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СИЛА ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Кожен, хто оволодіє вміннями – розуміти свої емоції, управляти ними,
мотивувати свою діяльність, співчувати та спілкуватися – належить до
емоційно освічених людей. Ці люди краще і довше живуть, і не тому, що
уникають хвилювання, –  вони ліпше вміють усамітнитися, коли це їм
потрібно, вміють знайти підтримку інших і самі ладні її надати, сміливо
приймають життєві виклики, мають високу ціль (моральну мету), яка
додає їм сили.

Пітер Сенге
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Постановка проблеми. Складність і багато0
гранність функціонування сучасного суспіль0
ства як динамічного соціального організму,
зростання його системних змін обумов0
люють гостру потребу розвитку потенціалу
емоційного інтелекту людини задля її ефек0
тивної соціальної адаптації та успішної
самореалізації. Якщо в ХХ столітті в управ0
лінні, бізнесі та освіті важливим був логіч0
ний інтелект, то в ХХІ столітті, коли процес
глобалізації охопив усі сфери життя,
актуальним є емоційний інтелект і пов'язана
з ним емоційна компетентність. 

У 900х роках Деніел Гоулман зацікавився
секретами успіху провідних компаній. Дослід0
ник проаналізував діяльність більше 168
підприємств і їх лідерів. У ході дослідження
виявилося, що за важливістю емоційні здіб0
ності вдвічі перевищують IQ. Саме емоції
грають важливу роль у прийнятті рішень,
лідерстві і мотивації персоналу, у пізнаваль0
них процесах. 

Дослідники також виявили, що чим вище
посада, тим важливіші емоційні здібності для
досягнення позитивного результату. Наприк0
лад, високий рівень емоційного інтелекту
забезпечує близько 85% успіху в управлінні
персоналом [3]. Дослідження показали, що
схильність до емоційних здібностей може
бути встановлена генетично. Але, в порів0
нянні з інтелектуальними, емоційні здібності
в значній мірі можна розвивати [2]. 

Завдяки високому емоційному інтелекту
лідери усвідомлюють свої сильні і слабкі
сторони, а також межі своїх можливостей.
Вони відносяться до себе з гумором, з готов0
ністю набувають нових навичок та вмінь, і
позитивно реагують на конструктивну кри0
тику про свою роботу.

Метою статті є дослідження передумов
становлення емоційного менеджменту в
системі управління, що дасть змогу керівни0
кам  ефективно використовувати емоційний
ресурс організації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання емоційної сфери людини досліджу0
вали українські та зарубіжні науковці,
зокрема Д. Майєр, П. Селовей, Д. Гоулман та
інші. П. Селовеєм і Дж. Майєром започатко0
вано вивчення особливостей емоційного
потенціалу людини. Дослідники визначили,

що люди, які легко розпізнавали емоції
інших, легко пристосовувались до змін
навколишнього середовища і створювали
підтримуючу їх систему соціальних відносин
[8]. Подальші дослідження науковців дозво0
лили виокремити сутнісні ознаки емоційного
інтелекту: самосвідомість, самоконтроль,
соціальна чутливість та соціальні навички
[8]. Широке розповсюдження теорія емо0
ційного інтелекту отримала завдяки роботам
Деніела Гоулмана [3].

У статті аналізуються проблеми емоційного менеджменту в контексті компе9
тентнісного підходу; виявлено необхідні умови ефективного управління емоційними
ресурсами в організації.

Ключові слова: емоційний менеджмент, емоційний інтелект, управління емоцій9
ними ресурсами, емоційна компетентність, резонансне лідерство.

ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÅÌÎÖ²ÉÍÈÌÈ ÐÅÑÓÐÑÀÌÈ Â ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯
Віталій Зелюк
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Українські психологи Е. Носенко та
Н. Коврига вважають, що термін «емоційний
інтелект» можна пояснити за допомогою
поняття «розумність», яка не тільки «під0
німає нас над нашими пристрастями та
слабкостями, а й допомагає скористатися з
наших переваг і талантів» [6]. Незважаючи
на певні розбіжності науковців у визначен0
нях, практично всі дослідники схиляються
до того, що наявність розвиненого емоцій0
ного інтелекту – це неодмінна умова успіш0
ного лідерства.

Дослідники прийшли до висновку, що
емоційна сфера людини відіграє особливу
роль у становленні фахівця та відбивається
на професійно важливих якостях, зокрема,
на професійній компетентності. Розглядаючи
професійну компетентність педагога, дослід0
ники, зазвичай, мають на увазі такі професійні
якості, як рівень рефлексії, емоційна чутливість
та комунікаційність, рівень емпатії тощо.
Торкаючись цього питання, стикаємося з
широким розмаїттям семантичного поля
компетентності – комунікативної, психо0
логічної, соціально0психологічної, емоційної
тощо. 

За даними досліджень М. Рейнольдс, емо0
ційна компетентність виявляється в наступній
поведінці: висока емоційна компетентність
(слухання; емпатія; сміливість; гнучкість;
залученість), низька емоційна компетент9
ність (звинувачення; непрощення; захист;
скованість; засудження; відчуженість). Оче0
видно, що емоційна компетентність може
розглядатися як показник оптимального
організаційного управління і в цілому
позитивно впливає на організаційну культуру. 

Подальший розвиток і узагальнення
емоційна компетентність знаходить в емоцій0
ному інтелекті, понятті яке вводять П. Селовей
і Дж. Майєр, розкриваючи його як особливого
роду здатність розпізнавати власні емоції,
володіти емоціями, використовувати емоції
для вирішення проблем, розуміти емоції
інших людей і управляти емоціями, –
власними й інших людей [8]. Це особливо
важливо для досягнення успіху всього
колективу як єдиної команди. 

Вивчення емоційного стану керівника та
його впливу на працездатність установи
започаткував український учений0дослідник
Л. Довгань. Науковець надає докладні реко0
мендації щодо виявлення емоцій, вироблен0

ня шанобливого ставлення до них, запобіган0
ня по можливості їх негативним проявам та
визначення параметрів стабілізаційного
(стійкого) настрою. 

Основний матеріал і результати до8
слідження. У останні роки організації все
більшу увагу приділяють управлінню немате0
ріальними активами разом з матеріальними.
У цьому контексті емоції розглядаються як
частина інтелектуального капіталу організації.
Концепція емоційного інтелекту сьогодні є
одним з найефективніших інструментів для
знаходження рішень в питаннях лідерства.
Крім того, вона дає можливість розвивати
лідерські якості людям, яким їх не вистачає. 

З приводу розвитку емоційного інтелекту
в психології існують дві різні думки: 1) EQ –
відносно стабільна здатність, рівень розвитку
якої обмежений механізмами спадковості, в
той час, як емоційні знання (вид інформації,
якою оперує емоційний інтелект) відносно
легко здобуваються, в тому числі й в процесі
навчання; 2) EQ можна і потрібно розвивати
[1; 2]. EQ може розглядатися як «репертуар
емоційних компетенцій і вмінь, доступних
для індивіда в даний момент часу, з ціллю
гармонізації вимог оточуючих і опору їх
тиску» [5]. 

Розвиток EQ розглядається в двох аспек0
тах: у плані вивчення онтогенетичних змін у
здібностях до розуміння і управління емо0
ціями, та в контексті цілеспрямованого
впливу на розвиток окремих сторін EQ. До
найбільш перспективних сфер розвитку
здібностей EQ відносяться сфери освіти,
психології, геронтопсихології, сучасних інфор0
маційних систем, клінічної психології [6].

У EQ є декілька рівнів. Перший –
усвідомлення своїх емоцій, уміння визна0
чити, яку емоцію відчуває людина в даний
момент, з яких базових емоцій вона склада0
ється. Другий рівень – уміння управляти
власними емоціями, визначати джерело і
причину їх виникнення, ступінь корисності,
змінювати інтенсивність емоцій, розширю0
вати репертуар емоційних реакцій. Третій –
усвідомлення емоцій інших людей, визначення
емоційних станів за вербальними і невербаль0
ними ознаками. Четвертий – управління
емоціями інших людей, цілеспрямована дія на
їх емоції [8].

Виходить, що емоційний інтелект – це само0
свідомість, самоконтроль, соціальна чуйність
та управління відносинами. Хороший лідер0
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оратор уміє викликати у слухачів необхідні
відчуття та емоції на нетривалий час. А лідер
з високим рівнем емоційного інтелекту –
тактик і стратег, який може керувати своїм
емоційним станом та станом співробітників
протягом тривалого періоду часу [5].

Сьогодні з упевненістю можна сказати, що
емоційні ресурси організації так само важ0
ливі і значущі, як і інші види ресурсів. Є
навіть таке поняття, як «емоційний мене0
джмент» – управління емоційними ресурса0
ми організації з метою підвищення її
ефективності. Головною ідеологічною функ0
цією емоційного менеджменту є визначення
стратегії управління емоційним ресурсом
організації [4]. Тому, істотне значення для
розуміння емоційного менеджменту має
емоційна компетентність персоналу і, в
першу чергу, керівництва. Поняття емоційної
компетентності науковці визначають як
здатність діяти з внутрішнім середовищем
своїх відчуттів і бажань, відвертість емоцій0
ним переживанням [4]. Істотним є те, що
емоційна компетентність розглядається у
взаємній підтримці з соціальною компетент0
ністю: емоційне спілкування з оточуючими
підсилює здатність діяти як з іншими людь0
ми, так і зі своїми відчуттями і бажаннями. 

Повертаючись до емоційного менеджмен0
ту, слід зазначити, що відповідно до вживаної
термінології, його значення ближче до управ0
ління емоціями, а зміст – до емоційної
регуляції. Виходячи з цього, емоційний
менеджмент передбачає уміння управляти
власними емоціями і емоційну регуляцію
діяльності. Тому для керівника важливу роль
відіграють його емоційна компетентність і
емоційний інтелект, що дозволяє розпізна0
вати, зіставляти, коректувати і об'єднувати
індивідуальні і організаційні стилі, моделі
емоційної поведінки, актуалізувати і ефек0
тивно управляти емоційними ресурсами
освітньої установи, що сприяє створенню
позитивних результатів у всіх аспектах
життєдіяльності персоналу і колективу в
цілому.

Щодо лідерів – то близько 90% їх успіш0
ності приписується високому рівню розвитку
емоційного інтелекту. Якщо говорити про
лідерів в освітніх організаціях, то для них,
поза сумнівом, найважливішими рисами є
харизматичність, здатність мотивувати свою
команду до дії, уміння використовувати
приховані ресурси персоналу і організації,
гнучкість, стресостійкість, здібність до коопе0
рації, здатність не просто мати чітку позицію
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з якого0небудь питання, а й чути думки інших
людей в компанії, досягати цілей, використо0
вуючи синергію командної роботи [5]. 

Сьогодні не викликає сумнівів той факт,
що без емоційного інтелекту ефективне
лідерство неможливе. Д. Гоулман у своїй
книзі «Емоційне лідерство» наводить дані
досліджень Гарвардського університету, які
просто приголомшують: успішність будь0
якої діяльності лише на 33% визначається
технічними навичками, знаннями і інте0
лектуальними здібностями (тобто IQ людини),
а на 67% – емоційною компетентністю (EQ).
Гоулман стверджує, що на 50070% створення
клімату в організації залежить від дій однієї
людини – лідера. При цьому тільки один окре0
мо взятий організаційний клімат – емоційно
забарвлене ставлення людей до роботи –
здатний пояснити 20030% відмінностей в
продуктивності праці працівників. Саме
емоційний стан керівника реально впливає
на психологічний клімат у колективі і тим
самим на ефективність роботи співробіт0
ників [3].

Емоції можуть легко передаватися, особ0
ливо від керівника до працівника. Тому
першим завданням лідерів є необхідність
контролювати свої емоції. Психічне само0
почуття лідерів має соціальні наслідки. В
основі успіху ефективних менеджерів або
лідерів лежить резонанс – своєрідний «резер0
вуар» позитивного відношення, який вивіль0
няє найкраще в людях [3]. 

Термін «резонансне лідерство» був впер0
ше введений американцями Д. Гоулманом,
Р. Бояцисом та Е. Маккі у колективній праці
«Еоційне лідерство: Мистецтво управління
людьми на основі емоційного інтелекту».
Дослідники дають характеристику цьому
феномену як особливому виду гармонії між0
особистісних взаємин. Результати досліджень
дали змогу зробити висновки про те, що саме
поведінка та настрій лідера впливають на
силу емоцій підлеглих: породжують моти0
вації, надихають на творчість, покращують
продуктивність праці, пробуджують високі
почуття відданості справі. Уміння викликати
резонанс – ознака лідерів, які володіють
високим рівнем емоційного інтелекту[3].

EQ є незамінним чинником, що активізує
і підносить розумову вправність; тобто, коли
людина визнає свої почуття і керується ними
в конструктивний спосіб, то це збільшує
інтелектуальні сили особистості. Підвищити

рівень емоційного інтелекту цілком мож0
ливо, проте не за допомогою традиційних
програм навчання, спрямованих на ту части0
ну мозку, яка керує нашими раціональними
ідеями. Тривала практика, зворотний зв'язок
від колег, а також особистий ентузіазм, сто0
совно досягнутих змін у собі, є істотними у
справі успішної самореалізації.

Оскільки емоції містять інформацію і
впливають на мислення, має сенс брати їх до
уваги при розв'язанні задач, ухваленні
рішень і виборі своєї поведінки. Для цього
необхідно навчитися управляти емоціями,
тобто викликати емоції або відчужувати їх
залежно від важливості. У процесі управ0
ління емоціями суб'єкту необхідно навчи0
тися розуміти себе і свої наміри. У цьому
випадку успіх стане логічним завершенням
всіх виконуваних завдань [5]. 

Високий емоційний інтелект відповідає за
уміння контролювати свої емоції. Втіленням
керівника, здатного управляти своїми відчут0
тями, є лідер, що зберігає спокій і розсуд0
ливість навіть в умовах сильного стресу [3].

Ефективний лідер0менеджер допомагає
членам команди пройти всі стадії розвитку і
повністю розкрити свій потенціал. Він
повинен уміти передбачати наближення
кожної наступної стадії розвитку і вести
команду вперед [7]. 

EQ формує також рівень ініціативності,
тобто уміння використовувати сприятливі
можливості для підвищення загальної
результативності. За ініціативністю слідує
воля до перемоги, тобто орієнтація на
кінцевий високий результат. При цьому про0
цес досягнення кінцевого результату прохо0
дить з емоційним піднесенням. Лідери з
такими навичками уміють викликати у спів0
робітників бажання активної діяльності і
одночасно вміють захопити їх загальною
місією. Такі керівники особисто подають під0
леглим приклад бажаної поведінки і здатні
виразно викласти загальну місію так, щоб
надихнути інших. 

Високий рівень емоційного інтелекту
допомагає і при вирішенні конфліктних
ситуацій, що виникають у процесі трудової
діяльності, тим самим сприяючи атмосфері
підтримки, командній роботі в організації.
Командний дух укріплює моральний клімат
в організації, мотивує співробітників до
виконання поставлених цілей, укріплює
корпоративну культуру. 



7

СИЛА ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Для ефективної роботи команди її члени
повинні володіти груповим емоційним інте0
лектом, тобто вмінням розробляти систему
довіри, створювати групові ідентичності і
синергію. Організації, побудовані на принци0
пах емоційного інтелекту, здатні управляти
талантами своїх співробітників для більш
успішного вирішення проблем, які ставить
перед ними конкурентне середовище. Звісно,
добре мотивований, налаштований на пози0
тивне відношення, високоморальний персо0
нал, забезпечує більш високу продуктивність
і ефективність. 

Висновки. Сприйняття внутрішнього
світу людини з акцентом на розумі, а не на
почуттях, створює ситуацію, коли почуття та
емоції залишаються поза свідомістю, а це в
свою чергу породжує внутрішню напруже0
ність, скованість і різні хвороби. Новий хід
розвитку наукового напрямку в емоційній
сфері дозволяє оцінити активність людини в
емоційному середовищі, та створити нову
цінність людського капіталу. 

Емоційна компетентність включає здат0
ність розуміти емоції, здатність виражати
емоції і здатність називати емоції. Це при0
пускає: уміння точно розпізнавати, оціню0
вати і виражати емоції; уміння породжувати
відчуття, сприяючи процесу усвідомлення і
мислення; уміння розуміти емоції і продуку0
вати емоційне знання; закріплення досвіду
суб'єкта, у тому числі і емоційного; уміння
впливати на міжособистісну комунікацію;

уміння управляти емоціями для досягнення
емоційного й інтелектуального зростання,
підвищення культури емоцій персоналу і
культури організації в цілому. 

З метою підвищення ефективності управ0
лінської діяльності керівник закладу має
пам'ятати, що основним його імперативом є
розуміння власної відповідальності перед
людьми, вміння йти не від особистої потреби,
а діяти заради потреби та інтересів реалізації
мети колективу, прагнення забезпечити
задоволеність працею членів колективу,
реалізація творчого потенціалу, використо0
вуючи можливості закладу та свої власні.
Тому, перед кожним керівником освітнього
закладу, як пріоритетне, має стояти питання
оволодіння емоційним менеджментом, вдо0
сконалення власного стилю керівництва. 

Сучасний управлінець – це резонансний
лідер, представник нової управлінської еліти,
який максимально наближає свою діяльність
до потреб та інтересів членів колективу, ши0
роких верств населення, усього суспільства. 

Враховуючи, що концепція емоційного
інтелекту вже не нова, цілком можливо, що
не сьогодні0завтра вона поступиться місцем
іншим концепціям і теоріям. Але завжди в
організаціях буде цінуватися здатність розу0
міти себе та інших, ефективно справлятися із
стресом, встановлювати контакти, вести пере0
говори, управляти людьми. Тому емоційний
інтелект як такий нікуди не подінеться, і його
має сенс розвивати завжди!
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Наукове розуміння менеджменту лежить
у площині ефективного управління і може
означати цілеспрямований вплив керівника�
лідера на систему для її переведення у якісно
новий стан. Характерними тенденціями сучас�
ного менеджменту є:

по�перше, збільшення уваги до проблем
адаптації в умовах постійних змін зовніш�
нього середовища, глобалізаційних процесів
нестабільного світу;

по�друге, орієнтація нової парадигми
управління на посилення ролі керівника та
його професійної діяльності.

Лідерство як унікальна управлінська
якість (енергія) виступає ключовою про�
блемою досягнення організаційної ефектив�
ності і розвитку. Воно стає об'єктом дослідження
багатьох учених, у результаті чого склада�
ються наукові школи щодо вивчення цього
феномену. Порівнюючи різні теоретичні
підходи, розглянемо «три кити» профе�
сіоналізму керівника на шляху розвитку
організації:

– спосіб мислення;
– стиль поведінки;
– рівень компетентності.
Розвиток системи (в освіті це окрема

людина, колектив, організація) і результати
діяльності обумовлені взаємодією  факторів

зовнішнього впливу, власного мотиву та
існуючих обставин. Різні умови, в яких
протікає процес управління, породжують
різні погляди на його сутність, способи ви�
значення перспектив, мети і завдань, а також
шляхи їх трансформації у завдання (функції)
кожного працівника та характер контролю.
Отже, філософська основа управління фор�
мує характер взаємодії керівника і колективу
та механізми досягнення мети.

Традиційна модель управління, що ґрунту�
ється на діалектико�детерміністській основі,
розглядає розвиток як результат боротьби
протиріч з обов'язковою перемогою одного з
них, тим самим визначаючи односпрямо�
ваність впливу на процес та його лінійність.
Стратегія і тактика діяльності визначаються
керівником, обов'язки виконавців закріплю�
ються посадовими інструкціями, встановлю�
ються субординаційні зв'язки і влада посади.
Відбувається розподіл праці по вертикалі,
управління стає функціональним й адмі�
ністративним.

В основі адаптивної моделі управління
лежить синергетичний (узгоджено діючий)
підхід; визнається багатофакторність і різно�
спрямованість впливу та нелінійність проце�
сів розвитку, які є результатом наближення
різних точок зору і взаємодії для досягнення
спільно визначеної мети. Завдання управління
розвитком полягає у регулюванні тиску і на�
пряму зовнішнього впливу на формування
внутрішніх мотивів потрібної для організації
діяльності шляхом діалогічної адаптації.
Встановлюються партнерські зв'язки і влада
мети, відбувається горизонтальний розподіл
влади, коли керівник координує роботу
виконавців, а завдання розв'язуються спіль�
ними зусиллями першої особи і підлеглих.
Таке управління буде партисипативним
(заснованим на широкій участі персоналу в
процесі управління) і цільовим. 

Вважаємо, що стратегія управлінської
взаємодії забезпечує найефективнішу ді�
яльність, адже вона спрямована власним мо�
тивом кожного працівника, узгоджена із
зовнішніми вимогами і враховує існуючу

Ë³äåðñüêà êîìïåòåíòí³ñòü êåð³âíèêà
Римма Гавриш
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ситуацію. Універсальність і цінність принци�
пів адаптивного управління полягає в тому,
що воно ґрунтується на демократичних ідеалах
поваги до кожної людини задля суспільного
добра.

У розумінні феномену лідерства важливими
є концептуальні підходи до класифікації
стилів управлінської поведінки з метою
визначення відмінностей між ефективними і
неефективними керівниками. 

Найбільш ранньою є теорія лідерських
якостей, згідно з якою якість управління визна�
чається особистісними рисами керівника.
Дослідники шукають відповідь на питання,
якими ж характеристиками повинен володіти
ефективний лідер, намагаючись узагальнити
практично безкінечний перелік лідерських
властивостей. Загальновідомо, що значна
частина соціально�психологічних лідерських
рис детермінована культурою, тому виявилося
неможливим створити «єдино вірний» образ
лідера.

Теорія лідерської поведінки, на відміну
від вище розглянутої, пояснює ефективність
діяльності керівника не особистісними
якостями, а манерою його поведінки у
стосунках з підлеглими, зосереджує увагу на
пошуках «оптимального» стилю управління.
Дана теорія припускає можливість підготовки
лідерів за спеціально розробленими про�
грамами.

Найбільшу популярність здобула модель
американських дослідників, представників
біхевіористської школи менеджменту Роберта
Блейка і Джейн Мутон. Їхня управлінська
матриця утворена перетинанням двох змінних
лідерської поведінки: на горизонтальній осі
від 1 до 9 – інтерес до виробництва, на
вертикальній – увага до людей. Автори
дійшли висновку, що ефективність дося�
гається балансом між виробничими і
соціальними потребами, і визначили п'ять
типів поведінки. 

Тип 9.1 означає стиль управління, пов�
ністю орієнтований на результат  і жорстке
адміністрування, тип 1.9  ставить на перше
місце людські відносини, тип 1.1 –
репрезентує стиль очікування та відсутності
прагнень, тип 5.5 – «золотої середини», і
нарешті тип 9.9 полягає в умінні так
побудувати роботу, щоб працівники бачили в
ній можливість власного творчого і про�
фесійного зростання, самореалізації й під�

твердження своєї значущості. На їх думку,
саме він забезпечує процвітання організації
за всіма показниками і  незалежно від
ситуації є найефективнішим.    

Інший концептуальний підхід отримав
назву теорії ситуаційного лідерства, заснов�
ником якої вважають Фреда Фідлера. Його
модель відображає зв'язок між трьома
ситуаційними змінними, а саме: стосунки в
колективі,  структурованість роботи, посадова
влада. Перша змінна характеризує рівень
лояльності, довіри та підтримки, який про�
являють підлеглі по відношенню до керів�
ника, адже визнання лідера є найбільш
важливою умовою досягнення поставленої
мети. Друга змінна вимірюється такими
показниками як ясність мети, множинність
засобів її досягнення, обґрунтованість рішення.
Третя змінна розглядає ступінь формальної
влади лідера та можливості контролю ситуації.

Ситуаційний підхід визначає лідерство як
функцію середовища (часу, місця і обставин),
стверджуючи, що люди стають лідерами не
через особисті  характеристики і досягнення,
а завдяки різним ситуаційним факторам.
Лідера формує ситуація, яка повинна стати
інструментом вирішення проблеми.

Узагальнюючи результати досліджень і
поділяючи  ідею ситуаційного лідерства як
мистецтва керування, вважаємо лідерські
якості і набуті вміння взаємодіяти суттєвими
компонентами успіху. Однак, вирішальну
роль в ефективності управління відіграють
ситуаційні фактори,  які охоплюють  характер
завдання, вплив середовища, настрої, а
головне – потреби підлеглих.
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Нові наукові підходи до управління
актуалізують тему професійної компетентності
керівника. Компетентність є ознакою діяль�
ності і тлумачиться як здатність правильно
оцінювати ситуацію та ухвалювати необхідне
рішення, щоб досягати потрібного результату.

Виділяють три рівні лідерської компе�
тентності:

– адаптивний – здатності діяти в умовах
змін зовнішнього середовища;

– управлінський – вміння керувати в
умовах розвитку; 

– соціально�психологічний – навички
комунікації, розуміння позиції людей та
мотивація їх діяльності. 

Одним із понять менеджменту є не�
стабільність як постійна мінливість умов
життєдіяльності. Завданням керівників стає
створення швидко реагуючих управлінських
механізмів, що уможливлює адаптацію систе�
ми до змін в оточенні. Необхідне більш
гнучке, різноманітне, органічне управління;
доцільно шукати, експериментувати, творити.

Особливість сучасного погляду на лідера
полягає у розумінні керівника як носія
інноваційної організаційної культури. Це
проявляється в наступному:

– стосунки між керівником і підлеглими
переходять на рівень співробітництва;

– відбувається кооперація партнерів,
зацікавлених у результаті;

– накази, розпорядження замінюються
переконанням;

– жорсткий контроль поступається ро�
боті за довірою;

– розвивається командна діяльність,
керівник завжди відкритий для нових ідей
від колег, підлеглих, клієнтів;

– цінується особистий приклад керів�
ника, його обізнаність у навіть незначних
питаннях;

– підтримується позитивний психологіч�
них клімат в колективі.

На думку Дугласа Мак�Грегора, робота
для людини є такою ж природною, як сон чи
відпочинок, вона відповідальна і може під�
порядковувати свої цілі завданням органі�
зації. Отже, завдання управління – створити
умови, за яких людина могла б задовольнити
свої бажання�потреби, самостійно працювати. 

Ефективним підходом у налагодженні
співробітництва є порозуміння, діалог між
керівником та підлеглими. Стратегія спіл�
кування, що враховує потреби кожного члена
колективу, дає нову якість – синергію, тобто
взаємне посилення і доповнення один
одного. 

Мері Паркер Фоллет, відомий авторитет в
розумінні менеджменту як процесу спів�
робітництва керівника і підлеглих, стверджу�
вала, що між працею й управлінням існує
природне партнерство, тому управлінське
лідерство повинно встановлюватись не
відповідно до традиційних ліній влади, а на
підставі переваги компетентності керівника.

ЛІТЕРАТУРА
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В умовах зростання кількості загально�
освітніх навчальних закладів (знз), діяль�
ність яких ґрунтується на моделі громадсько
активних шкіл (ГАШ), великої різноманіт�
ності педагогічних, соціальних технологій та
програм, які вони втілюють, виникла необхід�
ність в актуалізації проблеми професійного
розвитку керівників ГАШ для подальшого
становлення у школі традицій і практики
громадянської активності. Це прискорить
процеси демократизації в освіті та державі,
на тлі складного соціально�економічного
становища, несприятливої демографічної
ситуації в Україні. 

Прийняття Україною низки нормативно�
правових документів суттєво змінило місце і
роль школи в системі інститутів грома�
дянського суспільства, зумовило позитивні
зміни в розвитку громадянської активності
місцевих громад. Так, реалізація закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Національної доктрини розвитку
освіти спрямовується на посилення ролі
органів місцевого самоврядування, активіза�
цію участі батьків, піклувальних рад, меце�
натів, громадських організацій, фондів,
засобів масової інформації у навчально�
виховній, науково�методичній, економічній
діяльності навчальних закладів, прогнозу�
ванні їх розвитку, оцінки якості освітніх
послуг.

У Національній доктрині розвитку освіти
також зазначається, що система освіти
повинна готувати людей, які вміють не
тільки жити в громадянському суспільстві і
правовій державі, але й створювати їх. Наразі
виникає необхідність розробки теорії і
практики формування професійної компе�
тентності керівників шкіл, зокрема розвитку
соціальної складової емоційного інтелекту
керівника ГАШ, для розв'язання низки
проблем удосконалення як управлінської
компетентності директора так і створення у

навчальному закладі атмосфери, яка б забез�
печувала психологічну та фізичну безпеку
всіх суб'єктів педагогічного процесу.

Метою статті є виявлення особливостей
розвитку соціальної складової емоційного
інтелекту керівника ГАШ для розробки про�

позицій щодо удосконалення основних
підходів його підготовки до роботи у школі у
системі післядипломної педагогічної освіти.

Аналіз психолого�педагогічної літератури
показує, що ГАШ є складною, динамічною,
соціально�педагогічною системою, яка не має
спеціального статусу. Г.Б. Корнєтов наголо�
шує, що громадсько активна школа – це
школа, яка орієнтується на цінності, ідеали,
цілі і механізми демократії, розглядає
суспільство як ресурс розвитку суспільства,
його демократизації. ГАШ прагне до макси�
мального наближення освіти до життя дити�
ни, спирається на соціалізуючий потенціал
різноманітних соціальних практик, активно
використовує у своїй діяльності механізми
волонтерства і партнерства [3, c.32].

На наш погляд, втілення моделі державно�
громадського управління (як різновиду

ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍ²ÑÍÈÉ Ï²ÄÕ²Ä ÄÎ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ
ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ¯ ÑÊËÀÄÎÂÎ¯ ÅÌÎÖ²ÉÍÎÃÎ ²ÍÒÅËÅÊÒÓ ÊÅÐ²ÂÍÈÊÀ
ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ ÀÊÒÈÂÍÎ¯ ØÊÎËÈ

Зоя Резніченко 
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адаптивного) є необхідною умовою для
встановлення в ГАШ демократичних, парт�
нерських, взаємовигідних стосунків усіх
суб'єктів педагогічного процесу, спрямова�
них на розвиток громадянської активності
місцевої громади, зокрема розв'язання на�
гальних соціальних проблем. За О.О. Марчак
таке управління передбачає залучення гро�
мадськості до співпраці й прийняття управ�
лінських рішень для встановлення рухомої
рівноваги між запитами громади і наданням
освітніх послуг знз з метою забезпечення
оптимального результату в саморозвитку
учасників навчально�виховного процесу й
місцевої громади через активізацію процесів
самоорганізації і самоуправління [5, с.3].

Безсумнівно, що у таких непростих
умовах компетентнісний підхід виступає
підґрунтням діяльності директорів ГАШ.
Вітчизняні вчені визначають професійну
компетентність як інтегральну якість особис�
тості, що має певну структуру, і дозволяє фахів�
цеві у найбільш ефективний спосіб здійсню�
вати свою діяльність, а також сприяє його
саморозвитку і самовдосконаленню [4, с.70].

Компетентність характеризує здатність
управлінця (директора ГАШ) реалізовувати
особистий потенціал у професійній діяль�
ності. Професійна компетентність керівника
ГАШ, тобто управлінська компетентність,
втілюється  в практичній управлінській
діяльності, адаптованої до мінливих соціо�
культурних умов, відповідно до норматив�
них вимог на основі морально�етичних норм.
При цьому рівень професійної компетент�
ності керівника повинен дозволяти йому не
лише виконувати функціональні обов'язки
щодо забезпечення освітньої діяльності
установи, втілювати освітні інновації, під�
вищувати якість освіти, але й діяти творчо і
креативно. Таким чином, управлінська
компетентність спрямовує зміну ролі дирек�
тора, його стилю взаємодії з учасниками
педагогічного процесу, збільшує рівень
свободи й міри відповідальності; визначає
міру конкурентоздатності ГАШ на ринку
освітніх послуг [7, с.175].

Далі проаналізуємо чинники, що впли�
вають на розвиток соціальної складової
емоційного інтелекту адміністраторів ГАШ.
Умови, пов'язані зі змінами моделі діяльності
школи висувають нові вимоги до компетенності
керівника, носять надпредметний і над�

професійний характер. Звичайно, ґрунтовні
фахові знання менеджера, що очолює ГАШ,
зберігають своє значення. Для керівників
школи, наприклад, це прийом і переробка,
створення, трансляція інформації, здатність
до концентрації, систематизації, порівняння,
опанування новітніми педагогічними техно�
логіями діяльності, наприклад, інформацій�
ними. Безперечно, керівник ГАШ повинен
бути мотивований, активний, самостійний,
адекватно оцінювати власну працю, мати
відповідну посаді і професії педагога соціальну
поведінку, вміти працювати в команді, на�
вчатися протягом життя тощо.

Необхідно розвивати управлінську компе�
тентність директора в проектній діяльності
громадсько активної школи, сприяти засвоєн�
ню ним функцій тьютора та експерта со�
ціально значущих проектів. Досвід соціальних
практик діяльності громадсько активних шкіл
України демонструє успішність розв'язання
даної проблеми.

Як слушно відмічає О. І. Агаркова, і в умо�
вах ГАШ відсутність гнучкості поведінки,
небажання, а нерідко і невміння адекватно
сприймати те, що відбувається навколо,
вказує на певні порушення психоемоційної
сфери, які призводять до деформації у
професійній діяльності. Вона заважає повно�
цінному управлінню педагогічним процесом,
становленню й розвитку професіоналізму
колективу. На погляд вченого, існує про�
тиріччя між тим, як виконати всі професійні
вимоги та отримувати задоволення від своєї
праці. З метою вдосконалення компетент�
ності педагогів та адміністраторів знз щодо
профілактики виникнення професійної
деформації під час курсового підвищення
кваліфіації пропонуємо використовувати
спеціально розроблений робочий зошит. Він
містить практичний інструментарій роз�
в'язання проблем, які дестабілізують про�
фесійну діяльність (тривожність, зневіру,
пригніченість, апатію, розчарування, хроніч�
ну втому). Так, наприклад, третє заняття
«Емоції в моєму спілкуванні» присвячене
детальному вивченню власних емоцій,
формуванню вміння їх самоусвідомлювати
та регулювати [7, с.180�181]. На жаль, це
поодинокий приклад практичної допомоги
менеджерам ГАШ в побудові власної
стратегії особистісного розвитку, у т.ч. про�
філактики емоційного вигорання.
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Програма підвищення кваліфікації та під�
готовки директорів шкіл Полтавської області
передбачає послідовний процес отримання
ними формальної, неформальної та інфор�
мальної освіти щодо розбудови ГАШ.
Формальне освіта представлена впрова�
дженням у курсову підготовку менеджерів
освіти спецкурсу «Організація та розбудова
ГАШ як осередку розвитку громади», що
включає три теми: «Громадсько активна
школа – ГАШ», «Управління ГАШ» та
«Основні напрями, зміст і форми взаємодії
школи та громади» [6]. Неформальна освіта
організована Всеукраїнським фондом «Крок
за кроком» і представлена навчальними
програмами і тренінгами: «Ознайомчий тре�
нінг з розвитку громадсько активних шкіл»,
«Удосконалення школи», «Стратегічне пла�
нування», «Залучення додаткових ресурсів
(фандрайзинг)», «Розвиток волонтерства»,
«Зв`язки із громадськістю», «Розвиток
громадських організацій», «Тренінг для
наставників» (координаторів громадсько
активних шкіл та інших потенційних настав�
ників), «Тренінг для тренерів». Ці заходи
проводяться фахівцями – тренерами Все�
української мережі ГАШ на базі знз області у
форматі науково�практичних конференцій,
обласних колоквіумів, науково�практичних і
постійно діючих семінарів з метою втілення
обласного проекту «Розвиток Полтавської
обласної мережі ГАШ». Інформальна освіта –
проходження стажування координаторів
проектів ГАШ Полтавської області з метою
вивчення, узагальнення та поширення
досвіду роботи кращих знз з питань демо�
кратизації, волонтерства та соціального
партнерства в освіті. 

Аналіз змісту діючих програмних доку�
ментів дає підстави стверджувати що
проблемі формування соціальної складової
емоційного інтелекту відводиться побіжна
роль. Але сьогодення переконує, що розвиток
емоційного інтелекту управлінців усіх верти�
калей влади не данина моді, а вимога часу.
Оскільки сучасне лідерство – не стільки
раціональне, скільки емоційне мистецтво
управління людьми. Це означає, що необхідно
використовувати наявні ресурси, спрямову�
вати їх на розвиток емоційного інтелекту.
Останній ми розуміємо як здатність сприй�
мати чужі та власні емоції як цінні сигнали,
керувати емоційними потоками і власною
мотивацією з метою підвищення індивіду�
альної ефективності та ефективності органі�
зації загалом.

Так, емоційний інтелект дозволяє прий�
мати рішення і ефективно керувати на основі
раціонального використання ірраціональ�
них, зовні невпорядкованих сигналів емоцій�
ного середовища. Емоційне середовище
ГАШ – це емоції та емоційні зв'язки, які
виникають у людей в процесі роботи. Вони
мають неабияке значення, тому їх можна
розглядати як ресурси.

І це не випадково, оскільки емоції несуть у
собі пласт інформації, завдячуючи якій
ефективність менеджменту ГАШ зроста�
тиме. Емоційна компетентність нагально
необхідна в освіті, тому що практично всі
педагогічні професії належать до системи
«людина�людина», тобто пов'язані зі спілку�
ванням, взаємодією, залученням, переконан�
ням, сугестією. 

Деніел Гоулман, автор численних праць з
емоційного інтелекту, визначає EQ як
здатність усвідомлювати і визнавати власні
емоції і почуття, а також почуття і емоції
інших, для ефективного управління як
своїми емоціями, так і впливу на емоції
інших. Найбільшого успіху в житті дося�
гають ті, хто в змозі в критичний момент
взяти себе в руки і не йти на поводу у гніву,
роздратування або образи.

Наразі відомі різні підходи до вивчення
впливу емоційного інтелекту на управління
персоналом. Так, Деніел Гоулман і Рувен
Барон розглядають окремі компетенції керів�
ників, пов'язані з емоціями (наприклад, при
управлінні конфліктами), й особистісні
якості (скажімо, оптимізм). А Джон Майер і
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Пітер Сейлови аналізують когнітивні здібності
людини щодо емоцій (вміння розуміти і виз�
начати, що означає та чи інша емоція). Ми
дотримуємося концепції цих учених і
вважаємо, що емоційна компетентність
керівника передбачає володіння чотирма
видами навичок: усвідомлення власних
емоцій; усвідомлення емоцій інших людей;
управління своїми емоціями, управління
емоціями інших людей [1, c.76].

Важливість вивчення даної проблеми під�
тверджується даними спеціальних досліджень
щодо взаємозв'язку емоційного інтелекту і
деяких особистісних характеристик керівників
знз, проведених у Москві О.Б. Філінковою,
С.Г. Мироновою 2010 року. Названі вчені
говорять про те, що керівники знз в цілому
характеризуються середнім рівнем розвитку
емоційного інтелекту. Найвищі здібності
виявлені у більшості керівників щодо вміння
керувати власними емоціями, але емпатія
опинилась на середньому, наближеному до
нижньої межі рівні. З урахуванням цього
факту, що управлінська діяльність взагалі, а
діяльність менеджера освіти зокрема ще у
більшій мірі пов'язана зі спілкуванням, то
наявність 20�30% керівників знз з низким
рівнем емоційного інтелекту викликає
занепокоєння, оскільки свідчить про низьку
ефективність їх діяльності [8, c.71].

Для більш глибокого розуміння емоцій�
ного інтелекту необхідно розглянути 5 клю�
чових компонентів EQ за Д. Гоулманом.
Отже, основні складові EQ: самосвідомість,
самодисципліна, мотивація, емпатія, соціаль�
ні навички. Перші три складові емоційного
інтелекту – це навички володіння собою,
останні – емпатія і комунікабельність
(навички відносин) – є соціальними складо�
вими встановлення відносин з іншими.
Успішна взаємодія з іншими людьми
неможлива без емпатії. Це вміння ставити
себе на місце іншого, розуміти почуття і
емоції інших людей, спілкуватися з ними з
урахуванням їх емоційної реакції [1]. 

Соціальні навички – це вміння керувати
взаєминами. Це здатність налагодити і
підтримувати взаємини з іншими людьми
таким чином, щоб ця взаємодія була цінною
для обох сторін. Здатність не настільки
проста, як задається на перший погляд, вона
має колосальний вплив на успіх в управлінні

персоналом, веденні переговорів, управлінні
змінами, побудові і розвитку команди та
врешті�решт успішності особистого і сімей�
ного життя. 

Атмосфера навчального закладу, яка б
забезпечувала психологічну та фізичну
безпеку всіх суб'єктів педагогічного процесу,
залежить, в першу чергу, від особливостей
емоційного інтелекту кожного керівника, та
обраного ним стилю. Таких стилів Д. Гоулман
виділяє шість [2]. Розглянемо їх детальніше:

Лідери�«диктатори» вимагають негайного
виконання всіх своїх вказівок. Їх гасло:
«Роби, як я сказав!». Емоційний інтелект
таких керівників характеризується прагнен�
ням до досягнення результатів, ініціатив�
ністю, самоконтролем. Даний стиль ефектив�
ний, якщо організація знаходиться в стані
кризи, або небезпеки. 

«Авторитетні» лідери мобілізують маси на
здійснення своїх ідей. Вони вміють надих�
нути підлеглих, викладаючи їм свої ідеї, їх
гасло: «Всі за мною!» Особливості їх емоцій�
ного інтелекту: самовпевненість, емпатія,
прагнення до змін. Даний стиль актуальний
тоді, коли потрібно змінити загальний курс і
для цього необхідні нові ідеї. 

Лідери�«партнери» створюють навколо
себе атмосферу миру і злагоди, встанов�
люють дружні відносини. Їх гасло: «Найго�
ловніше – люди!». Емоційний інтелект
менеджера характеризується емпатією,
умінням налагодити відносини, широким
спілкуванням. Цей стиль особливо ефектив�
ний, коли в колективі існують проблеми і
конфлікти або необхідно знайти нову
мотивацію для співробітників. 

«Демократичні» керівники вміють залу�
чити всіх у процес роботи і домагаються
єдності у поглядах. Їх гасло: «А Ви що
скажете?». Для них характерне співробіт�
ництво, колективне керівництво, спілкуван�
ня. Такий стиль необхідний, коли потрібно
досягти згоди у поглядах, викликати почуття
причетності або отримати важливу інформа�
цію від цінних співробітників. 

Лідери «зразкового» стилю, показують
підлеглим особистий приклад і чекають від
них відмінної роботи і цілеспрямованості.
Вони задають високі стандарти, проголо�
шуючи гасло: «Роби як я! Зараз!» Їх інтелект
характеризується свідомістю, прагненням
отримати результат, ініціативністю. Цей
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стиль добре підходить, коли потрібно швидко
домогтися результатів від мотивованої і
компетентної команди. 

Лідери�«наставники» – це керівники, які
готують співробітників до успіхів у най�
ближчому майбутньому. Вони розвивають
підлеглих, пропонуючи: «Спробуйте це». Їх
емоційний інтелект характеризується таки�
ми рисами: заохочення розвитку інших,
емпатія, самоаналіз. Такий стиль необхідний
для того, щоб допомогти працівникам під�
няти продуктивність і розвинути свої інди�
відуальні переваги. 

Наведені характеристики доводять, кожен
стиль керівництва необхідний у певній
ситуації. І тільки в ній він матиме пози�
тивний вплив на атмосферу закладу. Тому
менеджер повинен вміти застосовувати різні
стилі, вибираючи відповідний до ситуації.
Найважливіший результат досліджень
Д. Гоулмана свідчит про те, що «лідери, які
домагаються кращих результатів, однаково
добре володіють декількома стилями управ�
ління. Чим більше стилів в арсеналі керів�

ника, тим краще. Оптимальна атмосфера і
найвищі показники продуктивності від�
значаються в тих установах, керівники яких
керують за допомогою чотирьох і більше
стилів, особливо якщо серед них є авторитет�
ний, демократичний, партнерський і настав�
ницький. Найуспішніші керівники вміють
майже непомітно переходити від одного
стилю до іншого в залежності від ситуації» [2]. 

Професійна компетентність керівника
ГАШ втілюється у розв'язанні управлінських
завдань. Природа професійної компетент�
ності така, що вона може функціонувати
тільки в органічній єдності з цінностями
керівника, тобто за умови його вмотиво�
ваності в даному виді діяльності. Тому
ефективний розвиток соціальної складової
емоційного інтелекту керівників ГАШ
можливий за наявності спільної стратегії у
системі післядипломної освіти, диференціації
змісту та активізації організаційних форм
підготовки керівників ГАШ та активного
прагнення директора вдосконалювати власну
професійну (управлінську) діяльність.
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У світлі формування успішної, сильної,
здорової особистості сучасного школяра виник
проект за авторством ректора Полтавського
обласного інституту післядипломної педа�
гогічної освіти ім. М.В. Остроградського
Віталія Володимировича Зелюка «Емоційний
інтелект у сучасній школі». 

Чим є емоційний інтелект і які шляхи його
впровадження у Полтавській області? 

Віталій Володимирович так відповідає на
ці питання: «Основна мета проекту щодо
впровадження емоційного інтелекту – під�
вищити ефективність виховної роботи на
основі формування емоційної компетентності
вчителів і учнів. Емоційна компетентність –
іншими словами, емоційний інтелект – як
категорія включає в себе 5 компонентів:
розуміння своїх емоцій, володіння своїми
емоціями, спроможність мотивувати себе до
діяльності, розуміння емоцій інших людей та
вміння налагоджувати стосунки з іншими
людьми або здатність впливати на емоції
інших». 

Ідея проекту, за словами В. В. Зелюка,
виникла на основі таких зроблених ним
висновків: «Я ще і ще раз з різних джерел
переконуюсь, що коефіцієнт емоційного інте�
лекту (EQ) є дуже важливим фактором
життєвої успішності людини: чим вищий EQ,
тим людина більш успішна в сімейному
житті, професійній кар'єрі… Моя американ�
ська знайома розповідала мені, що EQ в
бізнесовому середовищі США є основним
показником, на основі якого відбирають
працівників. А американці даремно не гра�
ються і тому для мене такі розповіді є авто�
ритетними. У вас може виникнути запи�
тання: А як же пов'язане це поняття із
сучасною українською школою? Я відповім –
оскільки основним завданням української
освіти я бачу формування успішної адапто�
ваної до середовища особистості, то впрова�
дження практики підвищення EQ, як фак�
тора такої успішності,  у загальноосвітній
школі є вимогою часу». 

Також Віталій Володимирович Зелюк
розповідає нам про конкретні кроки щодо
впровадження проекту з розвитку емоцій�

ного інтелекту та його елементів у сучасну
школу через ПОІППО та навчальні заклади
Полтавської області. 

«Першим кроком або першою складовою
цього проекту є підвищення рівня емоційного
інтелекту самих вчителів у процесі після!
дипломної педагогічної освіти. Це здійсню�
ється через курси підвищення кваліфікації,
семінари, конференції, через роботу мето�
дичних центрів, районних і міських методич�
них кабінетів. Без підвищення емоційного
інтелекту педагогів щось робити в цьому
напрямі неможливо, бо підвищення рівня
емоційної компетентності дітей потребує
підвищення тієї ж компетентності у вчителів.
Тому це – перший крок. 

Друга складова проекту – розробка реко!
мендацій з формування і розвитку емоційно!
го інтелекту в процесі викладання фахових
дисциплін. Наприклад, вивчення емоцій анг�
лійською мовою на уроках з англійської чи
емоційна характеристика історичних осіб та
подій на уроках історії. Як цей крок впро�
вадити на уроках математики – питання
складніше, але я впевнений, що емоції у дітей
виникають при вивченні будь�яких пред�
метів. А як їх навчити розпізнавати і нази�
вати свої емоції – це вже справа методистів. 

І третя складова – екстраполяція успішного
досвіду шкільних служб порозуміння на всі
школи Полтавської області. Це хороший
досвід упровадження ефективного інструмен�
тарію розв'язання конфліктів у шкільному
середовищі. Така шкільна служба порозумін�
ня діє в Пирятині, в Піщанській школі
Кременчуцького району. Але вони ще не
набули розголосу. Завдання ж нашого
проекту – впровадження таких чи інших шкіл
порозуміння в усіх школах Полтавщини. Це
має знизити рівень конфліктності, а, отже, і
рівень насилля у шкільному середовищі,
формуючи натомість уміння конструктив�
ного розв'язання конфліктних ситуацій,
успішної і продуктивної комунікації.

Оце фактично такі 3 ключові складові
нашого проекту».

Інтерв'ю взяла Вікторія Зелюк

×èì º åìîö³éíèé ³íòåëåêò ³ ÿê³ øëÿõè éîãî âïðîâàäæåííÿ 
â îñâ³òó Ïîëòàâùèíè?

Інтерв'ю з ректором ПОІППО ім. М. В. Остроградського Віталієм Зелюком
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Общество, заботящееся только об образовании ума, совершает большой
промах, ибо человек более человек в том, как он чувствует, чем как он
думает.

К. Д. Ушинский 
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Сьогодні все більше вітчизняних вчених
починає говорити про емоційний інтелект
(EQ). І ставлення до нього у науковців не�
однозначне. Одні захищають дисертаційні
роботи, доводячи теоретичну і практичну
значимість емоційного інтелекту для життє�
діяльності особистості у суспільстві, інші
наголошують, що саме поняття немає ніякого
наукового підґрунтя, мовляв, емоції – є емоції,
а інтелект – є інтелект.

Проблему співвідношення емоційного й
інтелектуального розглядали у своїх роботах
філософи (В. Андрущенко, Г. Гегель), соціо�
логи (А. Здравомислов), психологи (Б. Ананьєв,
Л. Божович, Л. Гордон, Г. Костюк, С. Рубін�
штейн та ін.), педагоги (М. Бєляєв, В. Іванов,
Н. Морозова, О. Леонтьєв, Г. Щукіна та ін.). 

Очевидним для нас стало те, що поняття
емоційного інтелекту не залишає байдужим
нікого, хто доторкнувся до його вивчення.

Вперше про EQ заговорили у 90�их роках
минулого століття.  У 1991 р. американськи�
ми психологами П. Селовеєм і Дж. Майєром

було введено поняття емоційного інтелекту
для позначення ступеня розвитку таких
людських якостей, як самосвідомість, само�
контроль, мотивація, уміння ставити себе на
місце інших людей, навички роботи з людь�
ми, вміння налагоджувати взаєморозуміння
з іншими. Найактивнішим популяризатором
EQ вважається Д. Гоулман, американський
журналіст і психолог, який у книзі «Emoti�
onal Intelligence» на матеріалах психологіч�
них досліджень і опитувань довів, що успіх у
житті залежить не стільки від логічного
інтелекту – IQ, скільки від здібностей управ�
ляти своїми емоціями – EQ [6]. Д. Гоулман
та його послідовники вважають, що поняття
«емоційний інтелект» синонімичне поняттю
«емоційна компетентність». Крім того, уче�
ний глибоко переконаний, що емоційний
інтелект людина може розвивати й удоско�
налювати протягом всього свого життя [2].  

Кожній особистості необхідно вміти пра�
вильно будувати взаємовідносини з людьми,
щоб вирішувати завдання, які перед нами
ставить життя (і керівництво). Для вчителя –
це відносини з учнями, їхніми батьками, а
також колегами, адміністрацією школи та
організацій, у яких працюють батьки дітей,
громадськими організаціями тощо. Це зна�
чить, що ми, вчителі, повинні бути знайоми�
ми з мистецтвом управління, самоуправлін�
ня, складовими яких є емоційний інтелект.

Як зрозуміти, яка людина стоїть зараз
переді мною? Наскільки швидко і широко я
здатний мислити? Який я насправді? На�
скільки я контактна / конфліктна особистість?
Як це можна контролювати? Як швидко
заспокоїтися і привести себе до рівноваги і
гармонії з навколишнім світом? Чи можу я
вплинути на емоційний стан іншої людини?
Як це можна зробити? Чи здатен я добитися
успіху? Що для цього потрібно? Чи хвилює

×È ÌÎÆÅ Ó×ÈÒÅËÜ ÄÎÑßÃÒÈ ÓÑÏ²ÕÓ ØËßÕÎÌ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÑÎÁÎÞ,
ÀÁÎ ÍÀÂ²ÙÎ ÏÎÒÐ²ÁÅÍ ÅÌÎÖ²ÉÍÈÉ ²ÍÒÅËÅÊÒ
Ніна Курмишева

«Недоверие к себе – причина большинства наших неудач»
Боуви

«Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники»
Маргарет Фуллер
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мене проблема особистісного самовдоскона�
лення чи кар'єрного зростання? Чи можна
краще розумітися у собі і в людях?

Відповіді на ці та інші питання криються у
тому, наскільки учитель уміє управляти
собою і будувати взаємовідносини з іншими
людьми. Краще, коли ці відносини будуть
спрямовані не в одному напрямку, від себе до
іншого, а у взаємодії з ним.

Згідно з концепцією Д. Гоулмана [1], EQ
вираховується як сума показників семи здіб�
ностей:
• самоусвідомлення;
• самомотивування;
• стійкості до фрустрації;
• контролю за імпульсами;
• регуляції настрою;
• емпатії;
• оптимізму.

Автор також вказує на три основні кате�
горії особистих якостей людини, що сприя�
ють її успішній діяльності: 
• технічні здібності (уміння створювати  нове);
• пізнавальні здібності (аналітичне мислення

і планування);
• емоційні (вміння працювати з людьми і

ефективно впроваджувати нові ідеї).
Т. Шевчук [7] вказує на те, що по важ�

ливості емоційні здібності перевищують ІQ у
два рази: саме емоції відіграють визначальну
роль у прийнятті рішень, лідерстві і моти�
вації колективу (у т.ч. самомотивації). «Чим
вище посада, тим важливіші емоційні здіб�
ності для досягнення позитивного резуль�
тату. Наприклад, високий рівень емоційного
інтелекту забезпечує близько 85% успіху в
управлінні персоналом» [7]. Нагадаємо, що
для звичайного вчителя загальноосвітньої
школи персоналом є учні та їхні батьки.

М. Ліндстром помітив, що людей більше
приваблюють люди, які посміхаються. Тому ми
на них швидше звертаємо увагу, краще за�
пам'ятовуємо їхні імена [3, с. 75]. Про це ж
говорить і Р. Казеба: «Мы хотим запомнить
людей, которые хорошо отнеслись к нам, чтобы
в будущем продолжать обучение с ними» [8].

І самоменеджменту, і емоційному інтелек�
ту можна і потрібно вчитися.

Багато науковців і практиків рекоменду�
ють будувати свою роботу, враховуючи прин�
цип Парето 80 / 20, за якого найважливішим
справам відводиться 20% нашого часу, і це
приносить 80% результативності діяльності,
а решта 80% часу…

Інший принцип – пріоритетності АВС
Ейзенхауера «важливість – терміновість».

Серед загальних рекомендацій щодо вдо�
сконалення самоуправління виділяють на�
ступні [4]:
• прийняти себе таким, яким ти є;
• усунути шкідливі звички; розвинути

здібності;
• навчитися управляти емоціями;
• контролювати потреби; 
• спланувати робочі часові блоки;
• визначати необхідні затрати часу та рівень

працездатності;
• почати виконувати важливі завдання

вранці;
• знайти можливість усамітнюватися, щоб

зосередитися.
Пригадується народне прислів'я: «Посієш

вчинок – пожнеш звичку, посієш звичку –
пожнеш характер, посієш характер – пожнеш
долю». У ньому простежується логічний
ланцюжок процесу формування і розвитку
особистості.

У педагогіці широко використовується
ланцюжок потреби уміння розвиватися,
враховуючи особистісні якості, що сприяє
розвитку навичок :

Х – М – Б – Є      (хочу – можу – буду – є); 
де Х – «хочу» – усвідомлення потреби

розвиватися, навчатися, діяти;
М – «можу» – усвідомлення свого місця і

ролі у колективі і суспільстві, своїх здібнос�
тей, можливостей, бажань;

Б – «буду» – бажання змінюватися, ціле�
спрямовано діяти;

Є – кінцевий результат, те, що уже існує.
Іншими словами, всі наші мрії (чи страхи!)

за нашого бажання і певних вольових зусиль
неминуче перетворяться у реальність.

Це важливо, якщо взяти до уваги, що
переважна більшість нині працюючих учите�
лів (за В. Стрєльніковим) [5] мають зани�
жену (!) самооцінку: не вірять у свої сили,
здібності, у власний успіх.

Д. Хєб експериментальним шляхом отри�
мав криву, яка виражає залежність між
рівнем емоційного збудження людини і
успішністю її практичної діяльності. Вона
виглядає приблизно так (рис. 1):

де Е – рівень емоційного збудження
(емоції);

е.д. – ефективність діяльності;
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А – В – відрізок, коли особистість працює
найбільш ефективно при найбільш пози�
тивному ставленні до діяльності;

С – точка, коли особистість, сповнена
самомотивації, бажання, на межі життє�
дайних сил і емоційного виснаження, не
може зупинитися і не усвідомлює цієї межі. 

Висновки. Якщо Ви вважаєте, що учи�
телеві не потрібно розвивати EQ – значить,
для вас – не потрібно. Якщо Ви переконані,
що EQ ніякого впливу на успішність діяль�
ності учителя не має, може, для Вас – так.
Успішним стає лише той, хто вірить в успіх.

Емоційний інтелект формує уміння вико�
ристовувати сприятливі можливості для
підвищення загальної результативності діяль�
ності особистості та діяльності колективу.

Учитель із розвиненим EQ і окрилений
певною ідеєю, легко запалює іскорки в очах
своїх учнів, за ним ідуть, його цінують і під�
носять і батьки, і учні; борються за можли�
вість отримати і виконати його доручення.

Іншими словами, від того, наскільки
учитель оволодіє EQ буде залежати його
успіх на освітянській ниві, ставлення до
освіти і науки не одного покоління українців.

Розвивайте емоційний інтелект!

1. Гоулман Д. Эмоциональное лидерство:
Искусство управления людьми на основе
эмоционального интеллекта / Д. Гоулман. –
М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 437 с.

2. Журавльова М. О. Емоційний інтелект
як проблема психологічних досліджень /
М.О. Журавльова // [Електронний ресурс]. –
Режим доступу:  
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/
NiO/2009_1=2/psiholog/gyravl.htm

3. Линдстром М. Buyology. Увлекательное
путешествие в мозг современного потреби=
теля / Мартин Линдстром. – М.: Эксмо,
2009. – 240 с.

4. Самоменеджмент – управління найціка=
вішим бізнесом у світі? Як досягти успіху у
мистецтві управління шляхом управління
собою // [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:  
http://business=center.com.ua/2010/ 07/30/
samomenedzhment/

5. Стрєльніков В. Теоретичні засади проек=
тування професійно орієнтованої дидактич=
ної системи підготовки бакалаврів економіки:
дис ... д=ра пед. наук: 13.00.04 / В. Ю Стрєль=
ніков. – «Теорія і методика професійної
освіти». –К., 2007. – 356 с.  

6. Філіппова І. Емоційний інтелект як засіб
успішної самореалізації / Інесса Філіппова //
Український центр менеджменту. Соціальна
психологія. –   [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:  
h t t p : / / w w w . p o l i t i k . o r g . u a / v i d /
magcontent.php3?m=6&n=72&c=1686

7. Шевчук Т. П. Емоційний інтелект –
ключовий фактор досягнення лідерства в
команді та бізнесі / Т.П. Шевчук. // [Елек=
тронний ресурс]. – Режим доступу: 
http:library.kpi.kharkov.ua/vestnik/2010_6/stati
/Schevchyk.pdf

8. Leitzell K. Just f Smile // Scientific
American. – 2008. – April / May.

ЛІТЕРАТУРА

Рис. 1. Залежність між рівнем емоційного
збудження людини і успішністю 

її практичної діяльності



21

ЕМОЦІЙНИЙ РЕПЕРТУАР ПЕДАГОГА

Постановка проблеми. Характерною
ознакою сучасного етапу розвитку психоло�
гічної науки є спрямованість на пізнання
«особистості, яка змінюється, в світі, що
змінюється» [1, с. 365]. Цей процес обумов�
лює перехід «від структурно�статичного
дослідження психологічної організації осо�
бистості до процесуально�динамічного»
[цит. за 6, с. 252�253] та передбачає зосе�
редження уваги на міжособистісній природі
людського існування. Виходячи з цього,
одним із актуальних завдань сучасного
наукового пошуку виступає осмислення при�
роди «... нелокальних систем організації
образів світу … де ніхто не виявляється інди�
відуальним суб'єктом, де діяльність та образи
течуть в «інтерпсихічному» [10], а основною
його одиницею є «... не індивід як окрема
сутність ... а поле взаємодій, у межах якого
індивід виростає, намагається налагодити
контакти та виразити себе ... Розум склада�
ється з конфігурацій стосунків» [11, с. 3�4]. 

Стосовно групи людей, які виступають як
єдине ціле та здатних продемонструвати
свою суб'єктність у психології використову�
ються поняття: «колективний суб'єкт діяль�
ності», «суб'єкт спільної діяльності», «інтер�
суб'єкт», «полісуб'єкт», «соціальна екосистема»
[2, 3, 6, 8, 10]. На думку А. Л. Журавльова
суб'єктність групи описується трьома основ�
ними ознаками: взаємозв'язок між членами
групи, їх спільна активність та групова само�
рефлексивність. Рівнями розвитку колектив�
ного суб'єкта є: потенційний, реальний,
рефлексивний. Їм відповідають психологічні
типи, що характеризуються композиціями
названих ознак: потенційний, реальний та
рефлексивний колективний суб'єкти [3]. 

У ряді досліджень вітчизняних та зару�
біжних авторів акцентується увага на тому
факті, що емпатійні ставлення стають
вагомим чинником психолого�педагогічної
взаємодії. Але питання про механізми фор�
мування емпатії з позицій інтерсуб'єктності,

створення відповідних теоретичних моделей
потребує подальших досліджень. З цією ме�
тою нами проаналізовано літературні дже�
рела, в яких найбільш ґрунтовно розгля�
дається дана проблематика.

Основна частина дослідження. Для деталь�
ного аналізу особливостей формування
емпатії нами обрано такі науково�теоретичні

У статті на прикладі таких науково�теоретичних підходів як его�психологія Х. Кохута,
теорія емпатії Л. Журавльової, гуманістична психологія К. Роджерса, екофасилітативний
підхід П. Лушина проаналізовано особливості формування емпатії з позицій колективної
суб'єктності.

Ключові слова: перетворююча інтерналізація, відображення почуттів, колективне гене�
рування інсайту, типи емпатійних ставлень, рівні розвитку колективного суб'єкта.
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підходи: его�психологія Х. Кохута, теорія
емпатії Л. П. Журавльової, гуманістична
психологія К. Роджерса, екофасилітативний
підхід П. В. Лушина. Цей вибір не випад�
ковий, а зумовлений тим, що кожен із них
допомагає виділити структуру даного про�
цесу; збагачує уявлення про особливості
формування емпатії на різних етапах онто�
генетичного розвитку та у психолого�
педагогічній взаємодії, дає можливість виз�
начити їх спільні риси та проаналізувати на
предмет еквівалентності. 

Х. Кохут розглядає емпатію як елемент
узгодженого функціонального унікального
«ядерного Я», що представляє собою струк�
турований набір інтерактивних функцій [5].
Особливості формування емпатії з точки
зору его�психології Х. Кохута обумовлюють�
ся рядом факторів. По�перше, міжсуб'єктне
поле виступає невід'ємною умовою розвитку
особистості та її існування протягом усього
життя, оскільки формування узгодженого
функціонального унікального «ядерного Я»
забезпечується шляхом задоволення полюс�
них потреб дитини: в увазі та захопленні,
ідеалізації іншого та схожості з іншим. По�друге,
необхідною умовою розвитку/формування
емпатії у дитини/клієнта являється емпа�
тійне ставлення з боку его�об'єктів, яке пред�

ставляє собою оптимальне сполучення емпа�
тійного дзеркального відображення та його
дефіциту. Емпатійне дзеркальне відобра�
ження виконує орієнтаційну та підтримуючу
функції, а його відсутність – стимулюючу.
Отже, за Х. Кохутом розвиток емпатії у
дитинстві та її формування у дорослому віці
забезпечується механізмом «перетворюючої
інтерналізації», який формується та функціо�
нує на рівні колективного суб'єкту дитина –
его�об'єкти, або клієнт – психотерапевт, та
представляє собою оптимальне сполучення
емпатійного дзеркального відображення та
його дефіциту з боку его�об'єктів [5].

На основі теоретичного дослідження пси�
хологічних особливостей онтогенезу емпатії
людини Л. П. Журавльовою розроблена ком�
плексна програма психологічного сприяння
емпатійному розвитку особистості, яка апро�
бована з учнями інтернату молодшого шкіль�
ного віку. За принципами, покладеними в її
основу, може будуватися програма для
особистостей будь�якого віку [4]. За визна�
ченням Л. П. Журавльової емпатія має
біопсихосоціокультурну природу та являєть�
ся «складною, психологічною системою
забезпечення Я�Ти�зв'язку при взаємодії
людини зі світом, специфічною формою від�
ображення об'єктивної реальності, якою є
внутрішній (суб'єктивний) життєвий світ
іншої людини» [4, с. 21]. 

Аналіз форм і методів роботи, змісту,
динаміки та результатів програми дозволяє
співвіднести особливості розвитку емпатії із
рівнями розвитку колективного суб'єкта за
А. Л. Журавльовим: потенційним, реальним
та рефлексивним [3]. Зокрема, потенційний
рівень розвитку колективного суб'єкта на
першому етапі програми забезпечується за�
собами директивності (ініціації), полягає у
залученні дитини до спільної діяльності з
боку дорослого та «запускає» механізми емо�
ційного зараження та ідентифікації у дітей за
допомогою особистісно значущих відео�
матеріалів.

Спільна активність між учнем і психологом
на другому етапі програми, що виявляється у
формі особистісного діалогічного спілку�
вання, відповідає реальному рівню розвитку
колективного суб'єкта за А. Л. Журавльовим
та забезпечує розвиток особистісно�смисло�
вої емпатії в учнів [3, 4]. 
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Розвиток трансфінітної емпатії обумовлю�
ється ймовірністю «включення» експеримен�
татора в емпатогенну ситуацію (на відміну
від особистісно�смислової, коли об'єкт може
бути пасивним стосовно суб'єкта емпатії).
Л. П. Журавльова зазначає: «Трансфінітна
емпатія припускає обопільну емпатійну
взаємодію. ... За трансфінітної емпатії об'єкт
повинен бути хоча б «відкритою особистіс�
ною системою» для суб'єкта, якщо сам він не
може ставитися до нього як до Ти» [4, с. 62].

Групова саморефлексивність як вищий
рівень розвитку колективного суб'єкта та
засіб формування трансфінітної емпатії,
полягає у тому, що до оцінки результа�
тивності процесу розвитку вищих форм
емпатії залучаються інші референтні особи,
тобто саморефлексивність на рівні інтер�
суб'єкта підкріплюється зовнішньою оцін�
кою, що розглядається Л. П. Журавльовою
як додатковий чинник переконання у доціль�
ності альтруїстичної поведінки, а у термінах
І. В. Вачкова свідчить про перехід на рівень
полісуб'єктної взаємодії, яка характери�
зується здатністю вибудовувати не лише
внутрішньо групові інтер�полісуб'єктні, а й
міжгрупові – інтра�полісуб'єктні відносини
[2]. Таким чином, вищі форми емпатії у депри�
вованих школярів за методикою емоційно�
раціонального усвідомлення та закріплення
соціально�нормативної поведінки в діяльності
формуються в процесі розвитку колективного
суб'єкта «учень – психолог/експериментатор –
референтні особи», який має свої динамічні
та змістовні особливості, і тому він може
розглядатися як механізм відтворення онто�
генетичної лінії розвитку емпатії.

Погляди К. Роджерса на емпатію, як
визначальну складову успішного консульту�
вання, зазнавали певних змін [12]. Дані
трансформації відображають етапи форму�
вання та розвитку уявлень про емпатію як
професійну якість консультанта. Її визна�
чення, що доповнювалися та відшліфовува�
лися на основі особистісного та професій�
ного досвіду засновника клієнт�центрованої
терапії, найбільш яскраво та лаконічно ха�
рактеризують даний процес і розкривають
його інтерсуб'єктну природу. 

На початку своєї діяльності К. Роджерс
виявив, що корисною для клієнта може бути
навіть пасивна участь консультанта, яка
виявляється у формі уважного слухання.

Пізніше це відкриття доповнилося розумін�
ням того, що більш ефективним є «прослу�
ховування» почуттів та емоцій клієнтів, через
їх слова [12]. Така форма прояву емпатії за
Л. П. Журавльовою відповідає елементарним
індиферентним емпатійним ставленням. 

У 40�і роки К. Роджерс вважав, що психо�
терапевт має залишатися відносно безособо�
вим, створюючи при цьому теплу атмосферу
прийняття. Сприятлива атмосфера консуль�
тування характеризується теплотою та чуй�
ністю з боку консультанта, які дають мож�
ливість встановити рапорт, емоційний вза�
ємозв'язок, але мають чітко визначені межі:
консультант достатньо чутливий до потреб
клієнта, проте  здатний контролювати свою
ідентифікацію. Іншими характеристиками
постають надання достатньої свободи для
вираження емоцій і почуттів, свобода від
будь�якого тиску або примушення на фоні
певних обмежень та збереження структури
терапевтичної бесіди [12]. На даному етапі
розуміння ролі емпатії у консультативній
взаємодії відповідає егоцентричному та
суб'єктно�центричному рівням особистісно�
смислової емпатії. 

У 50�ті роки емпатії приділялася особлива
увага. Психотерапевту потрібно було не
тільки підтримувати теплу атмосферу, але й
намагатися активно зрозуміти суб'єктивні
переживання клієнта. Таким чином, відбува�
ється перехід до особистісно�смислових діє�
вих емпатійних ставлень, що проявляються у
формах внутрішнього пасивного та реаль�
ного поведінкового сприяння консультанта. 

У кінці 50�х років К. Роджерс висунув
припущення про те, що взаємостосунки між
клієнтом та психотерапевтом самі по собі є
терапевтичними, тим самим стверджуючи,
що певні особистісні якості важливіше
професійних знань, які отримано в процесі
вивчення теорій і методів, та сформулював
одне з перших визначень емпатії як особ�
ливого стану: «Бути в стані емпатії означає
сприймати внутрішній світ іншого зі збере�
женням функціональних та змістовних від�
тінків. Начебто стаєш цим іншим, але без
втрати відчуття «начебто». Так відчуваєш
радість або біль іншого, як він їх відчуває, і
сприймаєш їх причини як він їх сприймає.
Але обов'язково повинен зберігатися від�
тінок «начебто»: начебто я радію чи сумую.
Якщо цей відтінок зникає, виникає стан
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ідентифікації» [12, с. 189]. У даному визна�
ченні йдеться про реальні дії стосовно клієнта,
які забезпечуються механізмами емоційної і
когнітивної децентрації, регулюються мо�
ральними принципами та переконаннями
консультанта, що відповідає особистісно�
смисловим суб'єктно�дієвим емпатійним
ставленням.

За Л. П. Журавльовою після розгортання
попередніх ланок емпатійного процесу (сприй�
мання емпатогенної ситуації, співпережи�
вання та співчуття,) включаються механізми
трансфінітної емпатії – система пошуку
активації та антиципація, що обумовлюють
надчуттєве сприймання іншої людини, світу
її переживань, значущість якого дорівнює
значущості власного світу та проявляються
як альтруїзм, або у випадку дисонансних
емпатійних переживань як садизм [4]. Такому
найвищому рівню взаємодії відповідає
універсальний полісуб'єкт за типологією
колективного суб'єкта І. В. Вачкова (основні
його характеристики – особлива духовна
близькість між суб'єктами, короткочасність,
схожість на «прориви») та у динамічному
аспекті – стадія кооперації/співпраці за
П. В. Лушиним, яка спрямовується на виз�
начення спільного смислового поля, супро�
воджується визначенням позиції кожного,
сприйняттям її іншими, виникненням групо�
вих катарсичних явищ та індивідуальних
інсайтів [2, 8].

У ранніх роботах К. Роджерса процес
досягнення інсайту клієнтом розглядається
як результат виважених стимулюючих дій
консультанта, який сам начебто «застра�
хований» від ймовірності його переживання
[12]. Місце консультанта та його функції
обмежуються тим, щоб «... прояснити пи�
тання, але не роблячи ніяких зусиль, щоб
вплинути на вибір. Завдяки чому він істотно
збільшує вірогідність того, що рішення буде
конструктивним і спричинить за собою ряд
позитивних дій, які робитимуться для реа�
лізації конструктивного вибору» [12, с. 82].
Очевидно, що на даному етапі К. Роджерсом
не усвідомлюються та не враховуються
можливості трансфінітної емпатії як показ�
ника вищого рівня розвитку колективного
суб'єкта. Це позбавляє його можливості
використовувати цей ресурс для розвитку
всіх включених у процес консультування
осіб. Пізніше у поглядах К. Роджерса з'явля�

ються ознаки трансцендентних діалогічних
емпатійних ставлень, які проявляються у
надвчуванні, ставленні до іншого як до Ти та
забезпечуються механізмами системи пошу�
ку активації та антиципації. 

Як бачимо, на різних етапах професійної
діяльності К. Роджерса домінували відповідні
типи емпатійних ставлень до клієнтів:
елементарні індиферентні та егоцентричні;
особистісно�смислові суб'єктно�центричні,
дієві емпатійні та суб'єктно�дієві; а також,
певною мірою, трансцендентні діалогічні.
Такий послідовний ланцюг домінуючих типів
емпатійних ставлень у процесі удосконалення
консультативної майстерності К. Роджерса
співпадає із онтогенетичною лінією розвитку
емпатії людини, що дозволяє розглядати
професійну консультативну діяльність на
засадах гуманістичної психології, як механізм
розвитку професійної та особистісної емпатії
і знімає протиріччя між ними. Цей факт
доводить інтерсуб'єктну природу механізму,
який забезпечує розвиток емпатії, у даному
випадку – колективного суб'єкта психо�
терапевтичної взаємодії.

П. В. Лушин розглядає емпатію як сис�
темну соціально�психологічну якість психо�
терапевтичної саморегулюючої екосистеми,
що утворюється під час встановлення психо�
терапевтичного контакту, а екофасилітацію
як метод, що забезпечує її формування [8]. За
словами автора екофасилітативного підходу
«Екофасилітація є продовженням уявлень
К. Роджерса про те, що фасилітація – це
створення середовища для абсолютного по�
зитивного прийняття іншого» [7]. 

Оскільки, П. В. Лушин зазначає, що го�
ловною умовою психотерапевтичної зміни
як соціально обумовленої форми особистіс�
ної зміни виступає комунікація терапевтичної
моделі консультанта та моделі особистості
клієнта в процесі їх колективної взаємодії, а
емпатійне слухання визначається як уміння,
що забезпечує таку комунікацію, то емпа�
тійне слухання набуває більш широкого
трактування та визначається як компонент
спільно�розподіленої форми спілкування
між його суб'єктами, який спрямовано на
формування нової колективної або системної
ідентичності [8]. У розумінні П. В. Лушина
емпатія із загально психологічної якості
трансформується в системну соціально�
психологічну якість психотерапевтичної
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саморегулюючої екосистеми, що утворюється
під час встановлення психотерапевтичного
контакту між клієнтом та психологом. Роз�
виток колективного суб'єкта психолого�
педагогічної взаємодії відбувається на фоні
відповідної динаміки емпатійних ставлень
між його учасниками та включає перехід на
рівень трансцендентних (діалогічних та діє�
вих) емпатійних ставлень у якості необхідної
складової, яка забезпечує розширення осо�
бистісного, регулятивного та творчого потен�
ціалу всіх суб'єктів колективної взаємодії.

Екофасилітація є особливою формою
управління розвитком особистості, а отже й
емпатії як інтегративної її якості, що має
взаємозв'язок з індивідуально�типологіч�
ними особливостями, самосвідомістю та
спонукальною сферою. Суб'єктом управ�
ління виступає колективний суб'єкт, а
об'єктами – суб'єкти готові до формування
нової системної/групової ідентичності, яка
знімає суперечності між їх ідентичностями.
Така готовність має місце на етапі від�
сутності наявного потенціалу розвитку осо�
бистості та генерування нею нового потен�
ціалу наступного розвитку. Можемо при�
пустити, що існують зовнішній і внутрішній
механізми, що забезпечують різноспрямовані
переходи у діаді емпатійні – аутоемпатійні
ставлення. Зовнішнім виступає життєва
подія, або іншими словами емпатогенна
ситуація, внутрішнім – фактор часу, що
представляє собою реальність особливого
роду, яку дано кожному індивіду в індиві�
дуальному годинниковому механізмі, який
ґрунтовно досліджено Б. Й. Цукановим. [9].
Фактор часу має ключове значення в системі
координат даної форми управління: він
визначає початок, тривалість та закінчення
інтерсуб'єктної саморегуляції, а отже й пе�
ріоди індивідуальної саморегуляції. У часо�
вій системі координат розвиток емпатії
представляє собою циклічний процес, що
забезпечується різноспрямованими пере�
ходами у діаді аутоемпатійні ставлення –
емпатійні ставлення до іншої людини, або
точніше з іншою людиною, та обумовлюється
зовнішніми (життєва подія, емпатогенна
ситуація) та внутрішніми (індивідуальний
годинниковий механізм) чинниками.

Специфічною технікою управління в
процесі екофасилітації стає колективно
генерований інсайт. Її зміст полягає у

колективному породженні, переживанні та
подоланні комунікативних бар'єрів у само�
розвитку суб'єктів та співвідноситься зі стаді�
альним розвитком колективного суб'єкта за
П. В. Лушиним [8]. Необхідною передумовою
її успішної реалізації екофасилітації виступає
розвиток елементарних та особистісно�
смислових емпатійних ставлень, які забезпе�
чують розвиток колективного суб'єкта на
стадіях «директивності», «конфронтації/
антагонізму». Перехід від особистісно�
смислових до трансцендентних емпатійних
ставлень, який забезпечується механізмом
пошуку активації та відбувається на стадії
«фасилітації/використання» має безпосеред�
нє відношення до появи перших ознак
формування нового колективного суб'єкта.
На стадії «кооперації/співпраці», що перед�
бачає встановлення трансцендентних емпатій�
них ставлень між суб'єктами, мають місце
групові катарсичні явища, індивідуальні
інсайти, вихід за межі власного Я, що означає
розширення особистісного потенціалу кож�
ного з учасників, зокрема його емпатійності,
та саморегуляції внаслідок інтеріоризації
досвіду колективного суб'єкта. За умови
знаходження нової зони конфліктності між
суб'єктами, відбувається вихід на новий
виток розвитку колективного суб'єкта з
відповідним домінуванням елементарних,
особистісно�смислових та трансцендентних
емпатійних ставлень на різних його стадіях. 

Перехід від трансцендентних до елемен�
тарних індиферентних емпатійних ставлень
с перспективою аутоемпатійних відбувається
на стадіях «розширення/можливостей» та
«завершення/індиферентності», забезпечу�
ється індивідуальним годинниковим меха�
нізмом учасників та свідчить про циклічність
емпатійного процесу у часовій перспективі.

Можемо підсумувати, що з позицій еко�
фасилітативного підходу розвиток повного
діапазону емпатійних ставлень включає у
якості невід'ємної складової, поряд із роз�
витком елементарних, особистісно�смислових
і трансцендентних емпатійних ставлень до
іншого, розвиток аутоемпатійних ставлень.
Індивідуальний годинниковий механізм та
життєва подія забезпечують різноспрямо�
вані переходи у діаді аутоемпатійні – homo�
емпатійні ставлення. У більш широкому сенсі,
розвиток емпатії, представлений у вигляді
циклу: аутоемпатійні – елементарні емпа�
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тійні – особистісно�смислові емпатійні –
трансцендентні емпатійні – аутоемпатійні
(із ймовірністю перебігу окремих ланок у
згорнутому вигляді), є чинником само�
регуляції на індивідуальному та соціальному
рівнях. У даному контексті розвиток
колективного суб'єкта психотерапевтичної
взаємодії забезпечує відновлення ритму та
циклічного перебігу емпатійних та ауто�
емпатійних ставлень.

Висновки. Аналіз проблематики форму�
вання емпатії з позицій різних науково�
теоретичних підходів засвідчив, що причи�
ною несформованості вищих рівнів емпатії
(особистісно�смислової та трансфінітної) є
дефіцит відповідних емпатійних ставлень з
боку референтних осіб у сензитивних для її
розвитку вікових періодах. Науковцями
обґрунтовуються різні методики розвитку
емпатійності, зокрема раціонально�емоційного
усвідомлення та закріплення соціально�
нормативної поведінки в діяльності, «пере�
творюючої інтерналізації», фасилітація,
екофасилітація. Незалежно від того, чи

розглядається емпатія як особистісна
(інтерактивна, інтегративна, професійна)
складова, чи як системна соціальна�психо�
логічна якість соціальної саморегулюючої
екосистеми, її формування в якості невід'єм�
ної складової включає інших суб'єктів (его�
об'єкти, проблемно�орієнтована група, клієнт,
консультант, експериментатор), готових до
сприяння у розвитку емпатії. Цей висновок,
по суті, вказує на можливість та доцільність
формування емпатії через соціально�обумов�
лений механізм колективного суб'єкта.

У ході теоретичного аналізу встановлено
відповідність між типами емпатійних став�
лень та типами колективного суб'єкта: роз�
виток елементарних емпатійних ставлень
забезпечується на потенційному, особистісно�
смислових – на реальному, трансцендентних –
на рефлексивному рівнях розвитку колек�
тивного суб'єкта. Така відповідність утворює
модель формування емпатії через механізм
колективного суб'єкта. Перспективи подаль�
шої роботи вбачаються в емпіричному під�
твердженні даної моделі.
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В останні роки в психолого�педагогічній
літературі значна увага приділяється ство�
ренню безпечного освітнього середовища в
навчальних закладах. Цей термін виник в
рамках гуманістичного підходу, осново�
положним принципом якого є визнання
людини, особистості як цінності, заради якої
здійснюється розвиток суспільства. Ефек�
тивність роботи сучасної школи вимірюється
не лише якістю освіти, але і безпекою учнів,
захищеністю вчителів тощо.

По�різному виділяючи структурні компо�
ненти освітнього середовища, більшість на�
уковців основною називають його психо�
логічну складову. Її показником є характер
спілкування суб'єктів освітнього процесу, що
забезпечує можливості задоволення і роз�
витку потреб особистості у відчутті безпеки,
збереженні і покращенні самооцінки, у виз�
нанні, формуванні позитивної «Я�концеп�
ції», у самоактуалізації. Психологічно без�
печному середовищу притаманні ефективна
міжособистісна взаємодія, емоційне благо�
получчя учнів і вчителів, особистісний ріст
учнів і професійне зростання педагогів. Але,
на жаль, ідеї справжнього гуманізму сьогодні
часто так і залишаються в теоретичній
площині, а в житті навчальні заклади більше
орієнтовані на справи (сам педагогічний
процес), ніж на особистість учня, його
індивідуальний розвиток. 

І тут одним із визначальних чинників є
професійне здоров'я педагога, яке, з одного
боку, є необхідною умовою його активної
життєдіяльності, самореалізації, розвитку
творчого потенціалу, а з іншого – позначається
на здоров'ї учнів і на результатах всієї
навчально�виховної роботи. Постійно пере�
буваючи в ситуації інтенсивної комунікації
та взаємодії з учнями, батьками, колегами,
адміністрацією, вчитель потребує потужного
заряду внутрішніх ресурсів. Педагогічна
діяльність завжди є особистісно забарвленою,
саме тому вчитель не може бути емоційно
відстороненим від того, чим він займається.
За намагання зберігати зовнішньо ефективний
індивідуальний стиль діяльності педагог
часто розплачується внутрішніми дисгармо�
ніями, емоційним вигоранням, професійними
деформаціями.

Усвідомлюючи актуальність проблеми
збереження психічного здоров'я сучасного
вчителя в ситуації високого ризику виник�
нення професійних стресів, психологічна
служба не може стояти осторонь процесу фор�
мування безпечного освітнього середовища.
У березні 2011 року центром психологічної
служби Кременчуцького міського науково�
методичного центру проведено дослідження

рівня емоційного вигорання вчителів за мето�
дикою «Синдром «вигорання» в професіях
системи «людина�людина» [6]. Опитуванням
за даною методикою було охоплено 943
педагоги загальноосвітніх навчальних закла�
дів, що складає 35% від працюючих вчителів
в школах міста. Педагогам було запропоно�
вано оцінити частоту виникнення почуттів та
переживань, пов'язаних із роботою. Після
первинної обробки даних опитування практич�
ними психологами шкіл, результати узагаль�
нювалися методистами центру психологічної
служби. Дана методика дозволила оцінити
наявність синдрому «професійного вигорання»
за моделлю американських дослідників
К. Маслач і С. Джексон. Вони розглядають
синдром «професійного вигорання» як трьох�
компонентну систему, яка складається з
емоційного виснаження, деперсоналізації та
редукції власних особистісних досягнень.

ÄÎ ÏÈÒÀÍÍß ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎÃÎ ÂÈÃÎÐÀÍÍß ÏÅÄÀÃÎÃ²Â

Леся Сирота,  Людмила  Зюман
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Методика є досить компактною у використанні
(включає лише 22 питання), тому була вибрана
для проведення масового опитування. 

Результати опитування розподілилися
наступним чином:

Емоційне виснаження тут розглядається як
основна складова вигорання і виявляється у
зниженому емоційному фоні, байдужості або
емоційному перенасиченні. Як бачимо, по�
казники емоційного виснаження вчителів до�
сить невтішні. Майже кожен третій занадто
виснажений, кожен другий потребує емоцій�
ного розвантаження. Це може знаходити свій
вияв у таких особистісних симптомах, як: 
• відчуття пригніченості, апатії;
• підвищення нервовості та депресивних

настроїв;
• неадекватне вибіркове емоційне реагування;
• втрата інтересу до багатьох речей, які ра�

дували раніше. 
Друга складова (деперсоналізація) про�

являється у деформації відносин з іншими
людьми. У одних випадках це може бути
підвищення залежності від оточуючих. У
інших – посилення негативізму, черствості,
цинічного ставлення по відношенню до
оточуючих. У педагогічній сфері деперсо�
налізація характеризується бездушним,
негуманним ставленням до учнів, батьків,
колег. Контакти з ними стають формаль�
ними, знеособленими, негативні установки
можуть спочатку мати прихований характер і
виявлятися у внутрішньо стримуваному роз�
дратуванні, яке з часом проривається назовні
і призводить до конфліктів. Лише у 43%
вчителів показник порушення стосунків з
оточуючими є низьким, решті педагогів
необхідно працювати над вдосконаленням
своєї професійної культури.

Третя складова вигорання – редукція
особистих досягнень – може виявлятися або
в тенденції негативно оцінювати себе, зани�
жувати свої професійні досягнення й успіхи,
негативізмі по відношенню до службових
досягнень і можливостей або в зменшенні
власної гідності, обмеженні своїх можли�
востей, обов'язків по відношенню до інших,
загальній негативній установці на життєві
перспективи. За нашими результатами 74%
педагогів незадоволені своїми професійними
досягненнями, сприймають роботу як таку,
що постійно ускладнюється та стає менш
результативною.

Таким чином, проведене дослідження
дозволяє зробити висновок про наявність
проблеми виснаження моральних і фізичних
сил працівників загальноосвітніх навчаль�
них закладів, що неминуче позначається як
на ефективності професійної діяльності, так і
на психічному здоров'ї та стосунках у сім'ї.

Звичайно, ми усвідомлюємо наявність
об'єктивних передумов, що провокують
емоційне вигорання, серед яких високий
динамізм життя, брак часу, складність вини�
каючих педагогічних ситуацій, ускладнення
вимог до педагогічних працівників, постійна
соціальна оцінка, хронічна напружена психо�
емоційна діяльність. Проте існують і такі
об'єктивні чинники виникнення вигорання,
які залежать від організаційної культури
навчального закладу:
• характер включення педагога в управління

освітнім закладом;
• ступінь автономності педагога;
• характер розподілу навчального навантаження;
• характер стимулювання праці вчителя;
• перспективи професійного зростання;
• несприятливий соціально�психологічний
клімат педагогічного колективу (часті кон�
флікти, мобінг «по вертикалі» та «горизон�
талі», відсутність підтримки і згуртованості в
колективі).

Вищезазначені несприятливі умови праці
викликають негативні ситуативні зміни у
професійній діяльності та поведінці педа�
гогів. При постійному повторенні стресо�
генних ситуацій, ці зміни накопичуються і
проявляються в професійно�особистісній де�
формації. Деформований діяльністю педагог –
самовпевнений, педантичний, агресивний
(особливо вербально), авторитарний, зне�
важливо ставиться до інших професійних
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груп, виявляє захисний грубуватий гумор,
ригідність мислення, формалізм, прихиль�
ність до традицій і норм (часом перекру�
чених власним баченням), неадекватну само�
оцінку, порівняно невисокі показники інте�
лектуального розвитку, соціальне лицемір�
ство, що призводить до виникнення таких
якостей, як моралізування, повчальність,
нещирість прояву почуттів [1]. 

Результати проведеного дослідження ви�
кликали необхідність розробки стратегії
діяльності освітніх закладів та психологічної
служби міста по попередженню та подолан�
ню професійного вигорання педагогів, фор�
муванню безпечного освітнього середовища.

Напрямками реалізації даної стратегії на
рівні закладу освіти можуть бути:

• розвиток високої організаційної куль�
тури та «здорової» психологічної атмосфери
у педагогічному колективі;

• адміністративно�управлінська підтрим�
ка професійного зростання педагогів;

• ефективне керівництво, адекватне рівню
(фазі, етапу) розвитку колективу та персоналу;

• організацію заходів з підвищення психо�
логічної культури всіх учасників навчально�
виховного процесу; 

• визначення коротко�, середньо� і довго�
строкових цілей, що підвищує й укріплює
мотиваційні механізми в особистості та
колективі;

• впровадження моніторингу рівня три�
вожності особистості, діагностика «перешкод»
в установленні емоційних контактів тощо;

• відмова від непотрібної конкуренції;
• емоційне міжособистісне спілкування,

що збагачує почуттєвий досвід (підвищення
рівня «розкоші» людського спілкування, за
А. Сент�Екзюпері).

Одним з нових напрямів у діяльності
практичних психологів має стати підвищення
психологічної культури і компетентності
педагогічних працівників, в тому числі
представників адміністрації навчальних
закладів.

Форми допомоги фахівців психологічної
служби педагогам, схильним до синдрому
емоційного вигорання, можуть бути індиві�
дуальними та груповими – у формі лекцій,
пам'яток, статей, семінарів, практик, про�
фесійних тренінгів.
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Интуитивный ум суть священный дар, а  рациональное мышление –
преданный слуга.

Мы создали общество, чтящее слуг, но забывшее о дарах.

Альберт Ейнштейн



31

ЕМОЦІЇ НА СЛУЖБІ НАВЧАННЯ

У час економічної, соціальної кризи, в про�
цесі підготовки дітей  до життя в умовах  мін�
ливого суспільства  особливого значення
набуває  можливість використання в школі
концепції  емоційного  інтелекту.

Емоційний інтелект – це здатність збері�
гати рівновагу, проявляти поміркованість  в
сфері емоцій. Люди з високим ЕQ випро�
мінюють оптимізм, здатні погасити будь�
який конфлікт, вміють налагоджувати  довір�
ливі відносини. 

Науково доведено, що позитивні емоції
покращують працездатність дитини на 30�40%.
Навчання буде більш ефективним, якщо в
учнів з вчителем сформувалися довірливі
стосунки, панує позитивна психологічна
атмосфера.

Дані навички будуть сформовані раніше і
ефективніше, якщо цьому  присвятити яко�
мога більше  уваги в школі, а не  розвивати їх
у дорослому житті. Наприклад, освітяни
Росії з цією метою використуються картинки,
течки�передвижки «Емоції. Схеми», «Емоції
та здоров'я», демонстраційним матеріалом
«Наші почуття та емоції». У Білорусі видана
«Картотека ігор  на формування основ емо�
ційного інтелекту» (автор – Корбут  Інна,
педагог�психолог).  У школах США  введені
уроки емоційного  виховання учнів.

Емоційне благополуччя дитини, атмо�
сфера емоційного комфорту завжди були в
полі зору педагогічного колективу Мирго�
родської ЗОШ І�ІІІ ступенів №1 імені Панаса
Мирного. Участь автора статті у Всеукраїн�
ському семінарі «Емоційний інтелект і
сучасна школа», який  відбувся у Миргороді
в листопаді 2010 року, дала можливість пере�
глянути і структурувати роботу школи у на�
прямку формування емоційної сфери дітей і
педагогів. 

Діяльність педагогічного колективу була
спрямована на реалізацію таких заходів:

• тренінг   «Емоційний інтелект – головний
показник ефективності використання люд�
ських ресурсів» для  методичних об'єднань
вчителів�предметників (методист міськвно
Р. О. Білецька , серпень 2010 року, січень
2011);

• педраду�тренінг «Особиста ефективність
педагога  та емоційний інтелект» для пед�
працівників школи  (січень 2011);

• в рамках міського семінару «ГАШ у Мир�
городському освітньому просторі» при�
свячено модуль «Культура емоцій. Вико�
ристання «Скриньки емоцій» (лютий
2011; адміністрація ЗОШ №1);

• навчання у «Школі лідерів» громадсько
активної школи «Генератор успіху.
Емоційне лідерство» (практичний пси�
холог В.М. Сидоренко, педагог�організатор
Н.М. Дрімайло).
У 2010�2011 навчальному році велась

цілеспрямована робота психолога школи
В. М. Сидоренко, яка провела низку заходів з
формування емоційного інтелекту:

1. Виступи на засіданні м/о вчителів укра�
їнської мови та літератури, методичній раді
ЦЕВу «Емоції як складова інтелектуального
капіталу педагога».

2. Тренінгове заняття для старшокласників
«Емоційний інтелект як засіб самореалізації»;

3. Визначено емоційну стабільність учнів,
педагогів.

4. Цикл занять з учнями початкової шко�
ли «Керуємо своїм гнівом», «Подаруй ра�
дість навколишнім», «Мій настрій», «Як ста�
витися до невдач» тощо.

5. Написано наукову роботу МАН «Пози�
тивне мислення – конструктивний спосіб
росту особистісних можливостей людини».
Досліджувався зв'язок типу емоційної реакції
на вплив стимулів навколишнього середо�
вища (за З. Л. Бойко) та росту особистісних
можливостей в успішних людей Миргорода. 

У статті розкривається можливість використання концепції емоційного інтелекту
в сучасній  школі;  значення емоційного благополуччя та комфорту у житті дитини.

Ключові слова: емоційний інтелект, емоції, емоційне благополуччя.
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У ході проведення тижня психології здій�
снено:

• Психологічну акцію «Веселка». З яким
настроєм ти прийшов до школи? З яким
ідеш? Великий  простір для малювання,
«мій настрій».
• «Кольори настрою»: вивчення емоційного
комфорту першокласника як складової
успішної адаптації до шкільного навчання. 
6. Тренінгове заняття для середньої шко�

ли «Агресія – це добре чи погано?».
7. Ряд індивідуальних зустрічей з учнями

початкової школи для відреагування нега�
тивних переживань та розвитку саморегу�
ляції за програмою «Психологічна ізостудія»
О. Лашко; використання засобів піскотерапії. 

8. Зустріч з педагогами школи «Соціально –
психологічна профілактика емоційного виго�
рання та стресових розладів вчителів» (засі�
дання МО класних керівників).

9. Зібрано матеріали інформаційного стен�
ду «Стрес і психічне здоров'я», «ЗМІ як
джерело негативних емоційних станів».

У процесі шкільного життя вчимо дітей
володіти емоціями:

• гармонізувати свій стан, не подавляти
емоції, вірно їх направляти;

• розпізнавати емоції та почуття друзів,
дорослих, використовувати їх на благо
спільної справи;

• створюємо «ситуацію успіху».
На жаль, інколи в школі бувають  не лише

позитивні емоції, а й страх, нудьга. Тоді на
допомогу прийде енергія гри, що принесе
радість, задоволення, цікавість. В її процесі

відбувається корекція і розвиток тих емоцій�
них здібностей, які були недостатньо сфор�
мовані і відповідно актуалізовані. Задіяні
ефективні тактики ігрової взаємодії, допомога�
ють дитині набувати необхідних особистісних
навиків. Педагоги школи використовують
ігрові завдання – уже відомі в педагогіці та
психології, проектують свої, авторські.

Важливим у педагогічній діяльності є
створення відповідного емоційного клімату,
необхідного для підтримки мотивації нав�
чання. Це позитивні емоції: 

• пов'язані зі школою і перебуванням в
ній як результат роботи всього педагогіч�
ного колективу, підтримка школи сім'єю;
• партнерські взаємовідносини учитель –
учень, учень – учень: рівність Вчителя –
Майстра і дітей у апробованій у школі
Технології педагогічних майстерень (вчителі:
Н. М. Дрімайло, Н. М. Сурмій, А. А. Носова,
Л. В. Тютюнник), емоції престижності, що
виникають під час застосування учителем
нових сучасних проблемних методів на�
вчання (мультимедійних – Л. С. Пляшник,
Т. І. Логащук), критичного мислення
(С. М. Дорогань, В. В. Кічайкіна), інфор�
маційних (Н. А. Кононенко, Л. М. Кова�
ленко), проектних – С.В. Ксьонз), інтер�
активних (С. В. Шинкаренко).
Видатний український педагог В. О. Сухо�

млинський відзначав: «Найважливіше у вихо�
ванні – це вчити відчувати. Навчання культурі
почуттів: вмінню поставити себе на місце
іншого, бажання прийняти інтереси іншої
людини, глибоке розуміння душевного стану
людини». Цьому навчаємо вихованців на
уроках та в позаурочній діяльності.

Важливим елементом у формуванні в
школярів емпатії (здатності бачити світ очи�
ма інших), самоактуалізації (повного віддан�
ня улюбленій справі), соціальної відпо�
відальності (готовності до співпраці на благо
команди), оптимізму є позакласна робота
Миргородської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1.

У останній тиждень перед Великим постом
2011 року, чотири дні у старому шкільному
парку проходило Свято Масляної. Учні і
вчителі, батьки і громада мікрорайону пере�
жили багато позитивних емоцій: діти сміялися
від душі, очі випромінювали радість, обличчя
сяяли від щастя, коли проводилися катання
на «трійках», на «каруселі», на санчатах,
спалювалося опудало, коли відбувалося
частування млинцями – символом Сонця.
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Вмінню спілкуватися в шкільному колек�
тиві, будувати ефективні взаємовідносини
допоміг і туристичний табір на р. Псел
(Н.А. Кононенко, С.В. Шинкаренко червень
2011р.), який об'єднав учнів, вчителів.
Фізичні вправи, переправа через Псел,
спуск�підйом, спортивне орієнтування на
місцевості створили для всіх комфортне емо�
ційне середовище.

Концепція емоційного інтелекту дає мож�
ливість стимулювати розвиток емоційних
здібностей учнів і вчителів, максимілізувати
інтелект педколективу, здійснити синерге�
тичне злиття найяскравіших талантів кож�
ного члена команди.

Пропонуємо творчий доробок Л. С. Пляш�
ник, заступника директора з навчальної ро�
боти, вчителя світової літератури, «Вчителя �
методиста».

ВПРАВИ НА ПОЧАТКУ УРОКУ

ВПРАВИ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ВНУТРІШНЬОЇ НАПРУГИ ПІД ЧАС ЗАСВОЄННЯ НОВИХ

ЗНАНЬ АБО ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Вправа «Посмішка по колу». Всі беруть�
ся за руки і «передають» посмішку по колу:
кожна дитина повертається до свого сусіда
праворуч чи ліворуч і, побажавши щось
хороше та приємне, посміхається йому. При
цьому можна образно «взяти посмішку» в
долоні і обережно передавати її по колу, з рук
в руки з побажанням чи настановою на урок

Вправа «Долоня». Вчитель пропонує ді�
тям прикласти руку до аркушу паперу, обвес�
ти її ручкою або олівцем та написати в центрі
своє ім'я, а в кожному пальчику – по одній
хорошій справі, які дитина хоче зробити на
уроці. Завершені малюнки представляються
групі та коментуються. Долоньки прикріп�
люються на відведеному місці. Якщо хтось із
дітей не знаходить для себе достатньої

кількості позитивних справ, йому допомагає
вчитель, залучаючи до цього дітей.

Вправа «На що схожий настрій». По
черзі всім потрібно сказати, на яку пору року,
погоду, природне явище схожий ваш настрій
сьогодні. Наприклад: мій настрій сьогодні
схожий на білу пухнасту хмаринку в спо�
кійнім голубім небі, а твій?

Вправа «Мій настрій». Учні по колу нази�
вають своє ім'я і відповідають на запитання:
«Яка тварина відображає на даний момент
ваш настрій?». 

Вправа «Найщиріше побажання». Да�
вайте спробуємо побажати щось одне одно�
му. Але ми повинні висловити своє побажан�
ня не за допомогою слів, а за допомогою
жестів, міміки, рухів.

Вправа «Книга». Необхідно уявити себе
книгою, що лежить на столі. Варто докладно
сконструювати у свідомості внутрішнє
«самопочуття» книги – її спокій, положення
на столі, захищаючу від зовнішніх впливів
обкладинку, сторінки. Крім цього, поста�
райтесь подумки, «від імені книги» розказа�
ти, що в ній написано і що хотів би змінити.
Вправа проводиться протягом 3�5 хв. і
цілком знімає внутрішнє напруження.

Вправа «Голова». Станьте прямо, розпра�
вивши плечі та злегка відкиньте голову
назад. Спробуйте зрозуміти, в якій частині
голови відчуваєте важкість. Уявіть собі, що
на вас надягнено громіздкий головний убір,
що давить на голову в тому місці, де ви
відчуваєте важкість. Подумки зніміть цей
головний убір рукою, виразно, емоційно
жбурніть його на підлогу. Потрясіть голо�

вою, поправте рукою волосся на голові, а
потім «киньте» руки вниз, як би рятуючись
від головного болю.

Вправа «Гора з плечей». Учитель пояс�
нює дітям, що якщо вони втомилися, їм
важко, хочеться лягти, а треба ще щось
зробити, тому слід виконати вправу «Гора з
плечей». Для цього треба опустити плечі,
«скинувши гору з плечей». Повторивши цю
вправу з дітьми 2�3 рази тренер повідомляє,
що в разі, коли втома велика, вправу слід
повторити 5 �6 разів, і тоді зразу стане легше.

Вправа «Настрій». Сядьте, розслабив�
шись, візьміть кольорові олівці та чистий
аркуш паперу. Розслаблено, лівою рукою
намалюйте лінії, барвисті плями, фігури.
Спробуйте уявити собі, що ви переносите на
папір ваш тривожний настрій, мов би
матеріалізуючи його. Важливо при цьому
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Вправа «Веселка». Діти сідають зручно,
заплющують очі і протягом 1�2 хвилин
уявляють легку, прекрасну веселку, гру
кольорів і себе в спокійному, приємному,
розслабленому стані. Вчитель настроює
дітей на відчуття спокою, розслабленості. По
закінченні вправи обговорюється, що від�
чули діти під час її виконання, хто «бачив»
щось незвичайне. Закінчується заняття тим,
що діти встають, потягаються та рухами рук
над головою зображують веселку.

Вправа «Наші емоції». Для даної вправи
учителеві потрібен набір карток або плакат із
зображенням різних емоційних станів люди�
ни. При роботі з картками пропонується
серія завдань:
• назвати емоційні стани, зображені на

картках;
• визначити свій настрій, емоційний стан на

даний момент, схематично зобразивши
його в щоденнику, коротко пояснити
причину того чи іншого емоційного стану.
Вправа «Обличчя на сонці». Діти сідають

зручно і заплющують очі. Їм пропонується
уявити себе на теплому літньому пляжі.

Сонце приємно торкається обличчя, роз�
правляючи зморшки лоба, очей. Вона гріє
губи, щоки, підборіддя. Діти уявляють собі
дотики ласкавих сонячних променів, можуть
повторити їх шлях кінчиками пальців,
погладжуючи обличчя.

Вправа «Компліменти». Сподіваюсь, що
наш урок був для вас корисним та цікавим. Я
пропоную вам висловити свою думку,
звернувшись до своїх очікувань. Чи справ�
дились ваші очікування? А тепер встаньте,
візьміться за руки. Дивлячись в очі сусіду
подаруйте йому усмішку, скажіть кілька
добрих слів, комплімент, похваліть і подя�
куйте за роботу.

Вправа «Подяка». Учасники по колу
висловлюють одне одному подяку. Це може
бути подяка за підтримку в роботі, за
допомогу на уроці. Наприклад: «Дякую вам
за активну участь на уроці».

Вправа «Мені добре з тобою». Підійдіть
до тих, з ким вам особливо приємно і легко
було працювати. Виберіть двох�трьох чоло�
вік. Скажіть їм про свої почуття.

ВПРАВИ ДЛЯ РЕФЛЕКСІЇ В КІНЦІ УРОКУ

вибрати колір у повній відповідності з вашим
настроєм. А тепер переверніть папір і на
іншому боці аркуша напишіть 5�7 слів, які
відбивають ваш настрій. Довго не думайте.
Необхідно, щоб слова виникали спонтанно,
без спеціального контролю з вашої сторони.

Після цього ще раз подивіться на свій
малюнок, наче заново проживаючи свій стан.
Перечитайте слова із задоволенням, емоцій�
но розірвіть листок, викинете його в смітник.

Ваш емоційно неприємний стан зникне,
він перейде в малюнок і буде знищений вами.
А тепер, заспокоївшись, продовжуємо урок!

Вправа «Казки навпаки». Дітям пропо�
нується скласти казку або оповідання нав�
паки, з кінця. Наприклад, перший учень,
починає розповідати: «І після цього вони
жили довго та щасливо». Наступний про�
довжує: «Нарешті вони помирилися»і т.д.
Той, хто порушив зворотну послідовність
вибуває з гри. Цю гру можна повторити 2
рази. Другий раз в цю гру треба грати,
дотримуючись всіх правил, з виключенням
дітей, що допустилися помилок.

Вправа «Заряд бадьорості». Сядьте віль�
но, витягніть руки і приготуйте два пальці:
великий і вказівний. Візьміться ними за
кінчики вух: один зверху, інший знизу.
Промасажуйте вушка, промовляючи: «Вуш�
ка, вушка чують все!» ( 5 р.) А тепер опустіть
руки, стряхніть їх. Приготуйте вказівний
палець, витягніть руку і поставте його між
бровами над носом. Промасуйте цю точку
стільки ж разів примовляючи: «Просипайся
третє око!» Стряхніть руки. Зберіть всі
пальці разом, найдіть внизу шиї ямку,
положіть туди руку і зі словами «Я дихаю,
дихаю, дихаю! » – промасуйте ямку в одну та
іншу сторони. Молодці! Тепер ви всі бачите,
чуєте і відчуваєте і будете краще працювати.

Вправа «Моє сонце». Оснащення: аркуші
паперу формату А4, маркери, фломастери. 

Перебіг вправи: Кожному учаснику про�
понується намалювати сонце з промін�
чиками. На кожному з променів потрібно
написати свої знання по темі, а на кінці
променя імена тих людей, кому ці знання
хотілося б передати.
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Українська педагогіка, враховуючи особ�
ливості  національного характеру, завжди на�
магалася розвинути  в дитині  належну  емо�
ційну чутливість. Адже емоціям належить
панівна роль в житті людини. Це все ви�
різняє її від усіх живих  істот нашої планети.
Без емоцій – ти просто робот. Пригадується
відома фраза: «Все наше життя – театр, а ми
в ньому актори». Але як же можна обійтися в
цьому театрі без емоцій!? Тому я в своїй
роботі у школі з перших днів використовую
досвід відомих педагогів В. Сухомлинського
та Ш. Амонашвілі, доробки яких гармонійно
впливають на розвиток емоційного інтелекту
учнів початкових класів. 

В. Сухомлинський писав: «… треба так
впливати на свідомість та почуття вихован�
ців, щоб вони переживали привабливість
добра та нетерпимість до зла, щоб уже в
ранньому дитинстві їх полонила моральна
краса людської поведінки, щоб дитина праг�
нула бути морально красивою». 

Ш. Амонашвілі, проводячи свої уроки
добра, уроки мужності, уроки людяності,
завжди писав на дошці слова В. Сухомлинсь�
кого «Ти людиною народився, але людиною
повинен стати!».

Шестирічні першокласники перебувають
у соціальній ситуації молодших школярів і,
за даними психологів, виявляють об'єктивну
і суб'єктивну готовність до навчання. Але їх

навчальна діяльність має деякі особливості.
Для того, щоб вони сприймали навчальний
матеріал, потрібно забезпечити засвоюваним
знанням чуттєву основу, озброїти дітей пер�
винними трудовими і навчальними прийо�
мами роботи, урізноманітнити їхні дійові
зв'язки з соціальним і природним оточенням.
Але не забувати при цьому, що кожна дитина –
це особистість.

Формування знань про емоції відбувається
поступово. Спочатку учні вчаться називати
емоції, «читати» їх на схематичних малюн�
ках, називати. Так у 1 та 2 класі я вчу учнів
розрізняти емоції, використовувати набуті
знання у спілкуванні.

Шестирічні учні здатні зображувати свій
емоційний стан за допомогою умовних по�
значок. Тому щодня пропоную вихованцям
відмічати свій настрій у таблиці «Мій наст�
рій сьогодні». Інколи у дітей виникає збіж�
ність у таких почуттях  як любов, радість і
задоволення. Багатьом дітям, а інколи – і
дорослим, ці почуття вбачались по�різному.
Для роботи з емоціями використовую малюн�
ки різнокольорових кульок із різним вира�
зом обличчя та картки з надписами, які
потрібно з'єднати стрілочками, щоб утвори�
ти пари однакових емоцій. Ця вправа допо�
магає вивчити емоції, розширити словнико�
вий запас молодших школярів, сформувати
поняття позитивних і негативних емоцій. 

ÍÀÓÊÀ ÏÐÎ ÅÌÎÖ²¯. ÊÎËÈ ÏÎ×ÈÍÀÒÈ ÂÈÂ×ÀÒÈ?

Ірина Дерій
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Вже потім, можна запропонувати гру «Хто на кого схожий». 
Дається завдання знайти схожі емоції по виразу обличчя людини та зображених тварин.

Завдання. Роздивись малюнки. Чи боїшся ти
чогось із того, що тут намальовано?

Намалюй у порожньому квадратику свій страх.
А тепер ти можеш закреслити свої страхи,

зафарбувати їх або посадити у клітку.

Тепер твої страхи тобі не страшні!

Завдання. Подивись уважно, на яких звірів,
Баба�Яга перетворила дітей.

Якщо ти правильно визначиш, діти перетво�
ряться знову на хлопчиків та дівчаток.

Першокласники навчаються жити та дія�
ти, наслідуючи героїв казок, з вірою, що доб�
ро переможе зло. Казкові герої допомагають
учням оволодівати мовою жестів і міміки,
розширюють словниковий запас малечі. 

Для розвитку у дитини вміння керувати
своїми емоціями пропоную таку гру «Нама�
люй свій страх». 
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Людина – соціальна істота. Тож найбіль�
шою проблемою для молодших учнів є вмін�
ня активно співпрацювати в колективі, тобто
виробити навчальні та загальнолюдські нор�
ми спілкування з однолітками та вчителями.
Це і є так звана емоційна безпека. Адже ди�
тині легше і приємніше виконувати ті пра�
вила, які вона виробила сама, а не ті, що
привнесені ззовні дорослими. Тому на цьому
етапі пропоную гру «Хочу та не можу». 

Вже в 3 класі учні усвідомлюють важ�
ливість емоцій у своєму житті. Школярі
побачили, а головне відчули їх дієвість у
навчальному процесі. Для цього в класі був
влаштований вернісаж фотопортретів учнів
класу «Я неповторний». Під своїми світли�
нами учні вивішували творчі роботи до
заданої тематики. 

Для школярів класу організовано змінну
дошку оголошень «Я хочу сказати», де учні
вивішують свої особисті оголошення, поба�
жання для іменинників, слова підтримки до
написання контрольних робіт, просто навіть
зізнання в коханні. Ці засоби допомагають
учням класу позитивно налаштуватися на
навчальний процес та дружньо спілкуватися
між собою. Учні відчули, що прості теплі
слова піднімають настрій, налаштовують на
плідну роботу, дарують позитивні емоції
іншим.

По п'ятницям у класі проводяться ма�
ленькі «вогники», на яких аналізуємо прой�
дений тиждень, учні робляться сюрпризи
один одному. А ще кожному пропонується
гра «Спасибчик», під час якої потрібно
відмітити когось із дружнього кола і сказати
йому «спасибі». При цьому передається
свічка та дарується посмішка. Адже пос�
мішка – природний вияв хорошого настрою
людини, відчуття повноти життя, довіри до
світу, готовність сміливо і відкрито вступати
у спілкування з іншими людьми. Посмішка –
ознака здоров'я, сили, внутрішньої гармонії.
Ті люди,  які економлять на посмішці,
перебувають у стані війни із самим собою і зі
світом. Тож навчаємо дітей посміхатися та
дарувати один одному тільки позитив!

Бесіда «Хочу, та не можна»

Діти, уявіть, що в кожного з вас настав «День
виконання бажань». У ваших руках чарівна
паличка. Змахніть нею, заплющіть очі та
розкажіть про свої бажання. Чи хочеться вам
щоб вони здійснилися? Чи всі вони потрібні,
корисні? Від яких слід усе ж таки від�
мовитися й сказати самим собі слова «не
можна».
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• Дитина, яку критикують, вчиться
засуджувати.

• Дитина у ворожому довкіллі
вчиться агресії.

• Дитина, що живе у страху, вчиться
боятися.

• Дитина, яку висміюють, вчиться
боязливості.

• Дитина, яку соромлять, вчиться
відчувати постійну провину.

• Дитина, яку заохочують, вчиться
вірити у себе. 

• Дитина, яку хвалять, вчиться
вдячності.

• Дитина, яку підтримують, вчиться
любити себе.

• Дитина, що живе з почуттям
безпеки, вчиться довіряти.

• Дитина, оточена приязним став�
ленням, вчиться радості життя. 

У ЯКОМУ ДОВКІЛЛІ ЖИВЕ ВАША ДИТИНА?
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Постановка проблеми. Зазвичай школа
цікавить науковців, педагогів як заклад, в
якому здійснюється формальне навчання та
засвоєння знань, і дуже рідко як заклад, де
відбувається емоційний розвиток особис!
тості. Як не прикро, але  сучасна школа поки
що не стала «країною почуттів», де панує
емоційне благополуччя учнів, засвоюються
перші емоційні уроки. Ефективність роботи
школи вимірюється здобутими знаннями,
без урахування рівня задоволення, який
отримують учні від виконаного виду діяль!
ності, бажання вчитися, відкритості до нового. 

Фахівці, які вивчають взаємозв'язок
переживань з видами навчання, стверджують,
що емоції супроводжують будь!яку вид
діяльність людини, проникають у кожен
психічний процес, впливають на поведінку,
пізнання і мотивацію. Учені довели, що
емоційне виховання невіддільно від загаль!
ного навчально!виховного процесу. Розгляда!
ючи детально це питання,  автори роблять
висновок, що позитивні емоції є конкретним
механізмом, який здійснює розумову й
інтелектуальну діяльність [6].

Результати наукових досліджень свідчать
про тісний зв'язок емоційного благополуччя
учнів з якістю освітнього середовища, умінь
педагогів будувати його і управляти ним
[7;12]. У зв'язку з цим стає актуальним пи!
тання моделювання  освітнього середовища
школи як одного з механізмів досягнення
якості освіти і чинника емоційного благо!
получчя дітей і педагогів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема формування освітнього середови!
ща стала пріоритетним напрямом досліджень

не лише в галузі психології, філософії, соціо!
логії, але і педагогіки. 

Питаннями моделювання і проектування
освітнього середовища, в якому особистість
затребувана і вільно функціонує, а її учас!
ники відчувають захищеність і задоволення
основних потреб займалися І. О. Баєва,
В. І. Слободчиков, В. І. Панов, А. Н. Тубель!
ський, Є. В. Рибак, Д. В. Іванов. Дослідники
вивчали проблему створення умов, за яких
освітнє середовище буде психологічно без!
печним, аналізували роль соціальних чин!
ників в процесі формування особистості,
досліджували вплив освітнього середовища
на формування емоційної стійкості дітей.

Сучасний стан проблеми емоційного благо!
получчя в зарубіжних і вітчизняних психолого!
педагогічних джерелах розглядається з різних
наукових позицій. Так, Н. В. Дмитрієва пов'я!
зує емоційне благополуччя з соціально!
психологічними чинниками – втратою стій!
кого становища в суспільстві, зниженням
самооцінки, зростанням психологічної напру!
женості, підкреслюючи взаємозалежність
соціальних і психоемоційних проблем.

Психофізіологічні уявлення про емоційне
благополуччя (В. Бехтєрєв, К. Ізард) свід!
чать про те, що психічне і фізичне здоров'я
людини тісно взаємозв'язані. Психоаналітич!
на теорія розкриває причинно!наслідкові
зв'язки між емоційним благополуччям та
особливостями протікання раннього періоду
розвитку особистості. 

На сьогоднішній день захищені дисерта!
ційні дослідження з питань  створення психо!
логічної безпеки освітнього середовища
школи (І. О. Баєва) [3], психологічної

У статті досліджуються чинники впливу на емоційне благополуччя дітей у
освітньому середовищі початкової школи; описуються індикатори вимірювання
емоційного благополуччя молодшого школяра. 

Ключові слова: освітнє середовище, компоненти освітнього середовища, емоційне
благополуччя,  індикатори вимірювання емоційного благополуччя молодшого школяра,
психологічно безпечне освітнє середовище.

ÂÏËÈÂ ÎÑÂ²ÒÍÜÎÃÎ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÀ ÍÀ 
ÅÌÎÖ²ÉÍÅ ÁËÀÃÎÏÎËÓ××ß ÌÎËÎÄØÎÃÎ ØÊÎËßÐÀ

Тетяна Водолазська
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безпеки та типів міжособистих стосунків її
учасників (Н. Г. Рассоха) [10].

Проте, проблема емоційного благополуччя
особистості досліджена  опосередковано і в
цілому залишається маловивченою. У науці
ще не визріла цілісна, концептуальна позиція
відносно емоційного благополуччя. Крім
того, не виявлені і не систематизовані
прийоми і засоби формування позитивного
емоційного фону. Фрагментарно висвітлені
питання умов і факторів, що впливають на
емоційне благополуччя в освітньому процесі. 

Учителі не володіють комплексними ме!
тодиками формування і діагностики емоцій!
ного благополуччя дитини, не озброєні
програмами розвитку освітнього середовища.
У зв'язку з цим потрібна розробка ефектив!
ної моделі освітнього середовища, спрямо!
ваної на формування емоційного благо!
получчя дитини молодшого шкільного віку.

Прагнення знайти шляхи вирішення вка!
заного протиріччя і визначило проблему
статті «Вплив освітнього середовища на
емоційне благополуччя молодшого шко!
ляра». Мета дослідження полягає у тому, щоб
проаналізувати чинники, що визначають якість
освітнього середовища початкової школи з
точки зору впливу на емоційне благополуччя
дитини.

У теоретичному плані це обґрунтування
моделі емоційно збагаченого освітнього сере!
довища. У практичному плані – це  відповідь
на питання: «Що саме і яким чином може
вплинути на емоційне благополуччя учас!
ників навчально!виховного процесу в почат!
ковій школі?».

Основний матеріал і результати до+
слідження. Не викликає сумніву, що голов!
ною умовою формування особистості є пере!
живання дитиною емоційного благополуччя.
Л. І. Божович емоційне благополуччя трактує
як відчуття емоційної захищеності, безпеки
[4]. Отже, задоволення потреби в психологіч!
ному комфорті, створення сприятливого
емоційного середовища є однією з найважли!
віших умов забезпечення якості навчально!
виховного процесу.

Під поняттям «емоційне благополуччя»
розуміємо задоволеність особистості діяль!
ністю, взаєминами, керівництвом, її захище!
ність в колективі, внутрішній спокій [4]. 

Найважливішим для дитини чинником,
що впливає на її емоційний стан, є навко!
лишнє середовище. Як правило, під освітнім
середовищем розуміється сукупність умов та
факторів, що впливають на розвиток та
саморозвиток особистості [12].

У якості ключової  характеристики освіт!
нього середовища школи багато науковців
(І. Баєва, В. Слободчиков, Н. Рассоха, Д. Іванов
та інші) розглядають безпеку, а психологічно
безпечне  освітнє середовище – як умову для
позитивного особистісного зростання її
учасників. Психологічна складова освітнього
середовища – ключовий компонент, що
забезпечує задоволення і розвиток потреб
суб'єктів освітнього процесу у відчутті без!
пеки, збереженні і покращенні самооцінки,
формуванні позитивної «Я!концепції», ви!
знанні та самоактуалізації. Психологічно
безпечне освітнє середовище дослідники
розуміють як середовище взаємодії, вільне
від проявів психологічного насилля, яке має
референтну значущість для суб'єктів нав!
чально!виховного процесу (в плані позитив!
ного ставлення до неї), яке характеризується
переважанням гуманістичної центрації (тобто
центрації на інтересах (проявах) своєї суті і
суті інших людей) і які відображаються в
емоційно особистісних і комунікативних
характеристиках її суб'єктів [3]. 

Отже, безпечне освітнє середовище школи
таке, в якому більшість учасників мають
позитивне до нього ставлення, високі по!
казники індексу задоволеності потреб і захи!
щеності від психологічного насилля [5].
Психологічно безпечне освітнє середовище
виступає як ефективна міжособистісна
взаємодія, що сприяє емоційному благо!
получчю учнів і педагогів, розвитку психо!
логічного здоров'я, особистісному росту,
гармонізації особистості [1]. 
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Ефективно працюючий педагог у своїй
роботі орієнтується на емоції дитини як
ознаку точності, правильності, ефективності
обраних ним методів навчання, розвитку,
виховання. 

Сьогодні вчителями початкових класів не
використовуються спеціальні методики, які
допомагають дитині пізнавати власний світ
емоцій. Але відомо, без урахування особли!
востей емоційної сфери дитини, без знання
закономірностей функціонування емоцій
неможливе ефективне проведення уроку,
проектування навчально!виховного процесу.
Особливого значення розвиток емоційного
благополуччя набуває в дошкільному та
молодшому шкільному віці, оскільки саме в
ці періоди відбувається емоційне станов!
лення дітей, удосконалення їхньої самосвідо!
мості, здатності до рефлексії та децентрації.
Д. Гоулман називає вік молодшого школяра !
«вікном можливостей», коли закладається
підґрунтя для формування емоційної сфери
особистості, формуються емоційні звички
дітей [6]. 

Аналіз спеціальної літератури показав
відсутність спеціальних досліджень, присвя!
чених визначенню індикаторів та рівнів
емоційного благополуччя молодшого шко!
ляра. Більшість науковців та практиків
спираються на умови, виділені Е. Еріксоном,
що забезпечують емоційне благополуччя і

здоров'я людини: добре розвинене відчуття
індивідуальності; уміння спілкуватися; уміння
створювати близькі стосунки і проявляти
активність. 

Аналіз європейського досвіду із зазначе!
ної проблеми, дав можливість познайоми!
тися із технологією комплексної оцінки
емоційної сфери молодшого школяра. Так,
наприклад,  в нідерландській школі існує сім
індикаторів для вимірювання рівня емоцій!
ного благополуччя. До них належать:
– задоволення від діяльності;
– внутрішній спокій;
– витривалість;
– відкритість новому;
– спонтанність, самовиклик;
– впевненість у собі, асертивність, пози!

тивна Я!концепція;
– гармонія в собі [11].

Сила прояву індикаторів говорить про рі!
вень емоційного благополуччя дитини: низь!
кий, середній та високий. 

Діти з низьким рівнем емоційного благо�
получчя дуже рідко переживають моменти
справжньої радості. Вони часто виглядають
напруженими і майже не виявляють енергій!
ності. Мають складні стосунки із середови!
щем: часто або конфліктують із оточуючими,
або ж уникають контакту. Вони не почува!
ються комфортно.  Такі діти невпевнені у собі,
мають низький рівень самоповаги, їм важко
долати труднощі.
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Діти із середнім рівнем емоційного благо�
получчя виглядають доволі спокійними  і тіль!
ки інколи демонструють мінливі стани.
Проте, ці сигнали складно розпізнати. Про
цих дітей буває важко сказати, які вони:
щасливі чи нещасні? Вони позбавлені енту!
зіазму, однак, не схильні до негативних
емоцій. Контакти з оточуючими недостатньо
інтенсивні.

Стосунки із середовищем у цих дітей не
завжди сприятливі. Вони можуть задоволь!
няти свої потреби лише певною мірою,
втрачаючи безліч можливостей. Незважаючи
на середній рівень задоволення,  життєдіяль!
ності дитини в цілому нічого не загрожує.

Діти з високим рівнем емоційного благо�
получчя часто знаходять втіху в тому, що
вони роблять та який досвід переживають.
Вони отримують максимум задоволення від
життя. Діти випромінюють енергію, вони
відкриті й чутливі до свого середовища. Їхня
взаємодія з іншими не призводить до
проблем, вони почуваються «мов риба у
воді». Такі діти легко адаптуються до нових
ситуацій і незнайомих людей, виявляють
значний рівень впевненості та самоповаги, а
також відчувають зв'язок із внутрішнім «Я».
Їхня позитивна взаємодія із середовищем
свідчить, що вони успішно задовольняють
власні потреби. У житті таких дітей також
трапляються  розчарування та болісний дос!
від, проте їм вдається доволі швидко  по!
долати ці неприємності [11].

Низький рівень емоційного благополуччя
є підставою для занепокоєння. Це сигнал про
загрозу соціальному та емоційному розвитку
дитини. Завдання педагога – повернути уч!
неві впевненість у собі, вивести його на шлях
позитивного досвіду. Школа має докладати
зусиль для формування емоційного благо!
получчя дитини. 

Педагогічна робота з дітьми має бути
спрямована на емоційне наповнення життя
школяра і надання допомоги в усвідомленні
емоцій і їх регуляції. За критерій якості
освітнього середовища можна вважати емо!
ційно!особистісні характеристики суб'єктів
навчально!виховного процесу: самоактуаліза!
ція, спрямованість особистості в спілкуванні,
показник центрації на собі та інших, рівень
емоційної напруженості.

Не дивлячись на те, що кожна людина
наділена індивідуальними рисами характеру,

структура середовища спонукає до певного
типу поведінки. Організовуючи освітнє сере!
довище початкової школи, необхідно, щоб
вже на рівні установки педагоги були зорієнто!
вані на створення емоційно збагаченого
середовища, тобто такого середовища, яке
сприяє повноцінному розвитку емоційної
сфери дитини. Для виконання такого завдан!
ня необхідно визначити структурні компо!
ненти освітнього середовища:

• просторово�предметний компонент –
архітектура будівлі школи, дизайн інтер'єрів,
просторова структура навчальних та рекре!
аційних приміщень; зовнішнє оточення шко!
ли; символічний простір (символи, традиції,
свята та ін.); 

• соціальний компонент – особливості
суб'єктів освітнього процесу; комунікаційна
сфера (стиль спілкування і викладання, про!
сторова і соціальна щільність суб'єктів нав!
чання); організаційні умови (особливості
управлінської культури, наявність творчих
об'єднань викладачів, ініціативних груп та ін.);

• психодидактичний компонент – змістова
сфера (концепції навчання і виховання,
навчальні програми, навчальний план, під!
ручники і навчальні посібники та ін.) і
методи навчання, обумовлені психологіч!
ними цілями побудови освітнього процесу.
Форми та методи навчання разом з пред!
метним середовищем стають фактором
розвитку дитини.

Розвиваючий ефект просторово!предмет!
ного  компоненту матиме місце в тому випад!
ку, коли дитина буде включена в процес
проектування свого освітнього середовища.
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Молодший школяр відчуває потребу в до!
слідженні предметів, які можна брати в руки,
маніпулювати ними без допомоги дорослих.
І оскільки дитина пізнає світ переважно за
допомогою органів чуттів, переходячи від
одного рівня складності до іншого, то їй
потрібне середовище, що відповідає потре!
бам розвитку, і матеріали, за допомогою яких
пізнання навколишнього буде здійснюватися
без особливих  труднощів.

Діти інтуїтивно відчувають, що, активно
пізнаючи світ через вчинки, дії, вони піз!
нають і самих себе. Чим різноманітніше
оточуюче дитину предметно!просторове і
соціальне (у вигляді дитячої спільноти)
середовище, тим більше цікавого вона може
знайти для себе [8]. Оптимально організо!
ване, різноманітне освітнє середовище спо!
нукає дитину до пізнавальної активності,
мобілізує процеси мислення, позитивно
впливає на емоційну сферу, забезпечує
відчуття свободи.

При облаштуванні просторово!предмет!
ного компонента освітнього середовища треба
потурбуватися про його якість. З позицій
середовищної психології людина знахо!
диться в постійній взаємодії з оточенням, що
визиває певний емоційний фон. В одному з
експериментальних досліджень А. Маслоу
розташував три групи учасників експери!
менту в різних, з точки зору естетичної якос!
ті, середовищах. Перше середовище являло
собою комфортний затишний кабінет, друге –
звичайну класну кімнату, а третє – було тех!
нічним приміщенням, де тримали робочий
інвентар. Учасники експерименту отримали
однакові фотографії людей. Респонденти
мали визначитися, наскільки приємні їм
зображення на фотографіях. У ході до!
слідження з'ясувалося, що естетична якість
середовища суттєво впливає на емоційну
оцінку. В комфортному середовищі обличчя
на фотографіях сприймалися як приємні і
позитивно оцінювалися значно вище [1].

Перспективу розвитку учасників навчально!
виховного процесу визначає якість між!
особистісного спілкування в освітньому
середовищі. Психологічні умови для віль!
ного спілкування між вчителем і дитиною
можуть бути створені за рахунок скасування
вчительської кафедри, яка є обов'язковим
атрибутом традиційної школи. Відмова від
вчительського столу є зовнішнім проявом

переходу до співпраці між вчителем і учнями,
які в такій обстановці відчувають себе рівно!
правними учасниками навчального процесу. 

Вихованню таких елементів соціально
орієнтованої поведінки як самодисципліна,
самостійність, відповідальність сприяє роз!
ташування столів, яке спонукає до спільної
діяльності,  роботі в малій групі (по 4!6 учнів).
Переміщення дітей на заняттях у початковій
школі підвищує ступінь активності, суттєво
впливає на характер навчальної діяльності.

Особлива увага повинна приділятися ство!
ренню для учнів початкової школи багато!
функціонального приміщення з поділом на
автономні навчальні центри, що дозволяє
об'єднуватися, формувати групи за інтере!
сами, задовольнити потребу у спілкуванні. 

Створення таких центрів у початковій
школі дозволяє вирішити проблему дитячої
агресії. Науковцями встановлено, що висока
соціальна щільність при низьких ігрових
ресурсах (або відсутності такої можливості)
призводить до зростання агресивних реакцій
у стосунках між дітьми; проте, та сама

щільність при достатніх ігрових ресурсах і
можливостях їх використання не сприяє
агресії. Наявність центрів у початкових
класах, їх варіативність і наповнюваність
допомагає швидкій адаптації дитини до
школи, виступає запобіжним засобом дитячої
агресії. 

Педагогічне завдання забезпечення емо!
ційної релаксації, зняття емоційної напруже!
ності вирішується в зоні рухової активності
дітей, ігровому та дослідницькому куточках.
Діти зазвичай інтуїтивно відчувають місця,
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де саме і в яких формах вони можуть скинути
внутрішнє напруження і злість, не завдаючи
шкоди оточуючим, тобто там, де є органі!
зоване за певними правилами предметно!
соціальне середовище. 

Таким місцем може стати дослідницький
куточок, де розташовані ящик з піском чи
водою. «Неструктуровані матеріали», до
яких відносяться глина, пісок, вода можна
стискати, кидати, м'яти, розбризкувати. Вони
пластичні, сипучі, пружні, легко приймають
на себе любі, навіть грубі дії людини. Ці
матеріали податливі, «слухняні», але їх не
можна зламати, зіпсувати. А тому вони дають
дитині можливість виплеснути свої почуття,
не провокуючи відчуття провини [8]. 

При втомі від навчання, спілкування у
дитини часто виникає бажання полежати на
підлозі, покачатися по снігу чи опалому
листю. Це дає можливість «повернутися в
себе і відпочити від світу, ховаючись у
власному тілесному будиночку» [8]. Допо!
могти дитині психологічно і фізично роз!
вантажитися допоможе центр відпочинку чи
зона релаксації. Саме тут дитина опановує
способи переключення на відпочинок. 

Не менш важливо, щоб середовище давало
дитині відчуття стабільності, безпеки. Не!
випадково в широко відомій піраміді
А. Маслоу другим рівнем задоволення базо!
вих потреб людини названі потреби в безпеці
і захисті. Певним гарантом задоволення по!
треби в безпеці для дитини є наявність в
навколишньому середовищі стабільності,
порядку, звичних режимних моментів. Якщо
режим і дисципліна відсутні в оточенні
дитини, то вона почуває себе незахищеною
від зовнішнього середовища, починає шу!
кати більш стабільні життєві території. Так
з'являються некеровані, імпульсивні, гіпер!
активні, озлоблені, агресивні, тривожні діти.

Відчуття безпеки пов'язано з повторюва!
ними подіями, щоденне чергування яких несе
стабільність та впевненість. При цьому усі
режимні моменти повинні діяти в комплексі.

Емоційне благополуччя особистості без!
посередньо пов'язане  з самооцінкою: лише
за адекватної самооцінці, позитивному від!
ношенні до себе людина здатна переживати
стан психологічного комфорту й упевненості
в собі. Успіхи в школі, на роботі, у житті
більшою мірою залежать від суб'єктивного
уявлення про свої можливості, ніж від

фактичного рівня цих здібностей. Ніщо так
не сприяє успіху, як упевненість у ньому, і
ніщо так не провіщає невдачу, як очікування
неуспіху. 

Емоційний дискомфорт у вигляді пере!
живання емоційної напруженості,  невдово!
лення собою, занепокоєння, тривожного
очікування, може стати чинником ризику,
що порушує розвиток особистості [7]. Ось
чому так важливо саме з перших днів
навчання дитини в школі формувати уста!
новки на прогнозування успіху, на активне
ставлення до власних переживань. 

Одним із важливих факторів розвитку
особистості є забезпечення базової потреби у
спілкуванні на основі довіри. Досліджен!
нями встановлено, що незадоволення даної
потреби – одна з причин емоційної незбалан!
сованості, агресивності, деструктивної по!
ведінки у дітей [10]. 

Моделюючи освітнє середовище для
молодших школярів, не можна забувати про
гру і її терапевтичні властивості. Основна
мета ігротерапії полягає в тому, щоб через
створені ігрові ситуації донести до свідомості
дитини інтерпретацію її особистих дій та
конфліктів. Переоцінити значення гри в
розвитку емоційної сфери молодшого шко!
ляра неможливо. Проте необхідно навчити
дитину не лише переживати, але й усві!
домлювати модальність, інтенсивність цих
переживань.  Корисними у роботі вчителя
початкових класів є спеціальні заняття
(етюди, інсценізації, вправи), спрямовані на
розвиток і корекцію різних сторін психіки
дитини.  Основна мета таких занять – опану!
вання навичок управління своєю емоційною
сферою: розвиток у дітей здатності розуміти,
усвідомлювати свої і чужі емоції, правильно
їх виражати і повноцінно переживати. Для
реалізації цих завдань у початковій школі
можна обладнати кімнату казок (В. Сухом!
линський), куточок театралізації (Р. Штай!
нер), зону усамітнення (С. Русова).

Висновки. З урахуванням часу, який ди!
тина проводить в школі, стає очевидним, що
переживання позитивних емоцій для молод!
шого школяра повинно стати одним з домі!
нантних напрямів в організації життєдіяль!
ності дитячого колективу. Створюючи емо!
ційно насичене освітнє середовище, педагог
має усвідомлювати багатовекторність цієї
роботи і орієнтуватися на організацію
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емоційно!активізуючого, підтримуючого та
стабілізуючого освітнього середовища.

Особливі вимоги висуваються до педа!
гога, який повинен бути конгруентним (тобто
щирим, відвертим у своїх стосунках з учнями),
позитивно ставитись до дітей (приймати
дитину такою, якою вона є), емпатійним
(розуміти поведінку учня, його реакції та дії).

Актуальним залишається  питання ство!
рення освітнього середовища у школі. Важ!
ливу роль у цьому відіграє адміністрація,
психологічна служба освітнього закладу,
діяльність всього педагогічного колективу і
кожного педагога зокрема. У зв'язку з цим
стає важливою спеціально організована під!
готовка педагога, який умітиме  змоделювати
і спроектувати освітнє середовище, де всі

учасники начально!виховного процесу від!
чуватимуть захищеність, емоційний ком!
форт, задоволеність основних потреб, зберіга!
тимуть і зміцнюватимуть своє здоров'я. 

Освітнє середовище початкової школи
має олюднювати людську природу, навчаючи
дітей науці самовдосконалення, мистецтву
сходження до вищих рівнів свідомості,
спонукаючи їх концентруватися на вольових
актах самодослідження, саморозвитку, само!
освіти, самовиховання, вдосконалювати
свою фізичну природу, психічні якості,
розумові та художні здібності. Саме такий
підхід до розуміння сутності впливу
середовища на розвиток особистості має
стати підґрунтям нового бачення цього
процесу.
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На сучасному етапі розвитку нашого сус�
пільства проблема охорони та зміцнення
психічного здоров'я дітей та підлітків – одна
з актуальних. Вона приваблює багатьох
дослідників: психологів, педагогів, соціологів
тощо. Поведінкова психологія розглядає здо�
ров'я як проблему здорової поведінки; когні�
тивна психологія звернена, насамперед, до
проблеми здорових, пізнавальних структур
людини; у гуманістичній – розроблено ціліс�
ний підхід, в якому фізичне і психічне здоров'я
взаємопов'язані з найвищими цінностями,
цілями й потребами людини. Тобто пріори�
тетна увага приділяється вивченню саме
здорової особистості й умов, які сприяють її
повноцінному та гармонійному розвитку.

Представники психологічної науки, виді�
ляючи психологічний аспект проблеми пси�
хічного здоров'я, переходять від вивчення
фактів вразливості дитини до вивчення
психічних порушень і аналізу факторів, які
захищають її від впливів стресу. Перед пси�
хологами постає завдання пошуку механіз�
мів і способів активізації внутрішніх резервів
особистості, що сприяють збереженню і
зміцненню її психічного здоров'я. 

На думку  А. Маслоу, здоровій людині влас�
тиві такі риси: об'єктивне сприйняття дійснос�
ті, відкритість новому досвіду, цілісність
особистості, спонтанність, автономія та ін.

Всесвітня Організація  Охорони Здоров'я
дає таке визначення «здоров'я – це стан
повного фізичного, духовного та соціального
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб
або фізичних вад».

Критеріями й передумовами душевного
здоров'я є узгодження думок, почуттів та
вчинків людини з оточуючим соціокультур�
ним середовищем, порозуміння з власним
«Я», збереження сенсу життя.

Ось чому варто розвивати в дітях певні
якості, значення яких інколи недооцінюється –
оптимізм, віру у власні сили, готовність
прийти на допомогу іншому. Адже дуже
часто те, чого ми шукаємо в житті, ставши
дорослими, не стосується зовнішніх факто�
рів, найновіших концепцій, тенденцій і
технологій. Скоріш за все, це внутрішні
детермінанти, які є в нас самих. Найчастіше
ми не усвідомлюємо, не шануємо і не
користаємося цим, як могли б. Щоб наше
життя мало сенс,  і щоб ми були успішними,
мусимо мати настанови на успіх і добре
розуміти свій внутрішній світ, прихований
під ідеалізацією, контролем, риторикою і
поверховістю. Як писав Е. Реріх, «важко
досягнути вершини, якщо дух не розуміє основ
Ієрархії». Наші найглибші цінності активізує
і мотивує те, про що ми мріємо, думаємо, чим
живемо. Наші емоційні переживання до�
помагають пізнати і залишити назавжди в
пам'яті певні думки, надають нам відваги і
впевненості, є джерелом енергії і глибоких
почуттів, захоплення і правдивості.

Психологічно здорова людина – це люди�
на творча, оптимістична й весела, яка пізнає
навколишній світ розумом, почуттями й
інтуїцією. Вона повністю приймає саму себе
й при цьому визнає цінність та унікальність
оточуючих її людей, бере  відповідальність за
своє життя на себе, її життя наповнене
сенсом. Можна сказати, що стрижневим
словом для опису психологічного здоров'я є
слово «гармонія» між різними складовими
самої людини: тілесними й психічними,
інтелектуальними й емоційними, а також
гармонія між людиною та оточуючими
людьми, природою, космосом.

ÇÁÅÐÅÆÅÍÍß ÏÑÈÕ²×ÍÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ'ß Ä²ÒÅÉ
Оксана Савісько
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Психологічне здоров'я дітей має свою
специфіку. Як стверджує І. Дубровіна, осно�
ву психологічного здоров'я складає повно�
цінний  психічний розвиток на всіх етапах
онтогенезу. Таким чином, психологічне здо�
ров'я дитини й дорослого відрізняється
сукупністю особистісних новоутворень, які
ще не розвинулись у дитини, але повинні
бути наявними в дорослого. Отже можна
говорити, що психологічне здоров'я – це при�
життєве утворення, хоча його передумови
складаються ще в пренатальному періоді.

До порушення психологічного здоров'я
дітей відносяться об'єктивні та суб'єктивні
чинники.

До суб'єктивних чинників відносяться
індивідуально�психологічні особливості (тем�
перамент). Темперамент модифікує виховні
впливи оточуючого середовища. Такий зв'я�
зок проявляється стосовно однієї з характе�
ристик енергетичного рівня поведінки ре�
активності. Високореактивні діти сильно
реагують на незначні стимули, у них частіше
виникає підвищена тривожність, знижується
працездатність, неадекватний рівень вимог;
слабо реактивні – зі слабкою інтенсивністю
реакції. Все це дозволяє зробити висновок,
що властивості темпераменту можуть бути
джерелом порушення психічного здоров'я,
тобто  суттєвим фактором ризику, який не
можна ігнорувати.

Під об'єктивними  чинниками розуміють
внутрішньосімейні фактори та несприятливі
фактори, пов'язані з навчальними закладами.

1. Конфлікт у родині. Дослідження вітчиз�
няних і зарубіжних учених переконливо
доводять, що для дітей з конфліктних сімей,
де наявні дезорганізовані, дисгармонійні сто�
сунки – характерний широкий спектр ано�
малій у психіці.

Неблагополучна психологічна атмосфера
сім'ї майже завжди викликає у дитини
емоційно загострені переживання, які вона
не може подолати самостійно через вікову
незрілість психіки. Конфлікти між батьками
викликають глибокий внутрішній конфлікт
у дитини, який може зумовити розвиток
психогенного захворювання, що впливає на
важливі сфери формування особистості,
систему стосунків у сім'ї, з однолітками, з
іншими дорослими.

2. Батьківське програмування. Виховання
за типом домінуючої гіперпротекції: сім'я

приділяє багато уваги дитині, але одночасно
позбавляє її самостійності. Формується, за
термінологією Е. Берна «пристосована дити�
на», яка функціонує за рахунок зниження
своєї здатності відчувати, виявляти цікавість
до навколишнього світу, а в найгіршому
випадку, – за  рахунок проживання не свого
життя.

3. Взаємодія за типом «дитина – кумир
сім'ї», коли задоволення потреб дитини пере�
важає над задоволенням потреб інших членів
родини. Наслідком такого типу сімейної
взаємодії може стати порушення в розвитку
емоційної децентрації, здатності сприймати
та враховувати у своїй поведінці стан і
бажання інших людей.

4. Фактори, пов'язані з навчальними зак�
ладами.

4.1. Внутрішній конфлікт. Протиріччя
між вимогами оточуючих людей (батьків,
учителів) і можливостями дитини, конфліктні
стосунки з однолітками порушують емоцій�
ний комфорт дитини.

4.2. Школа. Депривація – наполягання на
визнанні, яке виявляється у зниженні само�
оцінки, у появі неадекватних захисних меха�
нізмів реагування. Активний варіант пове�
дінки проявляється в агресії, а пасивний – у
сором'язливості, ліні, апатії, хворобливості.

4.3. Можливість формування почуття не#
повноцінності. Якщо дитина сприймає ре�
зультати навчання як єдині критерії власної
цінності, то у неї формується обмежена
ідентичність. За Е. Еріксоном : «Я є тільки те,
що я можу робити», і саме це негативно
впливає на життєвий сценарій дитини.

4.4. Стиль взаємодії вчителя з учнями.
Адекватний стиль спілкування вчителя з
дітьми, який передбачає прийняття, розумін�
ня й визнання учня, дуже важливий у
молодшому шкільному віці. Авторитарний,
відчужений стиль вчителя непродуктивний,
він викликає порушення психічного здо�
ров'я, погіршення успішності та пізнавальної
мотивації учнів. Як показали дослідження
А. Бодальова, спілкування вчителя з учнями
безпосередньо впливає на характер пере�
живань школярів, викликає в них емоційне
напруження, яке проявляється у вигляді
тривоги, страху, пасивності або агресії.

Важливими проявами сутності стосунків
учителя й учня є почуття та емоції. Почуття
виникають у процесі навчальної діяльності, і
впливають на її результат; особливо в тих
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випадках, коли учень одержує пізнавальну
насолоду від навчання. Підтримка позитив�
них емоцій є одним із важливих завдань
вчителя. Добре відома роль позитивної
оцінки як засобу створення позитивних
емоцій, бадьорого настрою, що стимулює
підвищення успішності та продуктивності
діяльності. 

Напружений ритм сучасного шкільного
життя вимагає від учнів і вчителів постійної
мобілізації інтелектуальної та емоційно�
вольової сфер. Таке велике навантаження
спричиняє підвищення психом'язового на�
пруження. А відсутність фізичної активності
(лише два уроки фізичного виховання на
тиждень і шкільні рекреації, які не присто�
совані для активної рухової діяльності під

час перерв ) призводить до того, що це напру�
ження не відреаговується і стає хронічним.
Шляхом для розв'язання даної проблеми є
введення уроків  психології, з метою форму�
вання культури психічного здоров'я особис�
тості. На даному етапі роботи, працюючи
практичним психологом, намагаюся прово�
дити заняття з елементами тренінгу для
дітей, педагогів. Ці заняття спрямовані на
розвиток навичок ефективного спілкування,
взаємодії, формування адекватної само�
оцінки, рівня домагань,  на роботу з емоціями
(розпізнавання, відреагування та ін.), зни�
ження рівня тривожності, агресивності,  вра�
хування вікових, особистісних особливостей
у роботі з дітьми. Пропоную вашій увазі одне
з таких занять.

Вступне слово вчителя. Ми запрошуємо вас
до розмови, до доброзичливого обміну дум�
ками про складні відносини з оточуючими. Ми
всі такі різні, неповторні, але жити нам усім в
одному суспільстві. У кожного з нас – свої
плани, бажання, уявлення. Найкраще, коли ми
діємо, керуючись власними міркуваннями.
Але, мабуть, ви зі мною погодитесь, якщо я
скажу, що не завжди наші вчинки про�
диктовані власними бажаннями та інтересами.
Тому пропоную кожному з вас пригадати такі
ситуації, коли доводилося хоч у чомусь
поступатися у відносинах з батьками, друзями,
вчителями, із незнайомими людьми.

Бесіда: 
– Чи важко пригадати такі випадки?

Пропоную заслухати ваші ситуації (бажано
описувати стисло).

– Чи є хоч один учень, у житті якого не
було жодного прикладу, щоб не доводилося
поступатися?

– Як ви думаєте, чому кожному досить
часто доводиться поступатися, входити в
ситуацію інших? (бо це близькі вам люди,
так прийнято в цивілізованому суспільстві,
потрібно бути терпимим до інших, сьогодні
поступаємось ми, а завтра нам і т. д.).

– Саме на це хочу звернути особливу увагу.

Впевнена, що кожен із вас зможе пригадати
протилежні випадки – коли оточуючі
поступалися чимось на вашу користь?
(ситуації дітей).

– Думаю, що ми зможемо пригадати
десятки подібних випадків. Чому ж оточуючі
поступаються? (бо вони наші родичі і друзі,
вони нас поважають і люблять, розуміють
наше становище, а чому б їм не поступатися,
ми ж ідемо їм назустріч і т. д.).

Висновки. Ви праві. Повинна бути взаємна
повага і терпимість до інших (на дошку при�
кріпити малюнок терезів). Чи погоджуєтесь
ви з думкою : «Я маю право на розуміння та
терпіння з боку оточуючих» (Якщо відповіді
дітей «так», то з одного боку терезів закрі�
пити тезу).

Але перед нами терези. Має бути рівно�
вага. Як її домогтися? (підвести учнів до
думки: «Оточуючі мають право на  розуміння
та терпимість з мого боку» ). Закріпити тезу
з іншого боку терезів. Тепер маємо рівновагу.
Перед вами – формула терпимості, пози�
тивного співіснування в колі вашого спілку�
вання ( у сім'ї, школі, серед друзів).

Пам'ятайте, не можна розраховувати на
повагу та розуміння від інших, якщо ви осо�
бисто не є такими для оточуючих. Тер�
пимості можна і треба вчитися.

ВЧИМОСЯ БУТИ ТОЛЕРАНТНИМИ

Мета: ознайомити учнів з поняттям «толерантність», показати, наскільки важливим у
стосунках між людьми є вміння спілкуватися; спонукати бути терпимими до оточуючих.

Обладнання: малюнок терезів, таблички з написами «толерантність», «стереотипи»,
пазли, корони з написами, м'яч.

Хід заняття
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Хід вправи

– «Усміхайся мені»;
– «Будь похмурим»;
– «Строй мені гримаси»;
– «Ігноруй мене»;

– «Розмовляй зі мною так, ніби мені п'ять
років»;

– «Підбадьорюй мене»;
– «Кажи, що я нічого не вмію»;
– «Жалій мене».

Об'єднуємо учасників у підгрупи по 5�7
чоловік. Кожному на голову одягаємо «коро�
ну» так, щоб той не бачив, що на ній напи�
сано («корони» виготовляють з двох смужок
білого паперу, склеєних по боках). Після
цього кожній групі дається завдання
протягом 10 хвилин скласти цілу картинку з
розрізаних шматочків, але звертатися до
учасника своєї групи потрібно так, як напи�
сано на його «короні».

Далі всі учасники повертаються в коло і,
не знімаючи «корон», відповідають на запи�
тання: Як ви почувалися, коли з вами так
спілкувалися?  Після цього пропонуємо
учасникам зняти «корони» і вийти зі своїх
ролей. Обговорення:  Чим у реальному житті
можуть бути «корони»? Як впливають такі
ярлики на спілкування? Чи легко позбутися
ярлика? 

Стереотип – часто повторюване, таке, що
стало звичайним, загальноприйнятим, чого
дотримуються, що наслідують у своїй діяль�
ності; усталене, спрощене уявлення про
щось.

Толерантність – це   терпимість до чужих
думок, вірувань, переконань.

Толерантність – повага і визнання рів�
ності, відмова від домінування та насилля,
визнання прав інших на свої думки та
погляди.

Толерантність – прийняття інших таки�
ми, якими вони є, взаємодія з ними на основі
згоди.

Вправа «Ярлики»

Мета: дати можливість учасникам відчути переживання, які виникають при спілкуванні,
якщо їх змушують діяти відповідно до стереотипів.

Обладнання: набори розрізаних картинок за кількістю підгруп, набори «корон». На
кожній «короні» написаний один із поданих виразів:

Словникова робота

Вправа « Асоціативний ряд до слова толерантність»

Підсумки уроку. Про що говорили на сьогоднішньому занятті? Що нового дізналися?
Продовжити речення. «Мені було..., тому що...».

Підсумовуючи все сказане, важливо
пам'ятати, що діти навчаються жити у життя.
І надзвичайно важливо знати всім дорослим
про те, що:

– Якщо дитину постійно критикують –
вона вчиться ненавидіти.

– Якщо дитина живе у ворожнечі – вона
вчиться агресивності.

– Якщо дитину висміюють – вона стає
відлюдною.

– Якщо дитина живе в докорах – вона
навчається жити з почуттям провини.

– Якщо дитину підбадьорювати – вона
вчиться бути вдячною.

– Якщо дитина росте в чесності – вона
вчиться бути справедливою.

– Якщо дитину підтримують – вона
вчиться цінувати себе.

– Якщо дитина росте в безпеці – вона
вчиться вірити в людей.

– Якщо дитина живе в розумінні і
дружелюбності – вона вчиться знаходити
любов у цьому світі.
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У Базовій програмі розвитку дитини до�
шкільного віку «Я у Світі» вперше визначено
як самостійну лінію розвитку емоційно�
ціннісний компонент. Це є спробою надолу�
жити прогалини в емоційному розвитку
дошкільників, комунікативних здібностях
дитини через цілеспрямовану систему
роботи над емоційною сферою. Система
дошкільної освіти довгі роки певною мірою
ігнорувала емоційний розвиток людини і
була спрямована загалом на формування
теоретичних знань. 

Емоційність є особливою формою існува�
ння дошкільника у світі людей і речей, оскіль�
ки саме в емоціях і почуттях виявляється
вибірковий характер свідомості дитини.
Вони допомагають відрізнити «добре і зле»,
«приємне і неприємне», «красиве і погане»,
відіграють важливу роль в організації та
закріпленні поведінки, впливають на сприй�
няття подій, вчинків людей, формування
унікальних рис особистості.

Емоційний світ дитини починає форму�
ватися з перших днів життя і продовжується
разом із становленням особистості, набу�
ваючи широкої гами проявів позитивних та
негативних переживань, станів. Формування
емоційної сфери залишається важливим
педагогічним завданням, у певній мірі навіть
важливішим ніж виховання розуму та при�
щеплення дитині різних навичок та вмінь.

Емоційно�ціннісна лінія розвитку містить
два основних аспекти педагогічної діяльнос�
ті: емоційний розвиток дитини, що перед�
бачає розвиток емоційної чутливості, сприй�
нятливості, культури емоційної поведінки,
душевного комфорту та виховання потреб, а
через них – елементарної системи цінностей.

Завдання емоційно�ціннісного розвитку
представлені в кожній сфері життєдіяльності:
«Природа», «Культура», «Люди», «Я сам».

У сфері «Природа» представлено такі
показники: дитина радіє спілкуванню з
природним довкіллям; емоційно реагує на
яскраві ознаки пір року: тепло, вітер, про�
холоду, барвисте листя на деревах, яскраве
сонце, талий сніг, струмки, спів пташок,

зелену траву, квіти; загадкові та яскраві
візерунки із зір на темному небосхилі та від
морозу на шибці; помічає забруднені місця в
природному довкіллі (засміченні з не�
приємним запахом, брудною водою) та чисті
й затишні галявини; має уявлення про
самоцінність кожної рослини і тварини. 

У сфері життєдіяльності «Культура» виді�
лено такі показники емоційно�ціннісного роз�
витку дитини: окреслює свої елементарні
інтереси, віддаючи перевагу певним видам
діяльності, способам поведінки, знаряддям
праці, матеріалам; на власний розсуд роз�
поряджається особистим часом, обирає
іграшки, діяльність, предмети, знаряддя за
своїм бажанням, приймає самостійні рішення;
чутлива до успіху – неуспіху (власного та

однолітків), до оцінних суджень авторитет�
них дорослих; у спільній з іншими діяльності
виявляє зацікавлення до вибору мети, парт�
нерів, ігрових атрибутів, сюжету, місця
розгортання подій. Крім того, до показників
у цій сфері увійшли такі: адекватно реагує на
події та ситуації; намагається бути приємною,
стримує негативні емоції; співпереживає
персонажам літературних творів, визначає
їхній емоційний настрій; відображає най�
простіші форми емоційного стану, почуттів у
малюнках, танцювальних рухах, надає їм
певної виразності; ідентифікує почуття та
вчинки персонажів з власними; цінує речі,
вироблені руками рідних і передані у спадщину.

ÅÌÎÖ²ÉÍÎ-Ö²ÍÍ²ÑÍÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÄÎØÊ²ËÜÍÈÊ²Â

Марина Пасяда
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У сфері життєдіяльності «Люди» визначе�
но такі показники: дитина цінує своїх рідних,
любить їх, дбає про них, помічає їхній фізич�
ний стан (бадьорий, втомлений, нездужає) та
настрій (радісний, засмучений, роздратова�
ний), відповідно поводиться; підтримує щирі
стосунки з членами своєї родини, проявляє
інтерес до спільної з ними діяльності, цінує
захист і підтримку батьків, намагається
радувати їх, не засмучувати своєю поведін�
кою; цікавиться родоводом, запитує у батьків
про найближчих родичів, разом з ними
складає родовідне дерево; проявляє інтерес
до життя рідних і спільних родинних свят,
радіє успіхам родичів, співчуває їм у горі; за
потребою, інтересом і згодою рідних звертаєть�
ся до незнайомих людей; не розгублюється в
ситуаціях, коли залишається серед чужих,
уміє звернутися по допомогу до людей за
місцем їхньої роботи, надає перевагу не�
знайомим з дітьми та тим, хто знаходиться в
групі з іншими; намагається утримуватися
від ревнощів і суперництва; робить спроби
виявити гнучкість у ситуаціях конфлікту,
вийти з них гідно; не радіє помилкам інших,
співчуває в ситуаціях неуспіху; вирізняє
непристойне в поведінці інших, адекватно до
цього ставиться; цінує дружбу з однолітками;
проявляє інтерес до представників своєї та
протилежної статі; небайдужа до визначення
свого місця в колі однолітків; відчуває ра�
дість від спілкування з приємними та
ніяковість і незручність від спілкування з
байдужими та неприємними людьми.

У сфері життєдіяльності «Я сам» науковці
виділили такі показники: дитина позитивно
ставиться до своєї зовнішності, статевої

належності, власного імені, прізвища; пишаєть�
ся своїми чеснотами, проявляє інтерес до
власних думок, почуттів, бажань, намірів;
радіє своїй допитливості й зробленим завдя�
ки їй відкриттям, відчуває задоволення від
своєї кмітливості та практичної спромож�
ності; привертає увагу дорослих до своєї
здатності довести розпочате до кінця, подо�
лати труднощі на шляху до мети; цінує мож�
ливість розпорядитися собою, не нудьгує,
коли усамітнюється; здатна цікаво та з
користю для себе провести особистий час;
надає перевагу тим, хто їй приємний, цінує
товаришування з цими дітьми, виявляє пев�
ну відданість; прагне діяти самостійно,
відмовляється від непотрібної допомоги,
хоче виглядати вправною, вимагає справед�
ливості щодо себе, відстоює гідність, заявляє
про свої права в разі їх обмеження іншими;
виробляє елементарні судження про свої
досягнення, якості, вчинки, порівнює їх з
іншими та диференціює власні успіхи та
невдачі, переживає оцінки дорослих та окре�
мих дітей.

Реалізуючи завдання емоційно�ціннісного
розвитку в кожній сфері життєдіяльності,
варто пам'ятати, що емоційний світ зростаю�
чої особистості формується поряд з іншими
людьми. Її орієнтування у світі емоцій і
почуттів залежить від: обізнаності з емоція�
ми, спроможності визначитися із власними
переживаннями, виразності власних рухів,
сформованості умінь сприймати, аналізу�
вати, інтерпретувати емоції людини та пов'я�
зувати їх із життєвими подіями, емоційної
сприйнятливості до навколишнього середо�
вища, сформованості вміння регулювати
власну поведінку.
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Часто малюки змушені притлумлювати
вираження своїх емоцій під впливом заборон
дорослих. Це заборона голосно сміятися,
коли, на їхню думку, це недоречно, заборона
на сльози (особливо для хлопчиків), забо�
рона виражати страх, переляк тощо. І таких
заборон, порушення яких призводить до по�
карання дітей, дуже багато. Звичайно, кон�
троль з боку дорослих у вихованні дітей –
необхідна річ, але він не повинен диктува�
тися тільки інтересами та позицією старших.

Досвід роботи з дошкільнятами свідчить,
що знайомство з емоціями варто розпочи�
нати з чотирирічного віку. Дорослий, навіть
не використовуючи слово «емоція» та замі�
няючи його на більш зрозуміле – «настрій»,
здатний допомогти дитині зорієнтуватися з
визначенням власного стану і стану людини,
яка перебуває поруч із нею, засвоїти необхід�
ні поняття і розширити словниковий запас.

Зважаючи на особливості емоційного
розвитку дітей дошкільного віку, доцільно
побудувати виховну роботу з дітьми за
такими напрямами:
• формування загальних уявлень про базові

емоції: «радість», «сум», «страх», «гнів»;
• формування умінь визначати власні

переживання та передавати їх мімікою,
жестами, словами;

• розвиток емоційної сприйнятливості до
навколишнього середовища;

• формування уявлень про зв'язок емоцій із
життєвими подіями, що їх спричинили;

• формування умінь варіювати власну
поведінку.

Перший напрям роботи – формування
загальних уявлень про базові емоції – перед�
бачає ознайомлення з «абеткою» емоцій.
Дорослий демонструє базові емоції: «радість»,
«сум», «страх», «злість»; звертає увагу на спе�
цифіку експресії обличчя, виразність жестів і
рухів; загострює увагу на відмінностях.

Наступний напрям – формування умінь
визначати власні переживання та передавати
їх мімікою, жестами, словами – поєднує ро�
боту з концентрування дитини на собі, влас�
них відчуттях і розвиток виразності жестів і
рухів. Дорослий допомагає дитині зрозуміти
її власний стан, відчуття; зрозуміти, чим
викликані переживання; роз'яснює, в який
спосіб можна повідомити про них іншим.

Розвиток емоційної сприйнятливості до нав�
колишнього середовища включає: стиму�
лювання інтересу до людей навколо: їхнього
стану, відчуттів, настроїв, поведінки; стиму�
лювання інтересу до природного середовища:
явищ природи, життя тварин, погодних умов
тощо; стимулювання інтересу до подій життя.

Стимулювання інтересу до емоційного
світу оточуючих передбачає спрямування
уваги дитини на іншу людину. Дорослий
інформує про емоції, переживання, емоційну
експресію та її особливості у дорослої
людини, дитини, людини похилого віку.
Стимулювання інтересу до природного
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середовища відбувається через акцентування
уваги дитини на природних явищах, пого�
дних умовах, існування живих істот: птахів,
комах тощо. Дорослий зацікавлює інфор�
мацією про умови їхнього життя, особливості
харчування. Він заохочує дітей до спостере�
жень за тваринами, які постійно мешкають у
куточку природи або живуть удома, до піклу�
вання про них. Це не лише розвиває емо�
ційну сприйнятливість, а й забезпечує фор�
мування в дошкільнят позитивного став�
лення до живих істот.

Стимулювання інтересу до подій життя
передбачає прояв інтересу до діяльності лю�
дини, її стосунків із іншими: близькими і
сторонніми людьми. Дорослий заохочує ди�
тину до спостереження за тим, які події від�
буваються в її житті, в житті рідних і близь�
ких, що залишають по собі ці події, наскільки
вони значущі для самої дитини та для її
родини. Систематично, ненав'язливо звертає
увагу дитини на її настрій і стан протягом та
наприкінці дня, дізнається, що цікавого вона
побачила та почула; що її звеселило, засму�
тило, порадувало. Висловлює власне став�
лення з цього приводу. Проведення подібних
бесід щодня дозволяє привчити дошкільника
звертати увагу на різноманітні моменти,
вчить зберігати їх у пам'яті.

Формування уявлень про зв'язок емоцій
із життєвими подіями, що їх спричинили,
потребує роз'яснення, що кожна людина
протягом дня стає свідком або бере участь у
різних подіях, по�різному ставиться до них:
деякі швидко забуває, а про деякі – дуже
довго пам'ятає, час від часу згадує, чітко
пам'ятає деталі. Дорослий допомагає дитині
визначитися з тим, що саме вона вважає
«приємними», а що – «неприємними» поді�
ями життя; допомагає визначити, які емоції
супроводжували їх; з'ясовує, що сподобалося
і запам'яталося, а що згадувати не дуже хо�
четься. Спрямовує увагу дошкільника на те,
що бувають події, які викликають у зовсім
різних людей однакову, тобто типову реакцію. 

Останній напрям роботи з дітьми з фор�
мування умінь варіювати власну поведінку
вимагає, роз'яснення, які саме дії, вчинки,
висловлювання та поведінка людини схва�
люються, а які – засуджуються в суспільстві.
Дорослий допомагає усвідомити, що в де�
яких випадках людина не може змінити

ситуацію, проте вона здатна правильно від�
реагувати на неї. Під час виникнення непоро�
зуміння з іншими, в конфліктних ситуаціях
можна діяти по�різному. Так, стикаючись із
агресивно налаштованою людиною, можна
чинити їй опір, удаючись до насильства, або
уникнути взаємодії, ігноруючи провокаційні
випади з її боку. 

Здійснюючи виховну роботу, дорослі
пропонують дошкільнику різні прийоми для
подолання або послаблення тривоги, гніву,
суму, мають допомогти дитині зрозуміти, як
легко може виникнути сварка, що саме
спричиняє бійку, сприятимуть усвідомлен�
ню причин конфліктів, навчають способам і
прийомам їх самостійного розв'язання.

Сучасна методика дошкільної освіти має
широкий спектр засобів для побудови роз�
вивальної взаємодії вихователя з  дитиною
щодо ознайомлення з емоційною сферою
людини та її розвитку. До прикладу: сенсорні
ігри та вправи, ігрові вправи�етюди на роз�
виток моторики обличчя, вправи�пантоміми
на розвиток виразності жестів, програвання
рольових ситуацій, робота з піктограмами та
картинками, вправи на розвиток емоційного
словника та виразності мовлення, вправи на
вміння помічати настрій іншої людини,
малювання емоцій, психогімнастичні етюди,
використання дитячої літератури, етюди за
змістом казок, використання музичних
творів, робота з ілюстраціями.
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«Если хочешь получить то, чего не имел, прийдется делать то, чего не делал.

Ричард Бах
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Вправи на розігрів
Ведучий: «Зараз ми будемо кидати один

одному м'яч і називати який�небудь стан чи
почуття, а той, хто упіймає м'яч, називатиме
протилежний стан чи почуття. Намагайтеся,
щоб усі отримали м'яч».

Гра триває 5�7 хв.
«Палац почуттів» (з музикою). Закрийте

очі. Уявіть, що ви потрапили в чудовий
палац. У ньому за кожними дверима живуть
емоції та почуття: насолода, безтурботність,
туга, любов, азарт, сором, захоплення, задо�

волення, страждання. У які кімнати ви
направитесь? Про що ви хочете запитати
вибрану емоцію чи почуття? Що вони вам
розкажуть? Що ви відчули, знаходячись у тій
чи іншій кімнаті? 

Дати по 2 хвилини, щоб уявити кожну
емоцію і 2 хвилини аби записати + 15 хвилин
на обговорення = 20 хв.

Наступна вправа дозволить поповнити
ваш емоційний словник. Подумайте, які

емоції та почуття виражають дані слова: вис�
нажитись, імпонувати, коти на душі шкре�
буть, коробитися, дутися, мліти, сумбур,
окрилитися, прикипіти, прострація, розчу�
леність, прищурити, ярий?

На дозвіллі. Доберіть фразеологізми в
українській мові для різних емоційних ста�
нів. Наприклад, пекти раків, переминатися з
ноги на ногу… 

Вправа «Лічба до десяти»
Мета: сприяння формуванню навичок

узгоджувати свої дії з групою.
Усі встають у коло, не торкаючись один

одного плечима й ліктями. За сигналом
«Почали!» необхідно заплющити очі, опус�
тити голову й порахувати до десяти. Хит�
рість полягає в тому, що рахувати ви будете
по черзі. Хтось скаже «один», другий – «два»,
третій – «три» і т. д. Проте в грі є одне пра�
вило: слово повинна сказати тільки одна
людина. Якщо два голоси одночасно ска�
жуть, наприклад, «чотири», рахунок почи�
нається з початку. Все зрозуміло? Почнемо.

У вас є десять спроб. Якщо за десять спроб
ви доведете рахунок до десяти, вважайте себе
чарівниками, а свою групу – надзвичайно
згуртованою. Після кожної невдалої спроби
ви можете розплющити очі, подивитися один
на одного, але без розмов. Спробуйте зрозу�
міти один одного без слів – порозумітися
поглядами, жестами.

Ви виявили важливу психологічну зако�
номірність. Коли щось не виходить, люди по�
чинають дратуватися, злитися, стають агре�
сивними, недоброзичливими у ставленні
один до одного. Треба навчитися стримува�
тися, не виявляти гніву. Спробуймо ще раз!

Обговорення: Які емоції взагалі Ви пере�
живали під час вправи? Чи виникало роздра�
тування, злість, страх, коли рахунок збивався
і доводилося починати спочатку? Як Ви з
ними справлялися? (дати 3 хвилини на
прислухання до себе і обдумування відповіді).

Вправи підготувала Вікторія Зелюк

ÂÏÐÀÂÈ ÍÀ ÑÀÌÎÓÑÂ³ÄÎÌËÅÍÍß
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1. ×è áóâàþòü ó Âàñ äåïðåñ³¿, ³ ÿê ÷àñòî?  7.  ßê ÷àñòî Âè ïëà÷åòå?  

à) íå áóâàº; 5 à) ùîäåííî; 0 

á) óêðàé ð³äêî, áëèçüêî ðàç íà ð³ê; 4 á) í³êîëè; 1 

â) 1 ðàç íà 2-3 ì³ñÿö³; 3 â) ÷àñòî; 3 

ã) 1-2 ðàçè íà ì³ñÿöü; 2 ã) ³íêîëè. 4 

ä) õðîí³÷íà äåïðåñ³ÿ. 0 8. ßê ÷àñòî Âè ñì³ºòåñÿ â³ä äóø³?  

2. ×è áóâàþòü ó Âàñ ñïàëàõè àãðåñ³¿, ³ ÿê  
÷àñòî? 

 à) í³êîëè; 0 

à) íå áóâàº; 3 á) äåê³ëüêà ðàç³â íà äåíü; 5 

á) 1-2 ðàçè íà ð³ê; 4 â) íà ñâÿòà; 2 

â) ðàç íà ì³ñÿöü; 2 ã) ìàéæå ùîäåííî. 4 

ã) 2-3 ðàçè íà òèæäåíü. 1 
9.  ßê ÷àñòî Âè áóâàºòå íà ïðèðîä³, 

ó ïðèºìíèõ äëÿ Âàñ ì³ñöÿõ? 
 

3.  ßê ÷àñòî Âàñ îáðàæàþòü ÷è 
Âè â³ä÷óâàºòå îáðàçó? 

 à) íå áóâàþ; 0 

à) ùîäåííî; 0 á) ó â³äïóñòö³, ðàç íà ð³ê; 2 

á) í³êîëè; 1 â) êîæí³ âèõ³äí³ òà ñâÿòà; 4 

â) 2-3 ðàçè íà òèæäåíü; 3 ã) ùîì³ñÿöÿ. 3 

ã) 2-3 ðàçè íà ì³ñÿöü. 5 
10. ßê ÷àñòî  Âè â³äìîâëÿºòå ñîá³ â ðåàë³çàö³¿ 

áàæàíü (íå ðîáèòå òå, ÷îãî õî÷åòå)? 
 

4.  ×è çäðèãàºòåñÿ Âè â³ä ð³çêîãî çâóêà?  à) çàâæäè ðåàë³çóþ áàæàííÿ; 5 

à)í³; 3 á) í³êîëè íå ðåàë³çîâóþ (â³äêëàäàþ); 0 

á) òàê, çàâæäè; 2 â) á³ëüøó ïîëîâèíó ðåàë³çîâóþ; 3 

â) ³íêîëè. 1 ã) äóæå ð³äêî ðåàë³çóþ. 1 

5.   Ñê³ëüêè ãîäèí íà äîáó Âè 
â ñåðåäíüîìó ñïèòå? 

 11. Âàøå â³äíîøåííÿ äî ñïîð³â?  

à) 7-8 ãîäèí; 4 à) çàâæäè â³äñòîþþ ñâîþ òî÷êó çîðó; 1 

á) 8-9; 3 á) çàâæäè ïîãîäæóþñÿ; 2 

â) 6-7; 2 
â) ïðîÿâëÿþ ³íòåðåñ äî òî÷êè çîðó îïî-

íåíòà. 
4 

ã) á³ëüøå 9 ãîäèí; 3 
Ïîðàõóéòå áàëè,  
ùîá îö³íèòè  
ñâîº åìîö³éíå çäîðîâ’ÿ: 
40-49 – â³äì³ííî; 
31-39 – ñåðåäíº; 
21-30 – ïîãàíî; 
0-20 – çîâñ³ì ïîãàíî. 
 
Ðîá³òü âèñíîâêè, ïî÷èíàéòå æèòè!  
 

ä) ìåíøå 6 ãîäèí. 1 

6. ×è áóâàº ó Âàñ áåçñîííÿ?   

à) õðîí³÷íå; 0 

á)í³, í³êîëè; 5 

â) ³íêîëè íå ìîæó äîâãî çàñíóòè; 3 

ã) óêðàé ð³äêî, ïåð³îäàìè, ðàç íà ï³â-
ðîêó. 

 
2 

 

ÒÅÑÒ «ÅÌÎÖ²ÉÍÅ ÇÄÎÐÎÂ'ß»
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Сонце весело гуляє,
Любу землю зігріває.
Щедро промінь ось нашле,
Щоб прогрілося усе.
Ну, а хмарка весняна
Опадами всіх ляка.

Сабадаш Вітя

Мій сусід по парті Женя,
З'їв багато він варення
Я запитую його:
– Що з тобою сталось?
– Та нічого … Просто я 
За парту не вміщаюсь.

Пузь Діма

Хмаринки	чудасинки
Вушка, лапки, хвіст стирчить,
Як придивишся– лежить.
Хмара далі й далі мчить
І наш песик вже біжить.

Довгі вуха, куций хвіст,
Бачить зайчик нас усіх,
Вітер хмарки розігнав,
Боягуза вмить злякав.

Качка по воді плине,
Диво відбувається,
Тільки вітерець дмухне,
Вона геть ховається.

А хмаринки7чудасинки
Дуже високо летять.
Так і хочеться спіймати,
Але нам їх не дістать.

Боярський Владислав

Вовка і морковка
Запитав я Вовку, 
Чи любить він морковку? 
Бо в морквинці вітаміни 
Необхідні для дитини. – 
Так, – сказав наш Вовка, –
Я люблю морковку.
Кожен день по дві з'їдаю
І тепер я силу маю.
Та не знаю, що роботи,
Де ту силу примінити?
Бігаю, стрибаю,
Дівчаток штовхаю.
З силою одна морока –
Не можу вивчити уроку,
Бо все бігаю, стрибаю,
Тоді двійки заробляю.
Порадьте, що мені робити,
Як цю силу примінити,
Щоб і гарний був і дужий,
До навчання не байдужий.

Боярський Владислав

Додай слова
Тато нам дрова привіз
Цілий (віз),
Мама ось спекла нам хліб,
Буде в нас смачний (обід).
Ось обід вона зварила,
Потім з нами посуд (мила).
Полягали ми в кровать
Люлі, люлі будем (спать).

Шелковніков Сергій

Календула
Я календулу збираю,
Ні кінця її, ні краю.
Липнуть руки, болить спина,
А її ще половина.
Квіточки такі хороші,
Я за них вторгую гроші.
І вже знаю наперед, що
куплю велосипед.

Боярський Владислав

Муська
Кицька Муська – ну й чудова, 
В неї є тепер обнова, 
Одягла її сестричка   
І шкарпетки, й черевички.
Дуже рада, наша Муся,   
Бігає, а я сміюся, 
Мчить від хати до сараю, 
Хвіст трубою задирає. 
Задавака – та і годі,  
Стане вам вона в пригоді 
Зловить мишку, як захоче, 
Особливо серед ночі. 
От така у мене Муся, 
Бігає, а я сміюся.

Боярський Владислав

Акровірш
У нашому лісі
Красиво і мило
Радіють дерева весні.
А дятел вистукує,
Їжу шукає.
Невже це так смачно?
А може і ні?

Степанюк Владислав

Пальма і Булька
В мене є собачка Пальма,
Вона чорна й дуже гарна.
На спині біленькі латки,
Ніби з кролячої шапки.
Вона мене завжди слуха,
Підійду – опустить вуха.
Я люблю свого Пальмульку
І її подружку Бульку.

Шелковніков Сергій

Ліс
Ліс у тиші спочиває,
Все навколо спить.
Та не встигнеш і ступити,
Як зашелестить.

Могона Анюта
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Спостерігач

Якось виліз я на дуб –
3 нього видно все навкруг.
Ох і гарно з висоти 
Спостереження вести! 
Діма грає у футбол,
Забива за голом гол.
По грядках Юрко ганяє,
Горобців усе лякає.
Там дівчатка полють квіти,
Видно, що хороші діти.
Так воюють з бур'янами...
Квіти раді: «Ми із вами.
Будем пишно всі цвісти» –
В гості буде з чим іти.
Раптом чую гомін, гам, 
Глянув нижче, ну а там...
Йде ватага, гарбузинням, 
Обрива все огудиння.
«Огородники» ідуть –
Дині й кавуни несуть,
Позривали у бабусь...
Я за них колись візьмусь.
Будуть знати ось вони,
Як зривати кавуни.
Злізу, мабуть, я із дуба,
Та піду до свого друга,
Ми гайнемо аж до річки –
Там теплесенька водичка.
Так і манить, примовляє:
Покупайтесь, малята!
Хоч як гарно, хоч як гоже,
Але довго я не можу,
Додому буду поспішати – 
Ждуть мене татусь і мати.
Буду їм допомагати:
Кроленяток доглядати.

Боярський Владислав

Моя мама гарна,
Ніби янгол в тілі,
В неї серце золоте,
Руки дуже вмілі.

Антипенко Таня

Мої друзі

Чотириногі мої друзі 
Живуть давно в міцнім союзі 
Їх у мене є аж сім
Дам я раду їм усім. 
Кицька Муська – ну й забава, 
Ходить пишна, наче пава, 
А розсердиться – он як
Йде в атаку на собак,
Обніма, цілує їх, –
Ну й потіха, ну і сміх.
Кіт Асько – аристократ
Їсть смачне – не все підряд, 
Лиш ковбаску, молочко,   
Щоб свіжесеньке було. 
Миші носить друзям всім: 
«Сам я, – каже – їх не їм». 
Ось біжать мої дружки 
Малюки – близнюки, 
Песики такі маленькі, 
Дуже гарні й веселенькі. 
То вони муштрують Мусю, 
То гарчать вже на бабусю, 
То не миряться за кістку, 
То залізли вже у миску. 
От такі у мене друзі, 
Що живуть в міцнім союзі.

Боярський Владислав

Річка дуже гарна
В селі протікає.
Не забруднюйте мене, – 
Ніби промовляє.

Степанюк Владик

Село моє стоїть віки 
І зветься воно Литвяки. 
Чудова природа, ліс і луги
Як гарно отут навкруги.

І ген за селом тиха річка Сула 
І кожному мила і рідна вона. 
Тут люди красиві і добрі живуть. 
Працюють завзято і кращого ждуть.

Боярський Владислав

На рибалку я іду,
Чоботи по шию.
Очерет хитається,
Настрій прибавляється.
Я сідаю в човен,
Вудку закидаю
І чекаю тихо,
Що ж то я спіймаю?

Калинчук Женя

Вірші зібрала та записала
Шелковнікова Т.І., вчитель початкових
класів Литвянівської ЗОШ І/ІІ ступенів

Лубенського району

Море
Я ще ніколи не був на морі,
Але хотів би потрапить туди.
Щоб покупатися трішечки в ньому
І скуштувати морської води.

Шелковніков Сергій
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Тамара Балакар

Так і буває у житті

Минають вже похмурі дні 
І лютої зими погрози. 
Весняний день вже на порі 
Й срібних дощів струмливі коси.

Струнких берізок гілочки 
Вклоняються зеленим листям, 
А журавлинії ключі 
З теплих країв несуть нам вісті.

В садах вишневих солов'ї 
Пісні щебечуть чарівливі. 
Тремчу в обіймах я твоїх, 
Збуваються солодкі мрії.

Весняна повінь, мрій рожевих водограй 
І неба чистого блакиті 
Зливаються в один казковий рай 
Такий можливий і на цьому світі.

Так і буває у житті. 
То прикрощі, то хвиля щастя. 
У цій нескінченій суєті 
Без сповіді нема причастя.

Людям на добро

Синє небо –  на тепло, 
Ластівка –  на ранню весну, 
Пісня хай лунає на добро, 
Зіткане із веселкових перевесел.

Люблю дивитися у неба голубінь, 
Співать пісень, їх відчувати настрій, 
Люблю, хоч він гіркий, полин, 
Люблю на килим трав в росі упасти.

Люблю відчуть тепло землі,
Зігрітої яскравим сонцем полуденним,
Відчути тугі паростки живі,
Які поєднують минуле з сьогоденним.

Оті малесенькі цупкі травинки 
Живуть віки на степових просторах, 
Встеляють споришем стежинки, 
Вітають перехожих при дорогах.

Людині вічно жити  не дано, 
Але життя прожити треба гідно,
Щоб, як зірок небесних слід, воно 
Освітлювало шлях майбутнім поколінням.

Берегти і множить

Явір над водою шелестом листочків 
Гомонить зі мною, а вода хлюпоче. 
Хвилею прибою обніма, лоскоче, 
Ніби і водиця щось повідать хоче.

Знаю я з дитинства, у казках читала, 
Як юна красуня з світом розмовляла. 
Слухати і рибку, і пташину вміла, 
Мову їхню дивну вона розуміла.

Друзі ті маленькі їй дали пораду, 
Як уберегтися від лютої зради. 
Тепер нам природі треба раду дати: 
Берегти і множить, щоб зовсім не
втратить.
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Пол Экман

ПСИХОЛОГИЯ ЭМОЦИЙ

Что играет решающую роль в управлении поведением? Что
читается по лицам и определяет качество нашей жизни? Что лежит в
основе эффективного общения? Что мы испытываем с самого
раннего детства?

На все эти вопросы ответ один – эмоции. Эмоции явные, скрытые,
контролируемые. Распознавать, оценивать, корректировать их на
ранних стадиях у себя и у других научит новая книга Пола Экмана,
книга'справочник, книга tour de force.

Написанная просто и увлекательно, эта книга изобилует интерес'
ными фактами, случаями из жизни и полезными практическими
рекомендациями. А удачная подборка фотографий превосходного
качества не оставит равнодушными даже самых строгих читателей.

Откройте для себя мир лиц и эмоций Пола Экмана, чтобы пони'
мать себя и просчитывать других, чтобы успешно общаться дома и в
офисе, чтобы не ошибаться, а побеждать. Побеждать и быть в курсе!

О.В.Танкова

КАК ВОСПИТАТЬ В РЕБЕНКЕ БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА?

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЛИДЕРСТВА

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сегодня каждый родитель, который заботится о будущем своего
ребенка, должен воспитывать в нем представителя интеллектуальной
элиты. Начиная с дошкольного возраста, общение должно отвечать
задачам и целям воспитания лидерства, формирования характера,
стремления к новым вершинам, жажды знаний, постоянного
самосовершенствования.

Книга, написанная в доступной и увлекательной форме, научит,
как развить в ребенке лидерские качества, не создавая при этом
комплексов «звездности», как воспитать в нем веру в собственные
силы. Книга подскажет, как развить в ребенке чувство ответствен'
ности, умение общаться с людьми, способность отстоять свою точку
зрения и прислушиваться к мнению других, научить его принимать
решения с детства. 

Пол Экман

УЗНАЙ ЛЖЕЦА ПО ВЫРАЖЕНИЮ ЛИЦА

Перед вами новая книга Пола Экмана, которую вполне можно
назвать вторым томом нашумевшего бестселлера «Психология лжи».
Это книга'продолжение, книга'тренажер, книга'расшифровка.

Вы заметите, если кто'то притворяется удивленным? А если кто'
то испуган, но хочет выглядеть рассерженным, вам под силу это
разглядеть?

Насыщенная огромным количеством тщательно отобранных
фотографий и специальных упражнений, эта книга позволит вам
безошибочно распознавать ложь, моментально читая по лицам
эмоции: как подлинные, так и «наигранные». Радость, удивление,
страх, гнев, печаль, отвращение – ничто не ускользнет от вашего
внимательного взгляда.

Совершенствуйте свои навыки, чтобы защититься от обмана на
работе и дома. Мастерство Пола Экмана сослужит вам хорошую
службу!
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Дэниел Гоулман, Ричард Бояцис, Энни Макки

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО. ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ

ЛЮДЬМИ НА ОСНОВЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Эмоции лидеров обладают заразительной силой. Когда лидер
излучает энергию и энтузиазм, предприятие процветает; если сеет
разрушение и дисгармонию – бизнес идет ко дну. Используя
данные многолетних наблюдений за компаниями мирового уровня,
авторы показывают, что «эмоциональные лидеры» – будь то
управляющие, менеджеры или политики – отличаются не только
профессиональным мастерством и проницательностью, но и
умением налаживать контакты с людьми: вдохновлять, воодушев'
лять, пробуждать азарт, поддерживать высокую мотивацию и
преданность делу. В книге рассказано о том, почему лидер спо'
собен вызывать в людях живой отклик и стимулировать активность,
и показано, как на практике реализовать возможности такого
лидерства – применительно к отдельному руководителю, команде
и целой организации.

Книга адресована прежде всего руководителям компаний и
менеджерам любого уровня, преподавателям и студентам школ
менеджмента, но будет интересна и широкой аудитории. 

Дэниел Гоулман, Ричард Бояцис, Энни Макки

Стивен Дж.Стейн, Говард И. Бук

ПРЕИМУЩЕСТВА EQ. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

И ВАШИ УСПЕХИ

Почему некоторым людям в жизни часто не везет? В то время
как другим, менее одаренным, сопутствует успех? Оказывается,
высокий уровень IQ вовсе не является гарантией успеха.

Если у человека высокий уровень IQ, но его эмоциональный
интеллект, или EQ, не сформирован, вряд ли он сможет достичь
выдающихся успехов в какой бы то ни было области.

Эта книга о том, как развить способности человека понимать,
осознавать свои эмоции и контролировать их, как «читать» чувства
других, а значит, управлять ими. В ней Вы найдете примеры того,
как тестирование EQ предсказало успех конкретных людей из
самых различных сфер – от военнослужащих до профессиональ'
ных хоккеистов, от банкиров до врачей, от журналистов, агентов по
сбору задолженностей до учителей.

Авторы убедительно доказали, что каждый человек может точно
определить и значительно повысить уровень эмоционального
интеллекта. Цель книги состоит в том, чтобы показать, каким
образом это можно сделать.

Чем выше Ваш эмоциональный интеллект, тем скорее Вы пре'
успеете как работник, родитель, менеджер, взрослое дитя ваших
родителей, друг, партнер или кандидат на какую'либо должность. 
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Гиту Бхарвани

ВАЖНЕЕ, ЧЕМ IQ! EQ: ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.

ТРЕНИНГ «СЕКРЕТНОГО ИНТЕЛЛЕКТА», 

КОТОРЫЙ ДАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЛЮБОМ ДЕЛЕ

Почему некоторым людям всегда сопутствует успех и почему так
часто не везет Вам? Но все меняется и встает на свои законные места –
с этой книгой! Ведь Вы становитесь обладателем уникальной
программы развития «секретной» способности, программы освоения
нового психологического инструмента, который поможет Вам
правильно и эффективно использовать силу и энергию ваших
эмоций. Повышая коэффициент эмоционального интеллекта (EQ) с
помощью стратегии и методов, изложенных в этой книге, Вы
обретете успех в жизни и карьере, в образовании и здоровье. 

Дэниел Гоулман

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ  ИНТЕЛЛЕКТ

Что такое эмоциональный интеллект (EQ)?
Связан ли он с коэффициентом интеллекта (IQ), определяющим

степень умственного развития человека?
Почему люди со средним IQ часто добиваются успеха в жизни и

карьере, а те, чей коэффициент интеллекта очень высок, не могут
реализовать себя?

Какие существуют методики измерения уровня эмоционального
интеллекта?

На эти и многие другие важнейшие вопросы отвечает в своем
супербестселлере знаменитый исследователь Дэниел Гоулман –
основоположник теории эмоционального интеллекта.

Манфред Кэ де Ври

МИСТИКА ЛИДЕРСТВА. РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО

ИНТЕЛЛЕКТА

Автор, один из ведущих экспертов Европы в области менеджмента,
всесторонне рассматривает феномен лидерства и показывает пути,
которые могут улучшить способность руководителя понимать самого
себя, мотивировать и поддерживать своих подчиненных. Анализи'
руются такие проблемы, как естественная человеческая тенденция
сопротивляться переменам; взаимодействие рационального и
иррационального в поведении руководителей; жизненный цикл
руководителя и преемственность руководства; утрата энтузиазма и
апатия служащих; деструктивные стили руководства.

Манфред Кэ де Ври детально исследует характеристики
эффективного лидерства и выделяет навыки, отличающие эффе'
ктивного руководителя. Показывает, как компании могут оценить
лидерские способности потенциальных кандидатов и развить навыки
лидерства в тех, кто уже занимает руководящие должности. Книга
содержит практические упражнения и анкеты, которые помогут
оценить положение дел в компании, вскрыть опасные симптомы и
предотвратить появление серьезных проблем.

Книга адресована, прежде всего, предпринимателям,
руководителям и топ'менеджерам компаний, однако будет
интересна и широкой аудитории.
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Тревис Бредберри, Джин Гривз

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. САМОЕ ВАЖНОЕ

Эмоциональный интеллект (EQ).
Трудно представить, насколько он важен в повседневной жизни.
Исследования, в которых участвовали более 500 000 человек,

позволили сделать сенсационный вывод: люди с хорошо развитым
эмоциональным интеллектом быстрее делают карьеру, до'
биваются финансового благополучия и более удачно устраивают
личную жизнь, чем те, кто имеет высокий коэффициент интел'
лектуального развития (IQ).

Как узнать свой уровень эмоционального интеллекта, а при
необходимости – повысить его?

И как использовать EQ на практике – на работе, в деловых
переговорах, в укреплении отношений и даже для улучшения
здоровья?

Эта книга, написанная в простой и доступной форме, поможет
вам быстро освоить методику повышения эмоционального интел'
лекта, а значит – улучшить свою жизнь! 

ПОСТМЕТОДИКА

Емоційний інтелект = ключ до успіху

Автори статей цього номера теоретично обґрунтовують
феномен емоційного інтелекту, ознайомлюють із моделями і
складниками ЕQ, його роллю у забезпеченні здоров'я людини.

Проблема формування емоційного інтелекту вчителя, учня,
батька, міністра – одна з найбільш важливих для розвитку системи
освіти України, бо якщо настрій зіпсований, особливого бажання
щось робити не з 'явиться.

У школі якісно реалізувати навчальні цілі неможливо без
безпечного емоційного середовища для всіх. Це означає стан
психічної впевненості учня, вчителя, батьків, що жодна ситуація не
загрожує їх почуттю безпеки та власної гідності. Тому насамперед
педагогу потрібно вдосконалюватися у вмінні усвідомлювати й
управляти власними емоціями; ставити себе на місце іншого;
розуміти і приймати почуття і переживання кожного школяра;
асертивно взаємодіяти; надавати і приймати зворотну інформацію,
рішуче й культурно протидіяти деструктивній поведінці в групі.

Матеріали цього номера будуть корисними для будування
навчального клімату в школі на взаємоповазі та почутті безпеки, бо
тільки тоді навчання буде успішним.
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27�30 листопада  2010 року на базі  сана�
торію імені М. В. Гоголя м. Миргорода прой�
шов Всеукраїнський семінар «Емоційний
інтелект і сучасна школа». У семінарі взяли
участь 30 освітян, представників Київської,

Сумської  та Полтавської областей. Серед гос�
тей були присутні Удовиченко Ірина Віта�
ліївна, проректор з навчально�методичної
роботи Сумського обласного інституту після�
дипломної педагогічної освіти; Паращенко
Людмила Іванівна, докторант кафедри управ�
ління освітою НДАУ при президентові Укра�
їни, директор Київського ліцею безпеки,
кандидат педагогічних наук.

Відкрив семінар Зелюк Віталій Володи�
мирович, ректор Полтавського обласного

інституту післядипломної педагогічної осві�
ти імені М. В. Остроградського, який презен�
тував проект «Емоційний інтелект і сучасна
школа», його основні цілі: виявлення особли�
востей емоційної складової професійної

компетентності педагога; розвиток навичок
соціальної взаємодії у професійній та осо�
бистій сфері; формування навиків роботи з
власними емоціями та емоційним станом
інших людей. 

У центрі уваги семінару опинилися перед�
усім питання емоційного інтелекту: напрями
реформування освітньої сфери та вдоскона�
лення освітнього простору, досягнення та
перешкоди на шляху впровадження емоцій�
ної моделі освіти.

Учасникам була запропонована насичена
програма з тематичної інформації тренерів,
роботи в групах, дискусій, тренінгів, обміну

досвідом.  Під час роботи семінару були обго�
ворені питання місця емоційного інтелекту в
сучасній системі освіти, розглянуті  особли�
вості емоційної сфери педагога. У тренін�
гових ситуаціях учасники опановували нави�
ки емпатійного сприйняття співрозмовника
(уміння виражати емоції і розуміння емоцій�
ного стану іншої людини).

У рамках семінару були проведені тренін�
ги «Емоційний інтелект і його структура»
(тренер Новак Олег Олександрович, в.о. до�
цента кафедри педагогічної майстерності
ПОІППО імені М.В. Остроградського) «Азбу�
ка емоцій» – курс емоційної грамотності»
(тренер Водолазська Тетяна Володимирівна  –
в.о. доцента кафедри менеджменту освіти
ПОІППО імені М. В. Остроградського).

Сучасній людині все частіше потрібно
діяти в умовах невизначеності, робити свідо�
мий вибір і нести за нього відповідальність,

ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÑÅÌ²ÍÀÐ 
«ÅÌÎÖ²ÉÍÈÉ ²ÍÒÅËÅÊÒ ² ÑÓ×ÀÑÍÀ ØÊÎËÀ»
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вміти працювати в команді, володіти висо�
ким емоційним інтелектом. Гавриш Римма
Леонідівна, доцент кафедри менеджменту
освіти ПОІППО імені М.В. Остроградського
запропонувала учасникам вправи на ство�
рення «ситуації успіху», формування нави�
чок толерантного спілкування, вміння аргу�
ментувати власну точку зору, знаходити
альтернативне рішення проблеми. 

Час вимагає змін. Люди зазвичай чинять
опір зміні того, що вже стало частиною їхньої
індивідуальності та формує їхню звичайну
поведінку. Калініченко Ірина Олександрівна,
методист відділу дошкільної, початкової та
спеціальної освіти ПОІППО імені М.В. Остро�
градського, провела заняття «Емоційний інте�
лект як основа змін у сучасній школі», в яко�
му через міні�лекції, ігри, дискусії акти�

візувала емоційний стан кожного учасника,
спонукала до активної взаємодії.

Основний вектор обговорення під час
проведення круглого столу стосувався проб�
лем «емоційної освіти», що є основою фор�
мування емоційного інтелекту індивіда, і яка
повинна здійснюватись як через пряме
навчання, так і шляхом створення певного
психологічного клімату, залучення учнів,
учителів та батьків до спільної діяльності.

Ніхто не залишився байдужим до проб�
лем, що обговорювалися в рамках семінару
«Емоційний інтелект і сучасна школа»,
оскільки для досягнення своїх цілей кож�
ному найважливіше вміти ладнати з іншими
людьми: розуміти чужу реакцію, домовля�
тися і співробітничати, бути приємним у
спілкуванні. 

Åìîö³éíà êîìïåòåíòí³ñòü êåð³âíèêà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó:
òðàäèö³éíèé òà íîâ³òí³é ïîãëÿäè
19 квітня 2011 року кафедра менеджменту

освіти провела Інтернет�конференцію «Емо�
ційна компетентність керівника навчального
закладу: традиційний та новітній погляди».

Формат конференції – он�лайн спілкуван�
ня з доповідачем, яким наразі став Павло
Лушин, завідувач кафедри загальної та
практичної психології ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти», доктор психологічних
наук, професор. Це відомий в Україні і далеко
за її межами автор оригінальної концепції
емоціонального осмислення життєвих рішень.

Тема доповіді – «Розвиток емоціональної
компетентності керівників освітніх організа�
цій: екофасилітативний підхід». Доповідач
розкрив особливості екофасилітативного
підходу до розвитку психологічної компе�
тентності управлінців. Проаналізував кон�
кретні випадки неутилітарного, особистісно
орієнтованого або фасилітативного навчан�
ня, в якому негативні явища, в тому числі
криза та проблемна ситуація, інтерпрету�
ються з позиції закономірного етапу роз�
витку психологічної компетентності.

Особлива увага під час конференції була
присвячена механізмам зміни парадигми
післядипломної педагогіч ної освіти в умовах
соціальних трансформацій.

Учасники конференції мали змогу отри�
мати відповіді на запитання, що спонтанно

виникали в процесі сприйняття теми. Від�
значено методологічний і водночас приклад�
ний характер екофасилітативного підходу,
його значущість для підвищення якості пси�
хологічної підготовки управлінців в умовах
післядипломної педагогічної освіти.

Після он�лайн спілкування відбулась ко�
ротка рефлексія запропонованого формату
інтернет�конференцій.

На пропозицію завідувача кафедри
менеджменту, ректора ПОІППО Віталія
Зелюка, практику таких проблемних диску�
сій буде продовжено, стандарти формату
будуть удосконалюватися з урахуванням
технічних можливостей та потреб аудиторії.
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Дієтологи з Великобританії, США та Ізраїлю незалежно один від одного зробили цікаве
відкриття. Виявляється, страви з жирної риби покращують настрій і попереджають появу
стресів і депресії.

Цілий ряд експериментів показав, що люди, які регулярно вживають рибні блюда, як
правило, знаходяться в доброму настрої. Ризик виникнення психічних захворювань і
депресії у них знижується на 88%.

Омега+3 кислоти, що містяться в печінці тріски, риб'ячому жирі і жирній рибі, сприяють
виробленню хімічних речовин, що дозволяють людині відчувати себе більш спокійною і
щасливою.

Крім того, в рибі міститься багато фосфору, який сприятливо діє на роботу мозку.
Поліненасичені жирні кислоти і омега+3 сприяють очищенню судин від холестерину і
покращують роботу всіх органів. За матеріалами: www.passion.ru

Морепродукти покращують настрій

Перш за все, необхідно вибрати пра+
вильне оточення, яке викликало б тільки
правильні емоції. 

Заняття спортом так само дозволяють
емоційно розслабитися і переключити
увагу, що, безумовно, є свого роду
психологічним розвантаженням. 

Планування діяльності допомагає
визначити алгоритм майбутніх дій, після
чого досягнення мети здається простим і
зрозумілим.

Медитація є інструментом підвищення
рівня емоційного інтелекту. Адже, як
відомо, медитація – це пасивне спостере+
ження за своїми думками. Контроль над
емоціями, як правило, полягає в тому,
щоб не давати виплеснутися негативним
враженням. Йдеться про безперервний
психотренінг, що дозволяє підтримувати
себе у хорошому настрої. Тобто необхідно
спочатку налаштуватися на позитивний
результат. Головне тут – повірити у
власні сили.

Важливою є емпатія – здатність «увій+
ти» в стан іншого. Тобто, якщо людина
здатна зрозуміти свого співрозмовника,
проникнутися його відчуттями – успіх
справи забезпечений… 

А що робите Ви, щоб підвищити свій
рівень емоційного благополуччя?

ЯК ПІДВИЩИТИ РІВЕНЬ
ЕМОЦІЙНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ?

Есть такое твердое правило: встал
поутру, умылся, привeл себя в порядок –
и сразу же приведи в порядок свою планету. 

Антуан де Сент Экзюпери, 
«Маленький принц»

– Любіть дитину за те, що вона є, живе
поруч з вами, а не за досягнення, успіхи.

– Обіймайте її не менше 8 разів на день;
– Спілкуйтеся з дитиною як мінімум 30

хвилин щодня.
– Цікавтеся її шкільними та позашкіль+

ними справами.
– Проводьте разом з дитиною якомога

більше часу  (на прогулянці, ковзанці, пар+
ку, в кінотеатрі, театрі).

– Підтримуйте дитину в бажанні досяг+
ти успіху. У кожній діяльності обов'язково
знайдіть, за що дитину можна похвалити
навіть за найменший успіх), адже по+
журити завжди встигаємо? Чи не так?

– Дитина вчиться не за словами, а за
вчинками. Один вчинок може перекрес+
лити сотні правильних слів. Пам'ятайте
про це!

– Враховуйте настрій дитини, її інтереси!

Здоров'я, успіхів і наснаги Вам і вашим
дітям, шановні дорослі!

ПОРАДИ ПРАКТИЧНОГО
ПСИХОЛОГА БАТЬКАМ
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ÌÈ ÃÎÒÓªÌÎ
Готуємо з дитиною дуже смачний десерт

Бісквітний яблучний пиріг

Бісквітний яблучний пиріг простий в
приготуванні та дуже смачний: 6 яблук
помити, обчистити, нарізати невеличкими
дольками. Посипати цукром (приблизно сто+
ловою ложкою), перемішати, 4 білки від+
окремити від жовтків, збити в круту піну. Не
припиняючи збивати, потихеньку додати в
білки стакан цукру, потім вилити жовтки.
Обережно, маленькими порціями додати
борошно. Тісто потрібно перемішувати не
міксером, а ложкою. Це найвідповідаль+
ніший етап, перемішувати треба обережно,
інакше бісквіт осяде і вже не вийде пишним.
На дно змащеної маргарином форми для
торта покласти нарізані яблука, зверху

обережно вилити тісто. Ставимо в духовку
(вона має бути вже розігрітою). Випікаємо на
середньому вогні 15+20 хвилин. Тісто має
стати золотистого відтінку. Один з головних
критеріїв готової страви – приголомшливий
запах. Готовий пиріг бережно відділіть від
дна і стінок форми. Форму переверніть,
виклавши пиріг так, щоб яблука були зверху.

Фігурне пісочне печиво

Ще один улюблений для дітей рецепт –
фігурне пісочне печиво. Адже це печиво
можна вирізати з тіста різними формами.
Рецепт тіста дуже простий –  250 г розтоп+
леного маргарину, дві склянки цукру, три
яйця, пакетик ванільного цукру, дві чайних
ложки розпушувача для тіста – добре пере+
мішати, всипати 2,5 – 3 склянки борошна,
знову ретельно вимісити тісто. Готове тісто
має бути еластичним. Розкачайте його у
великий пласт завтовшки від 0,5 до 1 см. А
далі починається найцікавіше. Дайте дитині
форми – й нехай вона сама видавлює з тіста
печиво й перекладає його на деко, що
заздалегідь засланий папером. Випікати до
золотистого кольору на середньому вогні. З
обрізків тіста можна зліпити самостійно
придуманих чарівних звірів.

Як бачите готувати з дитиною легко й
цікаво, причому як для дитини, так і для вас.
Варто лише спробувати. А страви, які
готують діти завжди смачніші! Радісних вам
приготувань і смачного! За матеріалами: www.lojechka.ru
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