
детермінантою вигорання розглядаються особливості емоційної та мотиваційної 
сфер особистості; організаційний (Р.Бурке, І.Віннабст), у межах якого причиною 
вигорання визначаються чинники професійного середовища (особливості 
організаційної структури, режим діяльності, стиль керівництва та ін.) 

У випадках легкого емоційного вигорання виникають такі симптоми, як 
дратівливість, відсутність бажань, розлади сну (коли людина не може заснути, 
або, навпаки, спить тривалий час), зниження мотивації, людина відчуває себе 
некомфортно, можуть проявлятися депресивні симптоми. Коли ситуація 
закінчується, симптоми зникають самі собою. У цьому випадку можуть 
допомогти вихідні дні, час для себе, сон, відпустка, заняття спортом.  

Якщо ми не поповнюємо запаси енергії за допомогою відпочинку, організм 
переходить в режим економії сил. Якщо напружений стан стає хронічним, то 
вигорання виходить на рівень розладу. Окремою групою симптомів є зниження 
продуктивності. Людина незадоволена своєю роботою і своїми досягненнями. 
Вона почуває себе безсилою, не відчуває, що досягаює якихось успіхів. Крім 
того, коли до людини висувається багато вимог, вона втомлюється, відчуває свою 
недосконалість, то це теж сприяє емоційному вигоранню [3]. 

Аналіз сучасних психологічних досліджень дозволяє зробити наступні 
висновки: синдром емоційного вигорання як психологічне явище має свою 
динаміку у часі та проходить певні стадії. Аналіз феномену емоційного 
вигорання усвідомлюється як вироблений особистістю механізм психологічного 
захисту у формі повного або часткового виключення емоцій у відповідь на 
психотравмуючі ситуації, які виникають як у професії та у особистісному житті. 

 
Список використаних джерел 

1. Evers, W. J. G., Brouwers, A., & Tomic, W. (2002). Burnout and selfefficacy: A study on 
teachers’ beliefs when implementing an innovative educational system in the Netherlands. British 
Journal of Educational Psychology, vol. 72, pp. 227–243. 

2. Freudenberger H.J. Staff burn-out. J Soc Issues / Freudenberger H.J. 1974; 30: 159—166. 
3. Zimmermann L., Wangler J., Unterprink Τ., Pfeifer R., Wirschung Μ., Bauer J. Mental 

health in a sample of German teachers at the beginning of their occupational career// Abstracts of 
the XXIX International Congress of psychology. Berlin. Germany. July 20-25, 2008. In 
Introductional Journal of psychology. – Vol 43. Issue 3/4. June – August 2008. 
 

 
Філіпович Вікторія Миколаївна, 

 кандидат психологічних наук, 
Національний університет «Чернігівська політехніка», 

м. Чернігів, Україна 
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ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 
В останні десятиліття тематика емоційного інтелекту набуває в 

психологічних роботах дедалі більшої популярності. Через нові тенденції та 
розвиток кризових явищ до людини все більше висувається вимог, чи то бізнес 
(професійне) середовище чи сфера міжособистісних відносин. Однією з 
ключових проблем є ефективна взаємодія людини в соціумі та, загалом, 
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ефективність людини у своїй життєдіяльності. В цьому контексті представляє 
інтерес здатність людини регулювати власну поведінку, взаємодію з 
оточенням, справлятися з життєвими завданнями та труднощами, а також 
внутрішні ресурси людини, що забезпечують реалізацію даних здібностей. 

Дослідження емоційного інтелекту з'явилися на початку 1990-х років, і цей 
конструкт утвердився як психологічне поняття. Інтерес до нього пов'язаний як із 
прагненням цілісно оцінити здібності людини розуміти свої та чужі емоції, 
керувати ними, емоційно взаємодіяти з оточенням, так і з можливостями 
передбачення результативності у різних видах діяльності (І. М. Андрєєва, 
Д. Карузо, Д. В. Люсін, Дж. Мейєр, П. Селовей, Є. А. Сергієнко) [3, с. 363]. 

Емоційний інтелект все більше приваблює професіоналів-практиків. 
Дослідженням емоційного інтелекту займалися такі вчені, як Д. Гоулман, який 
створив теорію емоційної компетентності (1995), Р.Бар-Он, який розробляв не 
когнітивну теорію емоційного інтелекту (1996), Дж. Мейер, Д. Мейер, які 
розробили теорію емоційно-інтелектуальних здібностей (1993). Пізніше ціла 
низка науковців цілеспрямовано вивчали роль емоційного інтелекту в 
успішності того чи іншого виду діяльності. Зокрема у роботі О.С. Петровської 
(2007) виявлено кореляцію між емоційним інтелектом особистості та 
результатами управлінської діяльності. І.А. Єгоровим (2006) було встановлено 
взаємозв'язок між високими показниками коефіцієнта емоційного інтелекту 
керівників організацій та ефективністю управління. 

Іншою лінією аналізу, що активно розробляється науковцями, є питання 
про можливість навчання та розвитку емоційного інтелекту. Оптимальним 
періодом розвитку емоційного інтелекту є дитинство, на що вказують 
матеріали досліджень Р.Д. Робертса, Дж. Меттьюса, М. Зайднера, Д.В. 
Люсина. Вони наводять приклад успішно впроваджених у країнах програм, 
направлених на розвиток емоційного інтелекту у дітей шкільного віку. 
Наприклад, Walberg Zins, Greenberg et al., 2003, Weissberg. За словами авторів 
публікації здатність розпізнавати свої почуття та управління ними формує 
спосіб поведінки, який набуває для людини характеру потреби [4, с. 21]. 
Іншими словами, це звичка, і вона може стати життєво визначальною. 

Учні багатьох шкіл США вивчають науку про те, як самостійно впоратися з 
проблемами (self science), в рамках якої вони практикуються грамотно 
вирішувати всілякі ситуації – реагувати на власний та чужий гнів, жалість, сором 
та інше. Заняття організовуються у формі рольових ігор, розмов, обговорень. 

Емоційний інтелект істотно пов'язаний зі здатністю людини до 
усвідомленої саморегуляції, до планування та ефективного досягнення 
життєвих цілей. Також емоційний інтелект визначає вибір людиною 
найефективнішої стратегії подолання стресових ситуацій. 

Люди з високим рівнем розвитку емоційного інтелекту мають виражені 
здібності до розуміння власних емоцій та емоцій інших людей, можуть 
керувати своєю емоційною сферою, що зумовлює вибір більш адаптивної 
поведінки у важкій життєвій ситуації. 

На думку Д. Гоулмана, люди які мають розвинений емоційний інтелект 
соціально активні, їх діяльність продуктивна, вони успішні, їх життя сповнене 
подій, вони не схильні до тривожних роздумів, а контактуючи з оточенням, 
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вони дотримуються етичних принципів [2, с. 79]. Ті ж, хто має недостатньо 
розвинений емоційний інтелект, схильні до коливання настрою, що, зрештою, 
впливає на продуктивність їх діяльності [2, с. 64] 

Поведінка людини з високим рівнем розвитку емоційного інтелекту 
здійснюється в цілому за наступною схемою: завдання – мотив – здійснення 
дій, що ведуть до його реалізації, – усвідомлення труднощів – негативна 
емоційна реакція – пошук способу подолання труднощів – зниження сили 
негативних емоцій – поліпшення функціонування. 

Інша схема поведінки у людини з низьким рівнем розвитку емоційного 
інтелекту: завдання – мотив – здійснення дій, що ведуть до його реалізації, – 
усвідомлення труднощів – негативна емоційна реакція – хаотичні пошуки виходу 
– збільшення усвідомлюваних труднощів – зростання сили негативних емоцій – 
погіршення функціонування – зниження мотивації або захисна реакція[1, с. 22]. 

Це означає, що здатність точно розпізнавати та виражати емоції, 
диференціювати справжні та хибні висловлювання емоцій та почуттів, а також 
здатність усвідомлено регулювати власні емоції та керувати емоціями інших 
людей має велике значення для ефективної саморегуляції діяльності людини, при 
якій людина гнучко та адекватно реагує на виклики сьогодення, результативно 
визначає значущі умови досягнення своєї мети, коригуючи програми своїх дій 
для отримання прийнятного результату. Все вищеозначене сприяє більш 
ефективному опануванню новими видами діяльності, підвищенню впевненості у 
незнайомих ситуаціях, також успіху у звичних для людини видах діяльності та 
виборі більш адаптивних стратегій поведінки у складних життєвих ситуаціях, що, 
загалом, відповідає успішному регулюванню життя людини.  
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ - СПІЛКУВАННЯ САРШОКЛАСНИКІВ 

 
Актуальні завдання періоду ранньої юності тісно пов’язані із питаннями 

соціальної взаємодії. В умовах карантинних обмежень, зумовлених пандемією 
COVID-19, кіберпростір ще більше став приваблювати молодих людей. 
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