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positions on the definition of the concept of "health culture" in domestic and foreign experience 
are analyzed, the concepts of health culture, meaningfully presented in Russian scientific 
thought, are characterized (E. Weiner, V. Kolbanov, L. Tatarnikova, I. Glynyanova, E. Shulgin, 
S. Lebedchenko, M. Marynina). Thus, E. Weiner characterizes the culture of health as a person’s 
awareness of the value of health in a number of life priorities that determine his care for his 
health and the health of others. Another concept of health culture is based on the following 
principles: from health-based mental and physical self-development through a scientific 
understanding of the essence of health and self-knowledge to a culture of health, healthy 
lifestyle and physical health. According to the third approach under the culture of health means 
a dynamic stereotype of behavior that promotes a healthy lifestyle and determines a caring 
attitude to the health of others. According to the concept of I. Glynyanova healthy lifestyle, the 
practical implementation of such a program as a result of creative interpretation and 
individually determined at the personal level of certain (and acceptable to the individual) 
concepts and doctrines of health, healthy people and healthy lifestyles necessary for 
harmonious existence. In the analyzed concepts, some scientists focus on the socio-value 
aspect of health culture, in the definitions of others - the dominant nature of the activity. 

Examples of successful practices of the international project "European Network of 
Schools for Health Promotion" and the public organization Children's Fund "Health through 
Education" are given in the field of applied component. It was found that the "European 
Network of Schools for Health Promotion" through health-oriented activities contributes to 
the formation of children's values of health, creating a healthy environment and coordinating 
the activities of schools to improve the efficiency and quality of their results, as well as 
dissemination of effective innovative experience of such activities in European countries. The 
Children through Health through Education Foundation focuses its work on the development 
and implementation of programs in educational institutions based on the development of 
healthy lifestyle skills and prevention of socially dangerous diseases as important 
components of personal health culture. 

Key words: concepts of health culture, personal health, domestic, foreign, experience, 
health promotion schools, formation. 
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ІНТЕЛЕКТУ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
 

У дослідженні подано порівнѐльний аналіз визначеннѐ понѐттѐ емоційний 
інтелект у зарубіжних та вітчизнѐних дослідженнѐх, розглѐнуто моделі структур 
емоційного інтелекту. Представлено результати проведеного дослідженнѐ 
гендерних особливостей розвитку емоційного інтелекту старшокласників. 
Визначено, що емоційний інтелект, його компоненти розвинуті приблизно однаково 
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в представників обох статей старшокласників, дещо вищі результати виѐвили у 
хлопців за компонентами емоційного інтелекту: розуміннѐ і контроль власних 
емоцій, розвиток соціальних навичок саме.  

Ключові слова: емоційний інтелект, моделі емоційного інтелекту розуміннѐ 
власних емоцій, контроль власних емоцій, емпатіѐ, соціальні навички, мотиваціѐ. 

 

Постановка проблеми. Концепціюя «Нова українська школа» одніюя 

з клячових компетентностей, на формуваннѐ ѐких спрѐмований 

навчально-виховний процес, визначена соціальна компетентність, ѐк 

уміннѐ працявати з іншими на результат, попереджати і розв’ѐзувати 

конфлікти, досѐгати компромісів. Важливу роль, на думку дослідників 

емоційного інтелекту (EІ), його ѐкості визначаять ефективність формуваннѐ 

соціальної компетентності, оскільки розвинений емоційний інтелект 

забезпечую здатність та готовність особистості розуміти власні емоції й 

емоції співрозмовників, управлѐти своїми емоціѐми і балансувати 

емоційний фон групи, адаптуватись емоційно, ефективно організовувати 

взаюмодія з лядьми. Старший шкільний вік – час формуваннѐ соціальних 

навичок ѐк ефективних інструментів життювої адаптації в мінливих 

соціальних умовах, самореалізації та активної соціальної взаюмодії.  

Аналіз актуальних досліджень. Сутність, структура й особливості 

розвитку емоційного інтелекту стали предметом дослідженнѐ зарубіжних 

вчених (Дж. Мейюр, Д. Гоулман, Р. Бар-Он, Д. Лясін тощо) та вітчизнѐних 

(Г. Березяк, Е. Носенко, О. Власова, А. Петровська тощо). Гендерні відмінності 

в розвиткові емоційного інтелекту у своїх працѐх аналізували: 

В. Абраменкова, І. Адреююва, Г. Бреслав, Т. Говорун, Є. Діденко, О. Кікінеджі, 

О. Леляс-Степанчук, Г. Орме, Е. Ярська-Смирнова, та інші. Емоційний інтелект 

старшокласників досліджували (Г. Гондарева, І. Опанасяк тощо). Порѐд із 

тим, гендерні особливості розвитку емоційного інтелекту старшокласників 

потребуять подальшого вивченнѐ, теоретичного обґрунтуваннѐ та 

емпіричного дослідженнѐ. Виходѐчи з цього, ставимо за мету виѐвити 

гендерні особливості розвитку емоційного інтелекту старшокласників.  

Методи дослідження. Длѐ реалізації мети на різних етапах наукового 

пошуку комплексно застосовано такі методи: теоретичні (аналіз, синтез, 

порівнѐннѐ, систематизаціѐ та узагальненнѐ наукових джерел щодо сутності і 

структури емоційного інтелекту, емпіричних даних); емпіричні (авторський 

опитувальник, створений на основі опитувальника емоційного інтелекту 

«ЕмІн» (Д. Лясін), методики длѐ визначеннѐ рівнѐ емоційного інтелекту 

(Н. Холл), методики длѐ визначеннѐ рівнѐ емпатійних здібностей (В. Бойко) з 

метоя проведеннѐ дослідженнѐ гендерних особливостей розвитку 

емоційного інтелекту старшокласників. 
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Виклад основного матеріалу. Введення терміну «емоційний інтелект» 

у наукову парадигму передувала поступова зміна точки зору на співвідно-

шеннѐ емоційних і пізнавальних процесів. Д. Гоулман виділив такі складові 

емоційного інтелекту (EQ): самосвідомість (self-awareness), самоконтроль 

(self-management), емпатіѐ (empathy) і навички відносин (relationship skills). 

Високий рівень емоційного інтелекту забезпечую приюмність у спілкуванні, 

реалістичну самооцінку, самодостатність і незалежність, намаганнѐ уникати 

конфліктних ситуацій. Згідно з визначеннѐм Д. Гоулмана, емоційний інтелект 

– це комплекс навичок і здібностей у галузі розуміннѐ, розпізнаваннѐ своїх і 

чужих відчуттів чи емоцій, а також у галузі контроля чи управліннѐ своїми 

переживаннѐми й почуттѐми інших лядей (Гоулман, 2009). 

Р. Бар-Он – клінічний психолог, уперше ввів термін емоційного 

коефіціюнта (EQ – Emotional Quotient) ѐк альтернативи традиційному 

«психометричному інтелекту» (IQ) у 1985 р. Згідно з Р. Бар-Оном, ЕІ – це 

«безліч некогнітивних здібностей і навичок, ѐкі впливаять на здатність 

успішно справлѐтисѐ з вимогами і тиском оточеннѐ» (Bar-On, 1988). 

М. Шпак емоційний інтелект визначаю ѐк інтегративну особистісну 

властивість, ѐка зумовляютьсѐ динамічноя юдністя афекту та інтелекту 

через взаюмодія емоційних, когнітивних, конативних і мотиваційних 

особливостей і спрѐмована на розуміннѐ власних емоцій та емоційних 

переживань інших, забезпечую управліннѐ емоційним станом, 

підпорѐдкуваннѐ емоцій розуму, сприѐю самопізнання й самореалізації 

через збагаченнѐ емоційного і соціального досвіду (Шпак, 2011). 

Дж. Мейер і П. Селовей термін ЕІ розуміять ѐк: «це підмножинність 

соціального інтелекту, ѐка вклячаю в себе здібність контролявати свої 

емоції та емоції інших лядей, розрізнѐти їх і використовувати отриману 

інформація длѐ управліннѐ мисленнѐм і діѐми інших лядей» (Mayer et al., 

2000). Ученими була розроблена перша модель ЕІ (Мейюра – Селовеѐ – 

Карузо), ѐка отримала назву «Модель здібностей». Вона об’юднувала 

здібності чотирьох типів ѐк складових ЕІ: 1) сприйнѐттѐ емоцій (ѐк власних, 

так і емоцій інших); 2) використаннѐ емоцій длѐ стимулѐції мисленнѐ; 3) 

розуміннѐ емоцій; 4) управліннѐ емоціѐми (Mayer et al., 2000). 

Під емоційним інтелектом Д. Гоулман розумію «здібність лядини 

тлумачити власні емоції та емоції оточуячих, щоб використати отриману 

інформація длѐ реалізації власних цілей» (Гоулман, 2009). Ученим була 

запропонована так звана «Мішана модель» ЕІ, ѐка складаласѐ з п’ѐти 

компонентів: 1) самопізнаннѐ – розуміннѐ власних емоцій; 2) саморегулѐціѐ – 

уміннѐ контролявати власні емоції і вчинки; 3) мотиваціѐ – здібність 
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намагатисѐ досѐгати цілі; 4) емпатіѐ – розуміннѐ емоційного стану інших 

лядей; 5) соціальні навички – здібності спілкуваннѐ й маніпуляваннѐ.  

Важливим внеском у теорія і практику ЕІ ю створеннѐ в 1996 р. Р. Бар-

Оном опитувальника на вимір EQ (Emotional Quotient Inventory) (Bar-On, 

1988). У даному опитувальнику представлені п’ѐть основних компонентів 

емоційного інтелекту: 1) внутрішньоособистісний – знаннѐ про емоції, 

здатність розуміти і виражати емоції (шкали «емоційна самосвідомість», 

«напористість/наполегливість», «самоповага», «незалежність», 

«самоактуалізаціѐ»); 2) міжособистісний – здатність усвідомлявати, розуміти 

і приймати почуттѐ інших («емпатіѐ», «соціальна відповідальність», 

«міжособистісні відносини»); 3) адаптованість – здатність пристосовувати 

почуттѐ, думки й поведінку до постійно зміняваних умов і ситуацій, а також 

управлѐти цими змінами («реалістичність», «гнучкість», «рішеннѐ проблем»); 

4) регулѐціѐ стресу («стресостійкість», «контроль імпульсивності»); 

5) загальний настрій («оптимізм», «щастѐ») (Bar-On, 1988). 

На сьогодні у психологічній науці ю два типи поглѐдів. Прихильники 

одного підходу стверджуять, що рівень EQ закладений у генах ѐк певна 

біологічна властивість мозку. Їхні опоненти наполѐгаять: емоційний 

інтелект можливо розвивати й нарощувати. Е. Носенко, Н. Коврига подаять 

результати дослідженнѐ Л. Броді та Дж. Холл, ѐкі вивчали гендерні 

розбіжності в емоційних реакціѐх і встановили, що в дівчат раніше 

формуютьсѐ спроможність висловлявати емоції вербально, ніж у хлопців. 

Це призводить до того, що жінки більш точно висловляять свої почуттѐ, 

ніж чоловіки, і заміщуять фізичні емоційні реакції вербальними (Носенко 

та Коврига, 2003).  

Г. Орме наводить дані про те, що незважаячи на відсутність 

відмінностей між чоловіками і жінками, за загальним рівнем коефіціюнта 

емоційності жінки виѐвлѐять більш високий рівень із міжособистісним 

показниками емоційного інтелекту (емоційності, міжособистісних 

відносин, соціальної відповідальності). У чоловіків переважаять 

внутрішньоособистісні показники (самоствердженнѐ, здатність 

відстоявати свої права), здатності до управліннѐ стресом (стресостійкість, 

контроль імпульсивності) і адаптованість (визначеннѐ правдоподібності, 

рішеннѐ проблем) (Орме, 2003).  

Чоловіки і жінки з різноя інтенсивністя і різними способами 

висловляять свої емоції. Відмінності в інтенсивності вираженнѐ емоцій 

можуть бути пов’ѐзані з тим, що в жінок лицьова активність в цілому вище, 

ніж у чоловіків. Слід ураховувати й той факт, що чоловіки в межах своюї 
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традиційної статевої ролі схильні до «обмежувальної емоційності» – мінімі-

зації емоційної експресії. Виражені гендерні відмінності в сфері обробки емо-

ційної інформації виѐвлѐятьсѐ вже в підлітковому віці. Так, сучасні дівчатка в 

цілому краще, ніж хлопчики, регуляять і контроляять свої почуттѐ, краще їх 

вербалізуять, маять більш багатий тезаурус длѐ опису емоційних станів, у 

них більш розвинений емоційний канал емпатії (Бреслав, 2004). 

Т. Говорун та О. Кiкiнеджi відзначаять, що емоційну чутливість, 

сенситивність жінок до психологічного стану іншої лядини вважаять 

класичними фемiнними, а емоційну стриманість чоловіків – маскулiнноя 

властивостѐми. Уѐвленнѐ, що чоловіки ю емоцiйно-глухими індивідами, 

породжене стереотипом. Проте традицiйне вихованнѐ, стереотипiзована 

соціалізаціѐ розвиваю в них так звану «нормативну чоловічу алекситимiя», 

тобто нездатність розуміти емоційні відтінки взаюмин. Спорідненоя з 

емоційноя чуйністя ю емпатiйнiсть i пов’ѐзана з нея схильність опікати, 

доглѐдати когось, ѐку вважаять жіночоя ѐкістя, успадкованоя від 

природи жiнки-матерi. Різницѐ у вимірах статевих відмінностей емпатiйної 

поведінки між жінками i чоловіками незначна, це означаю, що типову 

ознаку фемiнної ролі поділѐять ѐк жінки, так i чоловіки (Говорун, 2004).  

Старший шкільний вік, що ю сенситивним длѐ формуваннѐ 

емоційного інтелекту, характеризуютьсѐ усвідомленим переосмисленнѐм 

взаюмин із оточуячими, активноя спрѐмованістя в майбутню в статусі 

чоловіка чи жінки, високим рівнем самосвідомості та потребоя в 

самопізнанні (Мудрик, 1999). 

У даному дослідженні, длѐ оцінки рівнѐ розвитку емоційного 

інтелекту старшокласників (його компонентів за Д. Гоулманом) 

використовувавсѐ авторський опитувальник, створений на основі 

опитувальника емоційного інтелекту «ЕмІн» (Д. Лясін), методики длѐ 

визначеннѐ рівнѐ емоційного інтелекту (Н. Холл), методики длѐ 

визначеннѐ рівнѐ емпатійних здібностей (В. Бойко).  

Опитуваннѐ проводилосѐ 18 листопада 2020 року на базі 

Комунальної установи Шосткинський навчально-виховний комплекс: 

спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей, Шосткинської міської ради, 

Сумської області. Респонденти – учні двох одинадцѐтих класів: 11-Б і 11-В. 

Загальну вибірку склали 37 учнів, серед ѐких 16 дівчат і 21 хлопець. Анкета 

проводиласѐ післѐ уроків, із погодженнѐм із адміністраціюя школи і 

класних керівників цих класів. Розглѐнемо відповіді учнів на запитаннѐ 

опитувальника з різних компонентів та подамо узагальнену характеристику 

компонентів старшокласників.  
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На запитаннѐ «Що на вашу думку означаю термін «емоційний 

інтелект»? 9 респондентів або не відповіли, або вказали, що не знаять 

значеннѐ цього терміну, що становить близько 27 % від опитаних. У решти 

визначеннѐ було сформоване через складові ЕІ: у 17 учнів указано 

контроль емоцій (відповідно 46 % від усіх опитаних), у 15 – розуміннѐ 

власних емоцій (41 % від усіх опитаних), 5 учнів вказали у визначенні 

вміннѐ досѐгати цілей (13,5 % від усіх опитаних), 2 учні вказали розуміннѐ 

емоцій інших (5,5 %) і 2 учні зрозуміли «емоційний інтелект» ѐк інструмент 

длѐ спілкуваннѐ (5,5 %). Серед даних відповідей лише 8 чоловік назвали 

одразу декілька компонентів, 2 або 3, решта назвала лише по одному.  

На запитаннѐ «Який рівень емоційного інтелекту у тебе?» не дали 

відповідь 14 респондентів. Серед решти: 2 респонденти вказали, що в них 

низький рівень емоційного інтелекту, при чому ці респонденти жіночої статі,  

7 респондентів вказали на високий рівень (5 хлопчиків і 2 дівчинки) і 

14 вважаять свій рівень емоційного інтелекту середнім (7 хлопців і 7 дівчат). 

Отже, на основі цих двох запитань можна зробити висновок, по-перше, 

що понѐттѐ «емоційний інтелект» не висвітлявалосѐ длѐ учнів, длѐ них цей 

термін ю новим, по-друге, у більшості випадків, длѐ учнів це понѐттѐ 

зводитьсѐ до розуміннѐ й контроля власних емоцій. Відповідно до 

самооціняваннѐ, більшість респондентів відповіли, що вони маять середній 

рівень емоційного інтелекту, серед інших відповідей про низький рівень 

говорили дівчата, про високий рівень у більшості випадків свідчили хлопці. 

У відповідѐх на запитаннѐ «Якщо в тебе поганий настрій, чи розуміюш 

ти чому саме?», ѐке входило до групи запитань, ѐкі вивчали особливості роз-

витку компоненту ЕІ «розуміннѐ власних емоцій», можна побачити ѐскраву 

відмінність між хлопцѐми і дівчатами: 81 % дівчат зазначили –  «не завжди», 

19 % обрали відповідь «так». У хлопців картина майже протилежна: варіант 

«так» обрали 71 % респондентів, варіант «не зная» лише 29 % (рис. 1).  

 
Рис. 1. Результати відповідей старшокласників на запитаннѐ «Якщо в 

тебе поганий настрій, чи розуміюш ти чому саме?» 
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Емпатійні навички особистості, наступний компонент ЕІ, 

розкривалисѐ переліком запитань, серед ѐких було запитаннѐ «Якщо у 

твого товариша буде поганий настрій, що ти відчуюш?». Варіант відповіді 

«настрій покращитьсѐ» (-1) обрав лише 1 хлопець. Варіант «у мене настрій 

також погіршитьсѐ» (+1) обрали 9 хлопців і 14 дівчат, варіант «мій настрій 

не змінитьсѐ» (0) обрали 11 хлопців і 2 дівчинки (рис. 2). 

 
Рис. 2. Результати відповідей старшокласників на запитаннѐ «Якщо у 

твого товариша буде поганий настрій, що ти відчуюш?» 
 

Запитаннѐ «Якщо довгий час не вдаютьсѐ вирішити ѐкусь проблему, 

то…», входило у блок запитань, ѐкі досліджували мотивація респондентів ѐк 

компонент ЕІ. Результати дівчат і хлопців у даному випадку не дуже різ-

нѐтьсѐ: варіант «залишу ця проблему і, можливо, повернусь до неї пізніше» 

(0) обрали 11 хлопців і 10 дівчат; варіант «перейду до іншого запитаннѐ» (-1) 

обрали 2 хлопці і 1 дівчинка; варіант «наполегливо намагатимусѐ 

розв’ѐзувати проблему до кінцѐ» (+1) обрали 8 хлопців і 5 дівчат (рис. 3). 

 
  

 

Рис. 3. Результати відповідей старшокласників на запитаннѐ «Якщо 

довгий час не вдаютьсѐ вирішити ѐкусь проблему, то…» 

Запитаннѐ «Чи легко тобі знаходити спільну мову з оточуячими?» – 

одне з запитань, ѐкі стосувалисѐ соціальних навичок особистості. У даному 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

362 

випадку різницѐ також незначна: варіант «лише зі знайомими» (0) обрали 11 

хлопців і 8 дівчат; варіант «з усіма» (+1) обрали 10 хлопців і 7 дівчат; варіант 

«дуже складно з ким-небудь заговорити» (-1) обрала лише 1 дівчина (рис. 4). 

 
Рис 4. Результати відповідей старшокласників на запитаннѐ «Чи легко 

тобі знаходити спільну мову з оточуячими?» 
 

Підрахувавши середній бал за кожний з компонентів ЕІ, а саме: конт-

роль власних емоцій, розуміннѐ власних емоцій, емпатіѐ, соціальні навички 

та мотиваціѐ, поділили результати на інтервали від низького рівнѐ до висо-

кого й порівнѐли. Длѐ цього ввели позначки: високий рівень (В), рівень вище 

середнього (ВС), середній (С), рівень нижче середнього (НС), низький (Н). 

У компоненті «розуміннѐ власних емоції», високий рівень спостерігавсѐ 

у 6 хлопчиків і 4 дівчат, вище середнього – у 12 хлопчиків і 7 дівчат, середній – 

3 хлопцѐ і 3 дівчини, нижче середнього – у 2 дівчат. Отже, середній бал за 

цим компонентом у хлопців становить 0,492 (вище середнього), тим часом у 

дівчат цей показник рівний 0,385 (вище середнього). Отже, здатність до 

розуміннѐ власних емоцій, за отриманими результатами, трохи більша у 

хлопців, ніж у дівчат. Якщо порівнявати даний результат із результатами 

констатувального експерименту І. Опанасяк, то можна сказати, що 

результати багато в чому збігаятьсѐ. Так, дослідником було встановлено, що 

хлопці проѐвлѐять кращу здатність у розпізнанні власних емоцій: 31 % і 12 % 

– відповідно середній і високий рівень у чоловічої статі: 28 % і 3 % – 

відповідно середній і високий рівень у жіночої статі (Опанасяк, 2015). 

За наступним компонентом емоційного інтелекту – «контроль 

власних емоцій» отримали високий рівень контроля емоцій лише у 28 % 

хлопців, ВС – у 24 %  хлопців і 44 % дівчат, С – у 29 % хлопців і у 37 % дівчат, 

НС – у 19 % хлопців і 19 % дівчат. Середній бал за цим компонентів у 

хлопців становив 0,316 (ВС), тим часом у дівчат цей показник становив 

0,071 (С). Бачимо істотну різниця, отже, рівень контроля емоцій у хлопців 

розвинутий набагато краще, ніж у дівчат, що також підтверджую 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA%20%D0%86$
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констатувальний експеримент І. Опанасяк, згідно з ѐким, за шкалоя 

«управліннѐ своїми емоціѐми» у представників чоловічої статі цѐ здатність 

ю більш вираженоя складовоя поведінки, ніж у дівчат: 19 % і 18 % – 

відповідно низький і високий рівень у чоловічої статі; 27 % і 13% – 

відповідно низький і високий рівень у жіночої статі (Опанасяк, 2015). 

За результатами дослідженнѐ високий рівень емпатійних ѐкостей – у 

52 % хлопців і 50 % дівчат, ВС – у 43 % хлопців і 44 % дівчат, С – у 6 % дівчат, 

і НС – у 5 % хлопців. Середні бали за емпатійними ѐкостѐми у хлопців 

становить 0,529 (ВС), у той час у дівчат 0,513 (ВС). Отже, можна зробити 

висновок, що в цілому рівень розвитку емпатії у хлопців і в дівчат 

знаходитьсѐ приблизно на однаковому рівні. Даний результат дещо 

різнитьсѐ із результатами дослідженнѐ І. Опанасяк, адже в ньому вказано, 

що рівень розуміннѐ емоцій інших лядей у дівчат ю вищим, ніж у хлопців, 

тим самим отримали деѐку суперечність.  

Щодо соціальних навичок, результати анкетуваннѐ показали: високий 

рівень – у 62 % хлопців і 38 % дівчат, вище середнього – у 24 % хлопців і 25 % 

дівчат, середній рівень – у 31 % дівчат, нижче середнього – у 14 % хлопців. 

Середні бали за даним компонентом наступні: у хлопців – 0,486 (вище 

середнього), у той час ѐк у дівчат – 0,363 (вище середнього). Таким чином, 

соціальні навички в хлопців розвинуті краще, ніж у дівчат, що відповідаю 

результатам за шкалоя «комунікативної спрѐмованості» в експерименті 

І. Опанасяк.  

Щодо мотивації, результати анкетуваннѐ показали: високий рівень – 

у 5 % хлопців і 6 % дівчат, вище середнього – у 33 % хлопців і 13 % дівчат, 

середній рівень – у 48 % хлопців і 75 % дівчат, нижче середнього – у 9 % 

хлопців і 6 % дівчат, низький рівень – у 5 % хлопців. Середні бали за цим 

компонентом: у хлопців 0,115 (середній рівень) у дівчат 0,068 (середній 

рівень). Даний результат означаю, що відмінності в умотивованості між 

хлопцѐми і дівчатами фактично немаю. Даний результат співпадаю з 

результатами констатувального експерименту І. Опанасяк.  

Щодо загального рівнѐ емоційного інтелекту встановлено: високий 

рівень – у 3 хлопців і 1 дівчини, вище середнього – у 14 хлопців і 10 дівчат, 

середній рівень – у 4 хлопців і 5 дівчат (рис.5). 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA%20%D0%86$
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Рис 5. Рівень розвитку емоційного інтелекту старшокласників 
 

Середній бал ЕІ у хлопців 0,363 (вище середнього), у дівчат тим часом 

0,259 (вище середнього). Отже, рівень розвитку емоційного інтелекту у 

хлопців і в дівчат відповідаю рівня – вище середнього, проте за значеннѐм у 

хлопців він трохи вищий, ніж у дівчат. Тоді ѐк у дослідженні І. Опанасяк 

інтегрований показник емоційного інтелекту у двох гендерних групах 

виражений середнім рівнем: у хлопців середній рівень – 42 %, низький 

рівень – 18 %, тоді ѐк у дівчат середній рівень – 45 %, низький рівень – 16 %) 

(Опанасяк, 2015).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

емоційний інтелект (EQ) – це здатність усвідомлявати, розуміти, 

використовувати емоції й управлѐти ними, а також на основі цих умінь 

ефективно взаюмодіѐти з іншими лядьми. Він ю підґрунтѐм формуваннѐ 

соціальної компетентності, ѐка дозволѐю ефективно взаюмодіѐти в соціумі.  

Підсумовуячи результати проведеного емпіричного дослідженнѐ, 

можна зробити висновок, що емоційний інтелект та його компоненти 

розвинуті приблизно однаково в представників обох статей 

старшокласників, однак різниця констатували в розвиткові розуміннѐ й 

контроля власних емоцій, а також у розвиткові соціальних навичок – саме 

в даних компонентах ЕІ існую перевага хлопців над дівчатами. Середні 

результати складових емоційного інтелекту становили: розуміннѐ власних 

емоцій: у хлопців – 0,492 (вище середнього), у дівчат – 0,385 (вище 

середнього); контроль власних емоцій: у хлопців – 0,316 (вище 

середнього), у дівчат – 0,071 (середній рівень); емпатіѐ: у хлопців – 0,529 

(вище середнього), у дівчат – 0,513 (вище середнього); соціальні навички: у 

хлопців – 0,115 (середній рівень), у дівчат – 0,068 (середній рівень); 

мотиваціѐ: у хлопців – 0,363 (вище середнього), у дівчат – 0,259 (вище 

середнього). Також дослідженнѐ виѐвило в даних класах загальний рівень 

розвитку емоційного інтелекту старшокласників дещо вищий у хлопців. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA%20%D0%86$
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Згідно з методикоя проведеннѐ анкетуваннѐ, загальний рівень розвитку ЕІ 

в обох статей знаходитьсѐ на рівні вище середнього.  
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РЕЗЮМЕ 
Коваленко Наталия, Гриценко Роман. Исследование гендерных особенностей 

развитиѐ эмоционального интеллекта старшеклассников. 
В статье представлен сравнительный анализ определениѐ понѐтиѐ 

эмоциональный интеллект в зарубежных и отечественных исследованиѐх, 
рассмотрены модели структур эмоционального интеллекта. Представлены 
результаты проведенного исследованиѐ гендерных особенностей развитиѐ 
эмоционального интеллекта старшеклассников. Определено, что эмоциональный 
интеллект, его компоненты развиты примерно одинаково у представителей обоих 
полов старшеклассников, несколько выше результаты были выѐвлены в 
компонентах эмоционального интеллекта: понимание и контроль собственных 
эмоций, развитие социальных навыков самое. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, модели эмоционального 
интеллекта понимание собственных эмоций, контроль мыслей, эмпатиѐ, 
социальные навыки, мотивациѐ. 

SUMMARY 
Kovalenko Nataliia, Gritsenko Roman. A study of gender features of the 

development of emotional intelligence of high school students. 
The aim of the study is to identify the gender characteristics of the development of 

emotional intelligence in high school students. 
Research methods. To achieve the goal at different stages of scientific research, the 

following methods were comprehensively applied: theoretical (analysis, synthesis, 
comparison, systematization and generalization of scientific sources on the essence and 
structure of emotional intelligence, empirical data); empirical (the author’s questionnaire, 
created on the basis of the Eminem questionnaire of emotional intelligence (D.V. Liusin), 
methods for determining the level of emotional intelligence (N. Hall), methods for 
determining the level of empathic abilities (V. Boiko) for conducting a study of gender 
characteristics development of emotional intelligence in high school students.  

The study is based on the following provisions: emotional intelligence (EQ) is the 
ability to be aware of, understand, use and manage emotions, and based on these skills, 
effectively interact with other people (the “Mixed Model” of D. Goleman, which consists of 
five components: 1) self-knowledge – understanding of one’s own emotions; 2) self-
regulation – the ability to control one’s own emotions and actions; 3) motivation – the ability 
to try to achieve a goal; 4) empathy – understanding the emotional state of other people; 
5) social skills – the ability to communicate and manipulate). 

The survey was conducted on November 18, 2020 on the basis of the Municipal 
institution Shostka educational complex: a specialized school of I-III levels – lyceum, Shostka 
City Council, Sumy region. The respondents are students of two eleventh grades: 11-B and 
11-C. The total sample consisted of 37 students, including 16 girls and 21 boys. 
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The average results of the components of emotional intelligence were: understanding 
of their own emotions: boys – 0.492 (above average), girls – 0.385 (above average); control 
of their own emotions: boys – 0.316 (above average), girls – 0.071 (average); empathy: 
boys – 0.529 (above average), girls – 0.513 (above average); social skills: boys – 0.115 
(average), girls – 0.068 (average); motivation: boys – 0.363 (above average), girls – 0.259 
(above average). Summing up the results of the conducted empirical research, we can say 
that emotional intelligence and its components are developed approximately equally in 
representatives of both sexes of high school students, however, the difference can be 
distinguished in the development of understanding and control of their own emotions, as 
well as the development of social skills precisely – in these components of EQ there is an 
advantage of boys over girls.  

Key words: emotional intelligence, models of emotional intelligence, understanding of 
own emotions, control of thoughts, empathy, social skills, motivation. 
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ФОРМУВАННЯ В ОСОБИСТОСТІ СВІДОМОГО, ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ПРАЦІ, СВІТОСПРИЙНЯТТЯ 
 

У статті проаналізовано особливості формуваннѐ в особистості свідомого, 
ціннісного ставленнѐ до навколишнього середовища, праці, світосприйнѐттѐ. Ціннісне 
ставленнѐ до праці ю визначальноя складовоя змісту вихованнѐ особистості, що 
спрѐмована на формуваннѐ в неї розуміннѐ особистої значущості праці ѐк джерела 
саморозвитку і самовдосконаленнѐ. Ціннісне ставленнѐ до праці ю важливоя складовоя 
змісту вихованнѐ особистості. У процесі формуваннѐ особистості найважливішу роль 
граю професійно-трудове вихованнѐ, сутність ѐкого полѐгаю в залученні лядини до 
професійно-трудової діѐльності і пов’ѐзаних з нея соціальних функцій відповідно до 
спеціальності та рівнем кваліфікації. Професійно-трудове вихованнѐ, із залученнѐм до 
професії, вирішую низку взаюмопов’ѐзаних завдань. 
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