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УДК 378.02:159.954.051                                                                                                   О. В. ДЖЕДЖЕРА 
 

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ШЛЯХ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕРЕЖИВАНЬ 
МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ З ПРИВОДУ НАВЧАННЯ 

 
Стаття присвячена з’ясуванню способів реалізації спеціально організованого процесу розвитку 

емоційного інтелекту майбутніх психологів у закладі вищої освіти з метою оптимізації їхніх емоційних 
переживань з приводу навчання. На основі аналізу наукових праць виявлено, що емоційні переживання, які 
забезпечують емоційно-почуттєве відображення світу, піддаються впливу з боку особистості в напрямі 
зміни модальності і знаку за умови розвиненості її емоційного інтелекту. Доведено, що розвиток 
емоційного інтелекту майбутніх психологів можна забезпечити шляхом цілеспрямованого впливу на їх 
когнітивну та емоційну сфери під час аудиторних занять, з допомогою спецкурсів та тренінгів та 
водночас за умови забезпечення емоційної освіти науково-педагогічних працівників, які викладають 
навчальні дисципліни, визначені змістом професійної підготовки.   

Ключові слова: емоційний інтелект, емоційне переживання, емоція, емоційний стан, когнітивний 
стан, управління емоціями, майбутні психологи, навчальна діяльність, навчання. 

 
Статья посвящена определению способов реализации специально организованного процессов 

развития эмоционального интеллекта будущих психологов в учреждениях высшего образования. На 
основе анализа научных трудов обнаружено, что эмоциональные переживания, которые 
предоставляют эмоционально-чувственное отображение мира, подчиняются воздействию со стороны 
личности в направлении изменения модальности при условии развитости её эмоционального интеллекта. 
Доказано, что развитие эмоционального интеллекта будущих психологов можно обеспечить путем  
целенаправленного воздействия на их когнитивную и эмоциональною сферы во время занятий, с 
помощью спецкурсов и тренингов и одновременно при условии обеспечения эмоционального образования 
научно-педагогических работников, которые преподают учебные дисциплины, определённые 
содержанием профессиональной подготовки.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоциональное переживание, эмоция, 
эмоциональное состояние, когнитивное состояние, управление эмоциями, будущие психологи, учебная 
деятельность, обучение.    

  
Постановка проблеми. Становлення гуманістичних засад професійної підготовки у закладах 

вищої освіти зумовлює необхідність посилення уваги до питання забезпечення психологічного комфорту 
студентів під час навчання, що є можливим за умов сприяння розвитку їхньої емоційної сфери в напрямі 
посилення емоційної врівноваженості, стриманості, емпатії тощо. Важливість зазначеного завдання 
підтверджується висновками вчених стосовно взаємозалежності між емоційними феноменами та 
ефективністю навчально-пізнавальної діяльності особистості (І. Гапійчук, О. Лазуренко, В. Поплужний, 
О. Тихомиров, О. Чебикін).  

Адже, як відомо, навчальна діяльність супроводжуються емоційними переживаннями, що надає 
кожній навчальній ситуації того чи іншого значення, насичує її емоціями і почуттями, впливає на 
ставлення студента до учіння та на його результати. Стресогенні ситуації (складання іспитів та заліків, 
захист курсових та дипломних робіт тощо, отримані оцінки, спілкування з однолітками та викладачами), 
що мають місце у процесі навчання, нерідко спричиняють переживання, які негативно позначаються на 
перебігу когнітивних процесів, отже, й на успішності студентів. При цьому, як засвідчує практика, такі 
переживання притаманні і студентам психологічних спеціальностей, хоча вони краще від інших студентів 
володіють техніками управління емоціями. Відповідно набуває актуальності проблема пошуку 
ефективних шляхів цілеспрямованого впливу з метою оптимізації їхніх емоційних переживань під час 
навчання, а через це – підвищення психологічної комфортності навчання, сприяння ефективності 
навчальної діяльності.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упродовж тривалого часу вивчення феномена 
переживання здійснювалось у контексті наукового аналізу емоцій та емоційних станів людини 
(Г. Бреслав, К. Ізард, О. Леонтьєв, А. Ліндслі, О. Саннікова), що уможливило висновок про присутність 
переживання у всіх життєвих подіях та його вплив на формування ставлення до них. Цей висновок 
отримав особливу підтримку у прихильників діяльнісного підходу (Ф. Василюк, В. Вілюнас, 
Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн), які будують тлумачення переживання у контексті психічної 
активності суб’єкта щодо відображення життєвих подій у свідомості та вироблення ставлення до них 
(С. Рубінштейн), вибору мотивів і цілей його діяльності (О. Леонтьєв), перетворення психічної реальності 
(Ф. Василюк). 
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З позицій системно-структурного підходу (Б. Ананьєв, Б. Ломов, В. Слободчиков, Б. Теплов) 
переживання трактується як психічний акт відображення буття людини та зокрема – як форма емоційного 
відображення та форма виявлення ставлення до кожної ситуації такого буття. Це дає підстави для 
виокремлення з усієї сукупності переживань емоційні переживання, найбільшою мірою орієнтовані на 
емоційно-почуттєве відображення світу (Т. Кириленко, І. Давискиба). При цьому, як доводять 
Л. Бурлачук, М. Жидко, О. Кочарян, викликані ними емоції впливають на перебіг когнітивних та 
поведінкових процесів і в той же час є залежними від останніх [4, с. 397]. Тобто за умови продукування 
емоційної неврівноваженості вони можуть перешкоджати успішному когнітивному відображенню 
дійсності, негативно позначатись на поведінці особистості. 

Зазначена думка отримала відображення у низці досліджень, присвячених питанням 
детермінованості навчання студентів емоційними феноменами (О. Бодальов, Н. Владимирова, 
Н. Діомідова, Є. Ільїн, О. Леонтьєв, О. Лурія, М. Кузнєцов, О. Овчиннікова). Так, згідно з висновками 
Н. Діомідової та М. Кузнєцова, один з найсильніших стресорів, що супроводжує навчання, – іспит, 
здебільшого актуалізує варіативність переживання «психоемоційних станів у студента, які не збігаються з 
метою навчальної діяльності (страх, тривога, гнів, подив)» і водночас може спричинити виникнення в 
окремих студентів «деяких позитивних станів, тобто тих, які збігаються з метою навчання (радість, 
інтерес, почуття впевненості тощо)» [12, с. 4]. 

У цьому контексті важливими є положення, обґрунтовані в межах гуманістичного підходу про 
можливість оптимізації емоційних переживань. Надаючи важливого значення переживанню як головній 
реальності у процесі становлення особистості та її бутті, представники гуманістичної психології 
(А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл) висловлюють думку про те, що на цей феномен 
впливають не тільки зовнішні чинники навколишнього світу, але й сама людина, яка спроможна змінити 
їх модальність і знак. Аналізуючи такі можливості, дослідники зосереджують свої зусилля на розв’язанні 
проблем вдосконалення емоційної сфери особистості (О. Гребенюк, О. Лазуренко, С. Рубінштейн, 
В. Сухомлинський), зокрема підготовки майбутніх фахівців до саморегуляції та усвідомленого 
емоційного реагування на ситуації, пов’язані з навчальною діяльністю студентів та їхньою майбутньою 
професійною діяльністю (І. Войціх, І. Матійків, І. Ясочкіна), управління емоціями (Ю. Бєлікова, 
С. Дерев’янко, Е. Ільїн, В. Коц, С. Коц,  Ю. Лещенко). 

У сучасних дослідженнях успішність розвитку зазначених особистісних здатностей пов’язують з 
наявністю емоційного інтелекту або емоційної розумності  (Н, Алєксандрова, Р. Бар-Он, О. Власова, 
Д. Гоулман, С. Дубовик, Т. Драбчук, М. Журавльова, Н. Коврига, Д. Коулмен, А. Левицька, Д. Люсін,  
Дж. Майєр, Е. Носенко, К. Саарні, П. Саловей), що, як вважають більшість дослідників, піддається 
розвитку шляхом цілеспрямованого впливу (І. Андреєва, Т. Березовська, С. Дерев’янко, С. Дубовик, 
О. Лящ, М. Манойлова, О. Щіпановська, М. Шпак). Можливості такого впливу пояснюються наявністю 
набутих передумов розвитку емоційного інтелекту (ступеня розвитку самосвідомості, впевненості у 
власні емоційній компетентності, рівня освіти батьків та сімейного доходу, емоційно благополучних 
відносин між батьками, андрогінності, зовнішнього локусу контролю, релігійності), які у взаємодії з 
біологічними детермінантами (спадковими задатками емоційної сприйнятливості, властивостями 
темпераменту та особливостями переробки інформації) утворюють підстави емоційного вдосконалення 
[1, с. 196]. 

Однак варто погодитись з думкою, висловленою О. Демчук та О. Єфімець про те, що розв’язанню 
проблеми відносно розвитку емоційного інтелекту з метою впливу на зміст емоційних переживань 
студентів перешкоджають існуючі суттєві суперечності між: високим рівнем інтелекту і низькими 
показниками успішності людини у житті; усталеним традиційним трактуванням значущості 
інтелектуальних можливостей людини і недооцінкою значущості її емоційного стану; об’єктивною 
необхідністю розвитку емоційного інтелекту і переважанням суб’єкт-об’єктної орієнтації у взаємодії 
учасників цього процесу; зовнішньою оцінкою значущості емоцій у прийнятті конструктивних рішень і 
самооцінкою цієї значущості; емоційним станом людини та її здатністю до прийняття обґрунтованих 
рішень; високим рівнем інтелектуального розвитку і нездатністю адаптуватися до нових умов у 
конкретному мікросоціумі; зростаючою потребою підвищення рівня розвитку емоційного інтелекту і 
недостатньою розробленістю механізмів і технологій здійснення цього процесу; усвідомленням 
необхідності розвивати емоційний інтелект студентів і відсутністю належної уваги учасників освітнього 
процесу у закладах вищої освіти до його розвитку у студентів [10, с. 64].При цьому варто взяти до уваги ті 
особливості розвитку досліджуваної якості, якими вирізняються майбутні психологи. Так, як зазначають 
А. Щерба та Т. Щербак, студенти психологічних спеціальностей досягають досить високого рівня 
здатності розуміти емоції (свої та інших людей), однак вони здебільшого схильні до управління емоціями 
інших, що нерідко призводить до маніпулювання ними, і значно менше уваги приділяють управлінню 
власними емоціями [15, с. 585]. 
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На наш погляд, подолання зазначених суперечностей стає можливим завдяки підвищенню 
значущості завдання розвитку емоційного інтелекту студентів під час їхньої професійної підготовки у 
закладах вищої освіти та упровадження до її змісту ефективних програм, розроблених з урахуванням 
результатів теоретичних досліджень та досягнень освітньої практики щодо вдосконалення емоційної 
сфери особистості студента.  

Формулювання цілей статті. Аналіз способів реалізації спеціально організованого процесу 
розвитку емоційного інтелекту майбутніх психологів у закладі вищої освіти з метою оптимізації їхніх 
емоційних переживань з приводу навчання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на те, що проблема емоційного 
інтелекту стала предметом дослідження відносно недавно, сьогодні опубліковано досить багато праць, в 
яких презентовано погляди вчених на сутність цього феномена та можливості його розвитку. 

Найширшим є розуміння емоційного інтелекту як здатності (здібності) людини тлумачити емоції 
(власні та інших людей) та управляти ними, що допомагає їй виявити причини виникнення проблем (Дж. 
Майєр і П. Саловей [17]) та досягати поставлених цілей (С. Дубовик та Т. Драбчук [9]). Конкретизуючи 
зазначену думку, О. Щіпановська ситверджує, що до сфери емоційного інтелекту входять «певна 
чуттєвість, вміння відчувати ситуацію, справлятися зі стресом, приймати вірні рішення, керуючись 
раціональними судженнями та інтуїцією, грамотно будувати стосунки з оточенням, знаходити вигідні для 
себе компроміси та управляти своїми імпульсивними діями» [16, с. 299]. Згідно з висновками Д. 
Гоулмана, емоційний інтелект характеризується наявністю таких здібностей, як самоусвідомлення, 
самомотивування, стійкість до фрустрації, контроль за імпульсами, регуляція настрою, емпатія, оптимізм 
[6], що є підставою для твердження про ймовірність його впливу на життєві досягнення загалом та у 
навчальній діяльності зокрема. Таким чином, можна погодитись з думкою, висловленою Ю. Бреус про те, 
емоційний інтелект є складним конструктом «ментальних здібностей, пов’язаних із оперуванням 
емоційною інформацією та формуванням емоційного досвіду людини» [2, с. 6] і виявляється у здатності 
до розуміння емоцій (розпізнаванні (усвідомленні) емоційного переживання (власного або іншої людини), 
ідентифікації емоцій і розумінні причин та наслідків їх виникнення) та управління емоціями (контролю за 
інтенсивністю емоцій, їх зовнішнім виявом, зміною емоційних переживань) [2, с. 6]. 

З-поміж запропонованих ученими тлумачень привертає увагу погляд щодо розуміння емоційного 
інтелекту, висловлений Н. Ковригою та Е. Носенко. Він базується на виокремленні у моделі особистості 
таких його чотирьох диспозиційних компонентів, як сумлінність, доброзичливість, емоційна стійкість, 
відкритість новому досвіду. На думку авторів, саме ці фактори зумовлюють стабільність емоційних 
переживань, схильність до позитивних чи негативних переживань, що позначається на оцінці 
життєдіяльності особистості [14, с. 21-22] та детермінують «рівень розумності емоційного реагування» 
[14, c. 23]. При цьому дослідники особливо наголошують на виконанні зазначеним особистісним 
конструктом стресозахисної та адаптивної функцій і у цьому контексті розглядають його «як один з 
аспектів виявлення суб’єктивного (внутрішнього) світу особистості, що відбиває міру позитивного 
ставлення людини до світу (як такого, у якому вона може досягти успіху); до інших (як таких, що гідні 
доброзичливого ставлення); до себе (як спроможного діяти активно і гідного поваги)» [14, с. 71], що 
отримує інтегральне відображення у свідомості людини як почуття психологічного благополуччя і 
представлено диференційовано у вигляді «самооцінки та стратегій подолаючої поведінки, які людина 
свідомо і довільно обирає при виникненні критичних ситуацій життєдіяльності» [14, с. 73]. 

Водночас варто взяту до уваги думку згаданих авторів, а також О. Щіпановської про те, що 
емоційний інтелект є складовою емоційної компетентності і виступає, як стверджує О. Щіпановська, її 
основою, що охоплює чотири компетенції (усвідомлення своїх емоцій; управління своїми емоціями;  
усвідомлення емоцій інших людей; управління емоціями інших людей). Таким чином, можна погодитись 
з тим, що розвиток емоційного інтелекту пов’язаний з розвитком знань, навичок та вмінь, які наповнюють 
кожну з вказаних компетенцій [16, с. 298]. Відповідно у науковій літературі пропонуються різноманітні 
шляхи і моделі розвитку емоційного інтелекту студентів, розроблені з метою виконання завдань щодо 
вдосконалення його когнітивної, емоційної та поведінкової складових, розширення емоційного досвіду 
(Ю. Бреус, М. Грудцина, С. Дерев’янко, Н. Діомідова, А. Капацина, Г. Кошонько, М. Кузнєцов, О. Лящ, 
І. Мещерякова, А. Щерба, Т. Щербак). 

Цінними, на наш погляд, є пропозиції дослідників стосовно використання можливостей викладача 
впливати на вдосконалення емоційної сфери студента під час викладання навчальних курсів. Так, 
наприклад, І. Мещерякова вважає незайвим застосовувати у ході групових занять потенціал активних 
методів навчання як способу розпізнавання емоцій і почуттів інших та налагодження на цій основі 
взаємодії з ними [13]. На думку М. Грудциної, розв’язанню поставленої проблеми можуть сприяти ті 
методи, які вимагають поєднання раціонального й емоційного способів навчальної діяльності майбутніх 
психологів, що можна забезпечити шляхом їх ознайомлення та вправляння у професійній взаємодії, 
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орієнтації студентів на виконання практико-орієнтованих завдань (застосування методів case-study та 
інциденту) [7]. У зазначеному контексті викликає інтерес досвід В. Зарицької стосовно запровадження 
технології розвитку емоційного інтелекту під час занять з  вивчення конфліктології, а саме: вивчення 
емоційних станів, які руйнують конфліктну взаємодію; виявлення подій, що спричинили виникнення 
емоцій; аналіз реакцій на події (переживання, поведінка); визначення аутентичних та деструктивних 
почуттів; обговорення можливостей вибору аутентичних почуттів та відмови від деструктивних почуттів; 
обмін думками з приводу отриманого досвіду [11]. Водночас варто погодитись з думкою дослідників про 
те, що одним з найбільш ефективних способів впливу на розвиток особистості загалом та її емоційного 
інтелекту зокрема є тренінг. Як слушно стверджують з цього приводу Н. Діомідова та М. Кузнєцов: 
«Реалізація розвивально-корекційих впливів саме у формі тренінгу може виявитися найбільш ефективним 
способом формування у студентів навичок і вмінь саморегуляції психоемоційних станів, активації і 
зміцнення станів, які відповідають меті навчально-пізнавальної діяльності та стримування станів, які 
перешкоджають її досягненню» [12, c. 124]. Керуючись цією тезою, дослідники розробили розвивально-
корекційну тренінгову програму розвитку емоційного інтелекту, переважно спрямовану на зміну власних 
психоемоційних станів студентів. Розроблена на засадах діяльнісного, системного, когнітивного, 
гуманістичного та поведінкового підходів, вона забезпечує можливості для системного прогресивного 
розвитку емоційної сфери студентів, научіння способам емоційного мислення, асиміляції емоційних 
переживань, стимулювання до емпатійності та рефлексії, актуалізації здатностей до розуміння і 
довільного управління емоційними станами, навчання способам емоційної поведінки та експресивного 
реагування на навчальні ситуації, що реалізується на послідовних (мотиваційному, емоційно-
інтелектуальному, регулятивному та рефлексивному) етапах. На увагу заслуговує висловлене 
переконання з приводу необхідності ознайомлення студентів з теоретичними основами  розвитку 
емоційного інтелекту – автори програми цілком слушно стверджують, що студентів треба ознайомлювати 
з цією проблемою і вносять до її змісту не тільки систему вправ, але й міні-лекції та самостійну роботу 
студентів з вивчення низки теоретичних питань, а до традиційних для тренінгу вправ, рольових ігор та 
психогімнастики долучити малювання, групові дискусії, мозковий штурм, метод кейсів та метод проектів 
[12].  

Поділяючи думку про важливість теоретичної підготовки та орієнтуючись на засади когнітивного, 
гуманістичного і поведінкового підходів, С. Дерев’янко розробляє двокомпонентну програму розвитку 
емоційного інтелекту, до якої увійшли спецкурс «Феноменологія емоційного інтелекту: соціально-
психологічні аспекти», призначеного розширювати знання студентів про цей феномен та мотивувати до 
його вдосконалення, та соціально-психологічний тренінг «Розвиток емоційного інтелекту», що має 
забезпечити розвиток когнітивної, емоційної та поведінкової сфер особистості, впливаючи на її оцінки, 
емоційні переживання та поведінку [8]. Зазначені методологічні положення стали основою для 
розроблення еклектичної програми розвитку емоційного інтелекту студентів соціонічних спеціальностей, 
запропонованої Ю. Бреус. Як стверджує дослідниця, використання когнітивних технологій дає змогу для 
осягнення та продукування способів емоційного мислення, які підтримують ефективну емоційну 
поведінку; з допомогою тренінгу, розробленого в межах гуманістичного напряму, стають можливими 
асиміляція емоційних переживань, стимулювання вираження почуттів, актуалізація здібностей до 
рефлексії та емпатії, розуміння емоційних станів (своїх та інших людей), що актуалізує здібності до 
управління емоціями; дотримання положень біхевіористичного (поведінкового) напряму сприяє 
засвоєнню довільних способів управління емоціями та їх вираження (поведінковий напрям) [3, с. 6-7]. 

Водночас бачиться важливим підкреслити, як це роблять І. Андреєва, І. Войціх, Н. Моргунова, 
Г. Цвєткова, що результати розв’язання суперечностей у розвитку емоційного інтелекту шляхом 
спеціального організованого впливу на студентів будуть неповними, якщо ігнорувати проблему 
підвищення рівня емоційної культури педагогів, котрі здійснюють викладання усього спектру навчальних 
дисциплін, що входять до змісту професійної підготовки. Ми погоджуємось з твердженням І. Войціх про 
те, що крім спеціальних та загальнокультурних знань викладач повинен володіти знанням «основ 
емоційної діяльності, значення емоцій у житті людини та в освітньому процесі, сучасних теорій 
емоційного інтелекту, правил організації емоційної взаємодії, основ конструктивних комунікацій» [5]. А 
також необхідно, щоб він усвідомлював значення емоційних переживань та сприймав їх як цінності, «був 
відкритим до нових вражень, подій і життєвих змін; об’єктивно оцінював і визнавав свої переваги і 
недоліки через самоаналіз; був відповідальним за власні емоційні реакції; умів ідентифікувати 
(розпізнавати, розуміти) емоції, які переживаються в конкретний момент за тілесними реакціями, 
думками тощо; умів аналізувати емоції, почуття, причини їх виникнення; оптимістично мислив, 
акцентуючи увагу на позитивних аспектах життя, конструктивно ставлячись до помилок» [5]. 

На наш погляд, емоційна освіта науково-педагогічних працівників може бути реалізовано у 
різноманітних формах: тренінгу, лекторію, семінару тощо. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Досягнення майбутніми психологами 
високого рівня емоційного інтелекту може сприяти оптимізації їхніх емоційних переживань, а через них – 
підвищенню ефективності навчальної діяльності. Розвиток емоційного інтелекту в закладі вищої освіти 
може бути результативним за умов застосування цілеспрямованого впливу на студентів у 
взаємопов’язаних напрямах підвищення їхньої обізнаності із зазначеним питанням і підготовки до 
управління емоціями й емоційною поведінкою (власною та інших людей), що можна реалізувати шляхом 
спеціального навчання (застосування навчальних курсів, міні-лекцій тощо), тренінгів і водночас шляхом 
надання знань та розвитку вмінь управляти емоціями під час вивчення навчальних дисциплін.  

При цьому важливим є забезпечення емоційної освіти науково-педагогічних працівників з метою 
їхньої підготовки до емоційної насиченої взаємодії зі студентами, вироблення здатності розуміти, 
приймати і поважати емоційні переживання (свої і студентів), змінювати їх за необхідності та управляти 
емоційною поведінкою. 

Перспективним бачиться розроблення еклектичної комплексної програми розвитку емоційного 
інтелекту майбутніх психологів та науково-педагогічних працівників з метою оптимізації емоційних 
переживань з приводу навчання.  
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O.V. Dzherera DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AS WAYS OF 
OPTIMIZATION EXPERIENCES OF FUTURE PSYCHOLOGISTS REGARDING LEARNING. 

The article is devoted to the identification of ways to implement a specially organized process of 
developing the emotional intelligence of future psychologists in a higher education institution in order to 
optimize their emotional feelings regarding learning. On the basis of the analysis of scientific works, it was 
discovered that emotional experiences that provide an emotional reflection of the world are reflected in the 
course of cognitive processes, hence the success of students, and at the same time exposed to the individual 
in the direction of changing the modality and the sign, provided that its emotional intelligence is developed.It 
has been determined that emotional intelligence is the ability (ability of a person to interpret emotions (own 
and other people) and to manage them, helping them to identify the causes of problems and achieve their 
goals, reflects the degree of positive attitude of man to the world, to others and to himself, gets reflected in 
the minds of a person as a sense of psychological well-being.It is proved that the development of the 
emotional intelligence of future psychologists is associated with the development of knowledge, skills and 
abilities, first of all, awareness of their emotions; managing your emotions; awareness of the emotions of 
other people; managing the emotions of other people.  

It is concluded that such result can be achieved through targeted influence on the cognitive and 
emotional sphere of future psychologists during classroom sessions, with the help of special courses and 
trainings, and at the same time, provided the emotional education of scientific and pedagogical workers, 
who teach teaching disciplines, are defined by the content of vocational training. 

Key words: emotional intelligence, emotional experience, emotion, emotional state, cognitive state, 
emotional control, future psychologists, educational activity, training. 
 

 
УДК 519.922 : 316.612                   І. Г. ЗБРОДСЬКА 

 
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ФЕНОМЕНУ 

ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ 
 

У статті розкрито феномен емоційного вигорання з точки зору процесуального підходу. У 
контексті історичного екскурсу обговорюються питання виокремлення феномену вигорання, 
здійснено опис його змістової сутності та динаміки розгортання. Висвітлюються зарубіжні 
процесуальні моделі  вигорання особи у професійній діяльності. Розкриті симптоми явища вигорання 
в емоційній, фізичній та поведінковій сферах. Окреслено вплив особистісних, соціальних та 
організаційних детермінант, які сприяють або запобігають розвитку емоційного вигорання 

Ключові слова: емоційне вигорання, процесуальний підхід, етапи вигорання, стрес, емоційне 
виснаження, деперсоналізація, редукція професійних обов’язків, особистісні, соціальні та 
організаційні детермінанти, симптоми. 

 
В статье раскрыт феномен эмоционального выгорания с точки зрения процессуального 

подхода. В контексте исторического экскурса обсуждаются вопросы изучения феномена выгорания, 
осуществляется  анализ его содержания и динамики. Обсуждаются зарубежные процессуальные 
модели выгорания личности в профессиональной деятельности. Раскрыты симптомы 
эмоционального выгорания в эмоциональной, физической и поведенческой сферах. Обозначено 
влияние личностных, социальных и организационных детерминант, которые способствуют или 
препятствуют развитию эмоционального выгорания.  

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, процессуальный подход, этапы выгорания, 
стресс, эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция профессиональных обязанностей, 
личностные, социальные и организационные детерминанты, симптомы. 

 
Постановка проблеми. Уже більше сорока років феномен вигорання є предметом наукового 

аналізу як у вітчизняній, так і зарубіжній психологічній науці. Зростаюча стурбованість щодо 
здоров’я та благополуччя особистості, спонукає до вивчення цього багатофакторного феномена в 
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