’єднання студентів 
у невеликі групи (по 6-12 чоловік); виконання за-
вдання; студенти працюють у групах, а викладач 
є координатором їх дій; презентація результатів 
виконання завдання представниками груп.

При цьому викладач може підібрати низку 
навчальних проблемних завдань як самостійно, 
виходячи із змісту теми заняття, так і з залучен-
ням студентів з урахуванням їх потреб та інтер-
есів. Це можуть бути питання емоційного впливу 

на учнів підліткового віку з метою підвищення 
мотивації їх пізнавальної діяльності, організації 
адекватного реагування педагога на прояви ти-
пових підліткових кризових реакцій. Особливої 
значущості ці ситуації набувають у контексті 
розвитку таких складових емоційного інтелекту 
педагога, як саморегуляції та самомотивації його 
переживань у професійній діяльності.

На основі отриманих результатів студенти 
у ході колективного обговорення можуть прийти 
до висновку про особливості реалізації емоцій-
ного інтелекту вчителем у навчальному процесі 
та основні прийоми і засоби, які доцільно викорис-
товувати при цьому. По суті це є кінцевим етапом 
заняття – етапом підбиття підсумків. Викладач 
має встановити чіткий зв’язок між поставленими 
завданнями та кінцевими результатами, обгово-
рити спірні чи недостатньо розглянуті сторони 
проблеми, визначити практичний аспект засто-
сування отриманих у ході заняття знань. Окрім 
цього, на кінцевому етапі заняття окреслюється 
перелік актуальних питань чи проблем, що під-
лягають подальшому самостійному вивченню 
студентами та є основою для їх майбутнього про-
фесійного саморозвитку.

Висновки і пропозиції. Отже, аналіз про-
блеми свідчить про важливість застосування ін-
терактивних методів викладання психологічних 
дисциплін для формування такої пізнавальної 
мотивації майбутніх педагогів, яка забезпечує 
розвиток важливих складових емоційного ін-
телекту та ефективність їх професійного зрос-
тання. Саме навчальна діяльність з застосуван-
ням інтерактивних методів дозволяє залучити 
студентів до взаємодії у розв’язанні професій-
но значущих ситуацій, створює умови не лише 
для підвищення мисленнєвої активності кожного, 
а й сприяє формуванню орієнтації студентів на 
досягнення колективного результату, який є не-
можливим без їх активної взаємодії як у когні-
тивному, так і в емоційному аспекті. Подальший 
пошук можливостей застосування інтерактивних 
методів у ході лекційних, практичних та лабора-
торних занять з психології може стати запору-
кою підвищення інтересу студентів до проблем 
реалізації емоційного інтелекту та усвідомлення 
його необхідності для подальшого професійного 
саморозвитку особистості педагога.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Аннотация
В статье рассматриваются функции педагогического общения и анализируются проявления эмоцио-
нального интеллекта в контексте его интерактивной стороны, что есть важным фактором эффектив-
ной саморегуляции в профессиональной деятельности педагога. Приведены результаты эмпирического 
исследования, направленного на определение особенностей реализации эмоциональной составляющей 
профессионального общения студентов. Подчёркиваются пути развития эмоционального интеллекта 
будущих педагогов в учебном процессе в условиях высшей школы.
Ключевые слова: педагогическое общение, функции общения, взаимодействие обучения, интерактив-
ные методы обучения, коллективное познание, эмоциональный интеллект.
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FEATURES OF FORMATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF FUTURE 
PEDAGOGES UNDER THE EFFECT OF INTERACTIVE METHODS OF TEACHING

Summary
The article deals with the functions of pedagogical communication and analyzes the manifestations of 
emotional intelligence in the context of its interactive side, which is an important factor in effective 
self-regulation in the professional activity of the teacher. The results of the empirical research aimed at 
revealing features of the implementation of the emotional component of professional communication of 
students are presented. The ways of development of emotional intelligence of future teachers in the edu-
cational process in high school conditions are outlined.
Keywords: pedagogical communication, communication functions, interaction, learning, interactive lear-
ning methods, collective knowledge, emotional intelligence.




