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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО 
ІНТЕЛЕКТУ ТА САМОРЕГУЛЯЦІЇ 

МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

У статті розглянуті основні наукові погляди на проблему емоційного ін-
телекту, підходи до його розуміння та інтерпретації. Представлені результати 
емпіричного дослідження динаміки емоційного інтелекту майбутніх психо-
логів та відмінностей системи саморегуляції студентів з низьким та високим 
рівнем  емоційного інтелекту. 

Досліджена динаміка міжособистісного та внутрішньоособистісного 
компонентів емоційного інтелекту майбутніх психологів в процесі навчан-
ня. Виявлено, що розвиток внутрішньоособистісного емоційного інтелекту 
виявляється в меншому ступені вираженості ніж міжособистісний емоцій-
ний інтелект; динаміка внутрішньоособистісного емоційного інтелекту має 
тенденцію до збільшення від низьких рівнів розвитку на молодших кур-
сах навчання до нижньої межі високого рівня на старших курсах навчання;  
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ріст відмінностей на рівні середніх значень міжособистісного емоційного 
інтелекту молодших та старших курсів не є статистично значущими. Між-
особистісний компонент емоційного інтелекту має виражену динаміку 
в  процесі навчання; його рівень змінюється від низького рівня розвитку 
на молодших курсах навчання до високого рівня на старших курсах навчан-
ня; такі відмінності є статистично значущими. 

Досліджено індивідуальні особливості системи саморегуляції за рівня-
ми емоційного інтелекту. Виявлено значущі відмінності у групах  міжосо-
бистісного та внутрішньоособистісного емоційного інтелекту. У групі з ви-
соким рівнем міжособистісного емоційного інтелекту притаманно більш 
розвинуті процеси планування, програмування, контролю, гнучкості та са-
мостійності. Група з високим рівнем внутрішньоособистісного емоційного 
інтелекту характеризується більш розвинутими процесами планування, 
моделювання та гнучкістю. Такі особливості системи саморегуляції зумов-
люють нерівномірний розвиток складових емоційного інтелекту майбутніх 
психологів.

Перспективами подальших досліджень є виявленні особистісних ха-
рактеристик майбутніх психологів з різними рівнями емоційного інтелекту 
та його компонентів. 

Ключові слова: емоційний інтелект; міжособистісний емоційний інте-
лект; внутрішньоособистісний емоційний інтелект; саморегуляція; процеси 
саморегуляції.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. Складність і багатогранність функціо-
нування сучасного суспільства як динамічного соціального організ-
му, зростання його системних змін зумовлюють потребу у розкритті 
та реалізації особистісного потенціалу в процесі професійної підго-
товки фахівців різних галузей. Особливої значущості набуває про-
блема дослідження та розвитку емоційного інтелекту у майбутніх 
психологів, який є передумовою їх ефективної професійної адаптації 
та успішної практичної діяльності. Високий рівень розвитку емоцій-
ного інтелекту майбутніх психологів забезпечує високий рівень го-
товності до роботи з різними видами психологічних проблем та ви-
рішення професійних завдань. У сучасних наукових дослідженнях 
недостатньо висвітлено проблему особливостей прояву та розвитку 
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емоційного інтелекту у  майбутніх психологів під час навчання, ін-
дивідуальних відмінностей студентів з високим та низьким рівнем 
розвитку емоційного інтелекту, що ускладнює дослідження умов 
формування та розвитку емоційного інтелекту в процесі професій-
ної підготовки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методоло-
гічні підходи до проблеми співвідношення інтелектуального й емо-
ційного розглядали у своїх роботах Б. Г. Ананьєв, Л. С. Виготський, 
С. Л. Рубінштейн, О. М. Леонтьєв, В. М. М’ясищев, О. К. Тихомиров 
та ін. Серед зарубіжних вчених, дослідженням емоційного інтелекту 
займалися: Д. Гоулман (теорія емоційної компетентності), Р. Бар-Он  
(некогнітивна теорія емоційного інтелекту), Х.  Вайсбах і У.  Дакс 
(емоційний інтелект як уміння “інтелектуально” керувати своїм 
емоційним життям), Дж. Майєр, П. Селовей, Д. Карузо (теорія емо-
ційно-інтелектуальних здібностей) та інші. Вітчизняні дослідження 
з концептуалізації феномена емоційного інтелекту та його функцій 
представлені роботами Е.  Носенко, вивчення емоційного інтелек-
ту як детермінанти внутрішньої свободи особистості (Г.  Березюк), 
стресозахисна та адаптивна функція емоційного інтелекту (Н. В. Ко-
врига) показника цілісного її розвитку (О. Філатова), емоційний ін-
телект як чинник психоемоційних станів студентів (М. А. Кузнєцов, 
Н.  Ю.  Діомідова), емоційний інтелект як чинник адаптації до сту-
дентського середовища (С. В. Дерев’янко).

Мета статті є представлення результатів емпіричного досліджен-
ня динаміки емоційного інтелекту майбутніх психологів та відмін-
ностей системи саморегуляції студентів з низьким та високим рівнем  
емоційного інтелекту. 

2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Зі вступом до вищого навчального закладу у студентів-психологів 
з’являються предмети професійної спрямованості, навчальні завдан-
ня набувають вищого рівня складності, збільшується об’єм навчально-
го матеріалу, що висуває нові вимоги до оволодіння певними емоцій-
ними та когнітивними навичками: сприйняття та розуміння власних 
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емоцій та емоції оточуючих, саморегуляції, самомотивування, здат-
ності протистояти тиску навколишнього середовища, вибудовувати 
просоціальні взаємовідносини, свідомо корегувати негативні емоції 
та  ірраціональні думки – все те, що вчені визначають як емоційний 
інтелект (Р. Бар-Он, Г. Гарскова, Д. Гоулман, С. Дерев’янко, Д. Карузо, 
Н. Коврига, Д. Люсін, М. Манойлова, Е. Носенко, Дж. Мейєр, П. Село-
вей ін.).

Наукові дослідження з проблеми емоційного інтелекту почали 
з’являтися у 90-х роках XX століття. Поняття емоційного інтелект 
було запропоновано Дж. Майєром і П. Саловеєм у 1990 році, а ідея 
набула поширення у роботах Д. Гоулмана у 1995 році. Термін “емо-
ційний інтелект” застосовувався для позначення ступеня розвитку 
таких особистісних якостей, як самосвідомість, самоконтроль, мо-
тивація, уміння ставити себе на місце інших людей, навички ро-
боти з людьми, уміння налагоджувати взаєморозуміння з іншими 
[1, с. 123]. Д. Гоулман висловив думку про те, що загальний інте-
лект, тільки на 20 % зумовлює успіх в житті людини, тоді як 80 % 
припадає на інші фактори, котрі забезпечують успіх. Серед них 
значне місце належить емоційному інтелекту, який сприяє особи-
стісному зростанню, ефективній професійній діяльності та успі-
хам у кар’єрі [3, с. 301]. 

Згідно з концепцією Г.  Гарднера, у структурі емоційного інте-
лекту необхідно розглядати внутрішньоособистісний (спрямований 
на власні емоції) та міжособистісний (спрямований на емоції інших 
людей) компоненти. Перший характеризується такими складовими, 
як самосвідомість, рефлексія, самооцінка, самоконтроль, мотивація 
досягнень. Другий компонент включає емпатію, толерантність, кому-
нікабельність, конгруентність, діалогічність [7].

Дж.  Майєром і П.  Саловеєм та Д.  Карузо, визначали емоційний 
інтелект, як здатність ефективно контролювати емоції і використову-
вати їх для поліпшення мислення. Запропонована авторами модель 
здібностей емоційного інтелекту містить чотири компоненти. Кожний 
виділений компонент вміщує в себе когнітивні здібності, спрямова-
ні на розуміння власної емоційної сфери та розуміння емоцій інших  
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людей, наприклад: усвідомлення емоцій дає змогу ідентифікувати емо-
ції та визначати адекватність їх вираження; підвищення ефективності 
мислення за допомогою емоцій передбачає вміння довільно управля-
ти емоціями, які сприяють розв’язанню завдань; розуміння емоцій 
визначає здатність усвідомлювати причини виникнення емоцій, вста-
новлювати зв’язки між різними емоційними проявами, вміння ана-
лізувати емоційні стани; управління емоціями відображає здатність 
диференціювати емоції, контролювати їх; вміння знижувати інтенсив-
ність прояву негативних емоцій, викликати емоції позитивного спря-
мування [2, с. 78–80]. 

Р. Бар-Он у 1996 р. запропонував розширену модель емоційного 
інтелекту, що складається із 15-ти компонентів: самоповага; емоційна 
усвідомленість; самовираження; незалежність; емпатія; соціальна від-
повідальність; міжособистісні відносини; стресостійкість; контролю-
вання імпульсів; оцінка дійсності; гнучкість; рішення проблем; само-
актуалізація; оптимізм; щастя / благополуччя [6, с. 49– 50].

Д. Люсін емоційний інтелект розуміє як здатність до розуміння 
своїх і чужих емоції та управління ними. Здатність до розуміння емо-
цій означає, що людина може розпізнати емоцію, тобто встановити 
сам факт наявності емоційного переживання у себе або в іншої люди-
ни; може ідентифікувати емоцію, тобто встановити, яку саме емоцію 
відчуває вона сама або інша людина, і знайти для неї словесний вираз; 
розуміє причини, що викликають дану емоцію, і наслідки, до яких вона 
призведе. Здатність до управління емоціями означає, що людина може 
контролювати інтенсивність емоцій, перш за все, стримувати занадто 
сильні емоції; може контролювати зовнішнє вираження емоцій; може 
за необхідності довільно викликати ту або іншу емоцію. За Д. Люсі-
ним, емоційний інтелект можна уявити як конструкт, що має двоїсту 
природу та пов’язаний, з одного боку – з когнітивними здібностями, 
а з другого – з особистісними характеристиками. Таким чином, автор 
пропонує розглядати два варіанти емоційного інтелекту внутрішньо-
особистісний і міжособистісний [6, с. 26]. 

Отже, емоційний інтелект – це здатність ефективно розбирати-
ся в емоційній сфері людського життя, розуміти власні емоції, емоції 
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оточуючих, емоційне підґрунтя відносин, використовувати свої емоції 
для вирішення завдань, постановки цілей та взаємодії з іншими людь-
ми. Емоційний інтелект виступає потужним фактором емоційної са-
морегуляції студентів, маючи вплив на перебіг психоемоційних станів 
у студентів-психологів. Емоційний інтелект виступати основою для 
збереження оптимальної саморегуляції студентів упродовж навчаль-
ного процесу [2]. 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

З метою виявлення рівня емоційного інтелекту серед студен-
тів-психологів було проведене дослідження серед студентів спеціаль-
ності “Психологія” Хмельницького національного університету, у ході 
якого взяли участь 78 осіб (з них 67 жіночої статті, 21 чоловічої стат-
ті). Для діагностики емоційного інтелекту було використано методику 
“Рівень емоційного інтелекту” С. О. Беляєва, О. І. Яновича,  М. І. Ма-
зурова. Методика “Рівень емоційного інтелекту” С.  Беляєва склада-
ється з 50 питань та дозволяє діагностувати показники особистісного 
емоційного інтелекту  (ОЕІ), комунікативного емоційного інтелекту 
(КЕІ) та загальний рівень емоційного інтелекту (ЗЕІ) [1]. 

Результати за шкалою особистісного емоційного інтелекту вказу-
ють на розвиток здатності усвідомлювати свої емоції, розуміти свої 
позитивні і негативні сторони, можливості, попереджати спалахи ір-
раціональних думок, протистояти несприятливим подіям, стресовим 
ситуаціям, контролювати агресію, безвідповідальну поведінку, здат-
ність змінювати свої думки, погляди, оцінки. 

Шкала комунікативного емоційного інтелекту відповідає зовніш-
нім компонентам емоційного інтелекту та характеризує здатність ро-
зуміти, приймати до уваги почуття і думки інших людей, схильність 
до сперечання чи встановлення і підтримці взаємовигідних стосунків, 
здатність до близькості, чуйності по відношенню до інших, розуміти і 
приймати до уваги почуття й думки інших.

Для зручності дослідження було виокремлено 2 рівні: низький рі-
вень –1- ≤ 5 стенів та високий – ≥ 5-10 стенів. Результати дослідження 
представлені в таблиці 1.
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Згідно результатів дослідження, студенти першого курсу ха-
рактеризуються самим низьким відсотком високого рівня розвит-
ку емоційного інтелекту (35,5  %). Такі студенти характеризується 
складнощами у спілкуванні, розумінні власних почуттів та почуттів  
оточуючих, низьким рівнем емпатії, низькою здатністю до управ-
ління своїми емоціями. Серед студентів другого курсу лише 39,8 % 
добре орієнтуються на здатності розуміти відносини, що репрезен-
товані в емоціях.

Таблиця 1
Динаміка емоційного інтелекту майбутніх психологів  

у процесі навчання за методикою  
“Рівень емоційного інтелекту” С. О. Беляєва (у %)

Курси Високий рівень Низький рівень

Перший курс 35,5 65,5

Другий курс 39,8 60,2

Третій курс 42,7 57,3

Четвертий курс 58,1 41,9

П’ятий курс 65,8 34,2

Шостий курс 72,6 27,4

Студенти третього курсу в процесі навчання поступово оволо-
дівають знаннями, уміннями і навичками професійного спрямуван-
ня, тому навчаючись, вони проходять процес переоцінки цінностей, 
мотивації, поступово оволодівають навичками керування емоційною 
сферою на базі прийняття рішень. Тому кількість студентів з високим 
рівнем інтелекту збільшується до 42,7 %.

Четвертий та п’ятий курси навчання характеризуються профе-
сійно-практичним спрямуванням навчальних дисциплін. Резуль-
тати дослідження вказують на значне збільшення кількості студен-
тів з високим рівнем емоційного інтелекту (58,1 % на четвертому 
курсі, 65,8  %  –  п’ятий курс та 72,6  %  – шостий курс навчання), 
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що може пояснюватися розвитком самосвідомості, придбанням 
навичок усвідомлення емоцій, вміння попереджати спалахи ірра-
ціональних думок, протистояти несприятливим подіям, стресовим 
ситуаціям, контролювати агресію, ворожість, здатність змінювати 
свої думки, погляди, оцінки, розуміти і приймати до уваги почуття 
й думки інших.

Результати дослідження динаміки середнього рівня емоційного 
інтелекту та його компонентів під час навчання майбутніх психологів  
представлені у табл. 2.

 Таблиця 2
Динаміка середнього рівня емоційного інтелекту та його 

компонентів у процесі навчання майбутніх психологів (стени)

ЕІ (М±σ) І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс V курс VІ курс

ОЕІ 4,33±0,58 4,80±1,23 4,50±1,12 4,50±1,73 4,61±1,69 5,17±1,21

КЕІ 3,93±0,47 4,42±1,61 4,38±1,51 5,15±1,26 5,36±1,86 6,38±1,32

ЗЕІ 4,00±0,31 4,20±1,16 4,41±1,26 5,25±1,63 5,94±1,39 6,18±1,31

П р и м і т к а :  ОЕІ – особистісний емоційний інтелект; КЕІ – комунікативний 
емоційний інтелект; ЗЕІ – загальний емоційний інтелект.

Простеживши динаміку середніх рівнів загального емоційного ін-
телекту в процесі навчання, можна зробити висновок про те, що у сту-
дентів І–ІІІ курсів навчання переважає низький рівень емоційного 
інтелекту та підвищується на ІV–VІ курсах до нижньої межі високого 
рівня розвитку. Середній рівень особистісного емоційного інтелекту 
коливається у верхній межі низького рівня та дещо збільшується на 
VІ курсі навчання до нижньої межі високого рівня. Це можна пояс-
нити тим, що компоненти особистісного емоційного інтелекту відно-
сяться до внутрішніх диспозицій та базуються на біологічних, темпе-
раментальних особливостях. 

Показники за шкалою комунікативного емоційного інтелек-
ту мають яскраво виражені особливості динаміки, що полягають  

126
З б і р н и к 
наукових праць

національної  академії  державної 
прикордонної служби україни

   серія: психологічні науки

психологічні науки



у збільшенні середнього рівня від низького на І–ІІІ курсах до висо-
кого рівня розвитку на старших ІV–VІ курсах навчання. Компоненти 
комунікативного емоційного інтелекту відносяться до зовнішніх дис-
позицій та мають соціальну природу, залежать від зовнішніх впливів 
та  умов середовища  [5]. Особливістю прояву емоційного інтелекту 
майбутніх психологів є гетерогенність його складових. 

Саморегуляція як цілісна система психічних засобів, за допо-
могою якої людина здатна керувати своєю цілеспрямованою ак-
тивністю, має універсальну структуру для різних видів активнос-
ті людини. Процеси саморегуляції виявляються на різних рівнях 
життєдіяльності особистості, в тому числі в емоційній, когнітивній 
та поведінковій сферах. Процеси саморегуляції сприяють вироблен-
ню гармонійної поведінки та розвитку здатності усвідомлено управ-
ляти собою відповідно до реалізації поставленої мети. Особливості 
розвитку основних ланок саморегуляції як системи індивідуальних 
засобів узгодження діяльності особистості з реальними умовами, 
зумовлюють відмінності динаміки складових емоційного інтелекту 
студентів-психологів. 

Наступним етапом було вивчення відмінностей індивідуаль-
но-стильових особливостей системи саморегуляції майбутніх психо-
логів за рівнем розвитку емоційного інтелекту та його компонентів. 

Для виявлення індивідуально-стильових особливостей само-
регуляції у студентів був обраний опитувальник В.  М.  Моросанової 
та Р. Р. Сагієва “Стиль саморегуляції поведінки” (ССП–98). Методика 
дозволяє діагностувати рівень розвитку індивідуальної саморегуляції 
та її індивідуального профілю (низький рівень – 0–4 балів, середній – 
5–6 балів та високий рівень  – понад 6 балів), що включає показни-
ки планування (Пл), моделювання (М), програмування (Пр), оцінки 
результатів (ОР); показники розвитку регуляторно-особистісних 
властивостей  – гнучкості (Г) і самостійності (С), а також загальний 
рівень саморегуляції (ЗР) [4, с. 118–127]. 

У табл. 3 представлені середні значення показників індивідуаль-
но-стильових особливостей саморегуляції студентів з різними рів-
нями ЕІ. 
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Таблиця 3
Середні значення показників  

індивідуально-стильових особливостей системи 
саморегуляції за рівнем ЕІ майбутніх психологів

P=0,95
Показники процесів і властивостей саморегуляції студентів (М/σ)

Пл М Пр ОР Г С ЗР

Високий 
рівень ЗЕІ

6,85
1,75

6,12
1,20

6,10
1,45

6,89
1,46

6,98
1,61

5,92
1,96

29,8
5,55

Низький 
рівень ЗЕІ

5,20
1,43

3,60
1,94

4,15
1,72

4,05
1,55

4,10
1,63

5,50
1,82

23,50
4,95

Високий 
рівень КЕІ

6,20
1,71

6,10
1,30

6,27
1,54

7,32
1,33

7,80
1,40

6,43
1,54

31,71
4,56

Низький 
рівень КЕІ

4,20
1,46

3,60
1,93

4,00
1,87

4,36
1,63

4,15
1,70

4,50
1,81

24,50
4,95

Високий 
рівень ОЕІ

5,19
1,25

5,71
1,06

6,53
2,21

6,30
1,83

6,84
1,33

5,56
1,71

31,43
4,42

Низький 
рівень ОЕІ

3,20
0,76

4,10
2,05

4,13
1,56

4,28
2,21

4,74
1,65

5,11
1,30

24,1
0,75

Примітка: Пл – планування; М – моделювання; Пр – програмування; ОР – оцінка 
результатів; Г– гнучкість; С – самостійність; ЗР – загальний рівень саморегуляції.

За критерієм Манна-Уітні були розраховані відмінності індиві-
дуально-стильових особливостей системи саморегуляції між групами 
з високим та низьким рівнем загального емоційного інтелекту. Були 
виявлені достовірні відмінності за шкалами планування, моделюван-
ня, програмування, оцінка результатів та гнучкість. У групі з низьким 
рівнем загального емоційного інтелекту (ЗЕІ) рівень розвитку ос-
новних ланок системи саморегуляції нижче ніж в групі з високим рів-
нем загального емоційного інтелекту. Середній рівень розвитку про-
цесів планування, моделювання, програмування, оцінки результатів 
та гнучкість знаходиться на низькому та середньому рівні розвитку 
у групі низьким рівнем загального емоційного інтелекту, що свідчить 
про несформовану потребу у студентів в плануванні і програмуванні 
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своєї поведінки, залежність від ситуації та думки оточуючих людей, 
знижені можливості компенсації несприятливих умов для досягнення 
поставленої мети. 

У групі з високим та низьким рівнем особистісного емоційно-
го інтелекту (ОЕІ) були виявлені достовірні відмінності за шкалами 
планування, моделювання та гнучкість. У групі з високим рівнем 
особис тісного емоційного інтелекту процеси планування, моделюван-
ня та гнучкість розвинуті вище ніж у групі з низьким ОЕІ. Студенти 
з високим рівнем особистісного емоційного інтелекту  легко висува-
ють та утримують мету відповідно до внутрішніх та зовнішніх умов, 
виокремлюють комплекс значущих умов, але ступінь їх вибірковості і 
структура здійснюваних пізнавальних дій є індивідуально своєрідни-
ми, орієнтовані на внутрішній світ, на подолання негативних думок, 
контроль негативних емоцій. Розвинута гнучкість дозволяє таким 
студентам змінювати свої думки, погляди, оцінки на оптимістичні та 
полегшує процеси емоційної саморегуляції. 

У групі з високим та низьким рівнем комунікативного емоцій-
ного інтелекту (КЕІ) були виявлені достовірні відмінності за шкала-
ми планування, програмування, контролю, гнучкості та самостій-
ності. Студентам з високим рівнем комунікативного емоційного 
інтелекту притаманний високий рівень розвитку цілепокладання, 
що  є системо утворювальним компонентом саморегуляції. У  сту-
дентів добре розвинена антиципація майбутніх дій, способів, за до-
помогою яких буде досягатися мета та умовами успішного здійс-
нення діяльності, що є необхідним для успішної міжособистісної 
взаємодії, врахування індивідуальних особливостей усіх учасників 
комунікації. Високий рівень розвитку процесу оцінки результатів, 
дозволяє контролювати актуальну ситуацію взаємодії з іншими, ко-
ректувати власну поведінку у відповідності з результативністю дій, 
оцінювати неузгодженості, гнучко коректувати власну поведінку 
та впливати на поведінку інших людей. Розвинута самостійність 
та гнучкість дозволяє діяти автономно, самостійно організовувати 
роботу та контролювати хід її виконання, вносити зміни у пове-
дінку, коли цього вимагають умови діяльнос ті. Високий загальний 
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рівень саморегуляції дозволяє компенсувати вплив особистісних, 
характерологічних особливостей, що перешкоджають досягненню 
мети. Студенти легше оволодівають новим видом активності, упев-
неніше почуває себе в незнайомих ситуаціях, стабільніші їх успіхи 
у звичних видах діяльності.

Таким чином, нерівномірність розвитку складових емоційного ін-
телекту студентів-психологів під час навчання зумовлюється не тіль-
ки природою внутрішнього та зовнішнього компонентів емоційного 
інтелекту, а й відмінностями у індивідуально-стильових особливостях 
системи саморегуляції.

4. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Динаміка міжособистісного та внутрішньоособистісного компо-
нентів емоційного інтелекту майбутніх психологів в процесі навчання 
нерівномірна. Розвиток внутрішньоособистісного емоційного інте-
лекту в процесі навчання майбутніх психологів виявляється в мен-
шому ступені вираженості ніж міжособистісний емоційний інтелект. 
Динаміка внутрішньоособистісного емоційного інтелекту має тенден-
цію до збільшення від низьких рівнів розвитку на молодших курсах 
навчання до нижньої межі високого рівня на старших курсах нав-
чання. Ріст відмінностей на рівні середніх значень міжособистісного 
емоційного інтелекту молодших та старших курсів не є статистично 
значущими,  що може пояснюватися віковими особливостями юнаць-
кого віку та біологічною природою цього компонента. Міжособистіс-
ний компонент емоційного інтелекту має яскраво виражену динаміку 
в процесі навчання, його рівень змінюється від низького рівня роз-
витку на І–ІІІ курсах навчання до високого рівня на старших курсах 
навчання і такі відмінності є статистично значущими. Такі особливос-
ті динаміки складових емоційного інтелекту свідчать про гетероген-
ність структури емоційного інтелекту майбутніх психологів та зміни 
у структурі емоційного інтелекту у студентів молодших та старших 
курсів в процесі навчання. 

Дослідження індивідуальних особливостей системи саморегу-
ляції за рівнями емоційного інтелекту виявило значущі відмінності  
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у групах  міжособистісного та внутрішньоособистісного емоційно-
го інтелекту. У групі з високим рівнем міжособистісного емоційного 
інтелекту притаманно більш розвинуті процеси планування, програ-
мування, контролю, гнучкості та самостійності. Група з високим рів-
нем внутрішньоособистісного емоційного інтелекту характеризується 
більш розвинутими процесами планування, моделювання та гнучкі-
стю. Такі особливості системи саморегуляції зумовлюють нерівно-
мірний розвиток складових емоційного інтелекту під час навчання 
та знаходить відбиток професійне спрямування, специфіка спеціаль-
ної підготовки майбутніх психологів на старших курсах навчання.  

Перспективами подальших досліджень є виявленні особистісних 
характеристик майбутніх психологів з високими та низькими рівнями 
емоційного інтелекту та його структурних компонентів, визначення 
психолого-педагогічних умов розвитку емоційного інтелекту майбут-
ніх психологів. 
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Olha Igumnovа, Anastasiia Yaroslavska. Psychological features of emo-
tional intelligence and self-regulating maybutnich psychologist

From statistics, look at the basic science, look at the problem of emotional 
interaction, come to the first understanding and interpretation. Presented are the 
results of the empirical progress of the dynamics of the psychology of the May psy-
chologist and the system of self-regulation of students with a low and high frequen-
cy of the intellect.

The main dynamics of the internal and internal components of the emotional 
component of the psychologist in the process of navigation. It has been manifested 
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that the development of an internal emotional system is manifested in a lower de-
gree of virality and is less significant; the dynamics of internal emotional awareness 
of the tendency to lower levels of low-level development in younger courses up to 
the lower middle level in older courses; The number of secondary and secondary 
mean values of the junior and senior courses is not statistically significant. Іnter-
personal component of the emotional intelligence of the dynamics in the process of 
navigation; its levels are changing іd low low іvnya development at young courses 
ahead to a high levels at senior courses ahead; such differences are statistically sig-
nificant.

The following are the indiviual special features of the system of self-regula-
tion behind the equalities of the electronic intellect. Significant types of activity 
have been manifested in groups of inter-operative and internal interelectomy. At 
the group with the highest level of interconnected emotional interaction, the pro-
cesses of planning, programming, monitoring, control and self-reliance are coher-
ently more advanced. The group with the highest level of internal awareness of the 
intellect is characterized by more advanced processes of planing, modeling and ig-
noring. Such special systems of self-regulation zoom in and out of development of 
warehouses of emotional technology and psychological psychology.

The perspectives of the farthest attainment of the student manifested special 
characteristics of the student psychologist with the rising level of the emotional 
component of this component.

Key words: emoticon; mizhobosistіsniy emotsіyniy іntelekt; internal special 
emotion; self-regulation; process self-regulation.
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