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Анотація 

Статтю присвячено дослідженню особливостей прояву зовнішніх ознак емоційного 

інтелекту студентів юридичного профілю. У якості зовнішніх аспектів перебігу 

емоційного процесу розглядаються наступні якісні та кількісні показники: 

інтенсивність, частота виникнення емоційних процесів, знак основної емоції, що 

супроводжує емоційний процес тощо. ЕІ розглядається як інтраіндивідна властивість 

особистості й може бути виражена категорією «емоційне самоусвідомлення». 

Виявлено, що чим вищий рівень розвитку ЕІ тим вищий рівень академічної успішності 

студентів.  

 

Annotation 

The article studies the peculiarities of external features of emotional intelligence [EI] of 

students of law specialty. As the external aspects of emotional process the following 

qualitative and quantitative indicators are researched: intensity, frequency of emotional 

processes, the sign (positive or negative) of main emotion that accompanies emotional process 

and so on. EI is studied as an intraindividual property of the personality and can be expressed 

with an "emotional self-awareness" category. It is revealed that the higher level of EI the 

higher level of academic achievement of students. 
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Вступ 

 

Проблема розвитку емоційного інтелекту [EI] або емоційної компетентності [EQ] 

останніми роками стає все більш актуальною для сучасних фахівців професій типу 

«людина-людина» загалом та для юридичних професій зокрема. Хоча емоційна 

стійкість та емоційний контроль завжди розглядались одними з ключових складових у 

розвитку психологічної культури юриста, але вплив  емоційного інтелекту під час 

академічної підготовки юристів, а також у процесі здійснення ними професійної 

діяльності привернув увагу педагогів та психологів лише нещодавно (Л. Деркач, 

А.Макарчук). Певні вчені вбачають цінність ЕІ у розвитку у студентів такої якості, як 

«захопленість роботою», яка супроводжується емоційними підйомами та не допускає 

професійного вигорання (В. В. Зарицька). Також досліджується розвиток позитивного 

самоставлення та самоакцептації студентів-першокурсників юридичних спеціальностей 

у процесі психолого-педагогічної підготовки (О.М. Котикова). А позитивне 
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самоставлення вітчизняними авторами розглядається як один з основних конструктів ЕІ 

[3]. Бреус Ю.В. дослідила що формування емоційної готовності до професійної 

діяльності на етапі професійного навчання у студентів соціономічних професій (до 

вибірки також входили й студенти-юристи) є результатом розвитку емоційного 

інтелекту. Як бачимо, дослідження ЕІ у зв’язку з його впливом на професійну 

підготовку студентів-юристів здійснюються, але вони мають епізодичний характер і 

потребують уточнень та доповнень.  

 

1. Концептуальна основа та методики дослідження 

 

Концептуальною основою нашого дослідження виступив підхід вітчизняних 

дослідників Носенко Е.Л. та Ковриги Н.В [3], у якому основною структурною 

одиницею ЕІ на рівні аналізу його зовнішніх аспектів розглядається перебіг емоційного 

процесу (який характеризується якісними та кількісними показниками: інтенсивністю, 

частотою виникнення емоційних процесів, знаком основної емоції, що супроводжує  

емоційний процес тощо). Для дослідження цих характеристик дослідники радять 

застосовувати методику самоспостереження «Емоційний щоденник».  

Дослідження рівня сформованості ЕІ та розподіл студентів за групами 

здійснювались на підставі підходу Власової О.І. [1], де ЕІ розглядається як 

інтраіндивідна властивість особистості і може бути досліджена та виражена категорією 

«емоційне самоусвідомлення». Для діагностики ЕІ через категорію «емоційне 

самоусвідомлення» застосовувалась методика, розроблена під керівництвом Власової 

О.І. «Емоційне самоусвідомлення» [2]. Основою розробки даної методики виступали 

англомовні матеріали авторів-засновників теорії ЕІ (Р. Бар-Она, П. Саловейя та 

Дж.Д.Мейера).  

Вибірку склали студенти 4-го курсу юридичного факультету УМСФ у кількості 76 

чол.  

 

2. Розподіл студентів відповідно їхнього рівня розвитку ЕІ 

 

Рівень розвитку ЕІ студентів – юристів за методикою «Емоційне 

самоусвідомлення» виявився середнім, лише 5 чоловік показали низький рівень та 3 – 

високий. Проте для зручності здійснення подальшого дослідження ми розподілили 

студентів на три групи: 1група (10 чоловік)– найменша кількість балів (нижчий за 

середній рівень розвитку емоційного самоусвідомлення), до цієї групи також 

потрапили 5 осіб, які за тестом виявили низький рівень розвитку емоційного 

самоусвідомлення; 2 група (41 чоловік) – середня кількість балів (середній рівень 

розвитку емоційного самоусвідомлення); 3 група (36 чоловік) – вища кількість балів 

(вищій за середній рівень розвитку емоційного самоусвідомлення, а також 3 особи з 

високим рівнем розвитку ЕІ).  

 

3. Результати дослідження зовнішніх ознак ЕІ студентів-юристів 

 

Проаналізувавши результати дослідження зовнішніх аспектів виявлення ЕІ 

студентів-юристів ми отримали наступні показники.  

Як видно з табл. 1 досліджувані всіх трьох груп частіше переживають позитивні 

емоції аніж негативні. Досліджувані першої групи (з низьким за середній рівнем 

розвитку ЕІ) помітно частіше переживають позитивні емоції у порівнянні з рештою 

двома групами (66,6% : 57,4% : 59,5%). 
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Таблиця 1 

Показники частоти та інтенсивності зовнішнього виявлення емоційних процесів  

(за результатами самоспостереження протягом 4-х днів) 

 

 Кількість ситуацій,  

в яких спостерігались  

позитивні емоції  

(в % від загальної  

кількості  

переживань) 

Кількість  

ситуацій, в яких  

спостерігались  

негативні емоції  

(в%) 

Усереднена  

інтенсивність 

позитивних  

емоцій (за  

10-бальною  

шкалою) 

Усереднена  

інтенсивність  

негативних  

емоцій (за  

10-бальною  

шкалою) 

1 група  66,6% 33,3% 7,5 6 

2 група 57,4% 42,5% 10 6,9 

3 група 59,5% 40,4% 8,9 7,4 

 

Усереднена інтенсивність позитивних емоцій за 10-ти бальною шкалою також у 

них всіх вища за усереднену інтенсивність негативних емоцій. При чому студенти з 

середнім рівнем розвитку ЕІ переживають позитивні емоції найінтенсивніше (10 балів).  

 

Таблиця 2 

Показники здатності ідентифікації емоцій різних модальностей 

(за результатами самоспостережень) 

 

 Кількість випадків 

невпевненості при 

ідентифікації 

«змішаних» емоції  

(в % від загальної  

кількості  

переживань) 

Кількість  

«безпредметних» емоції  

 

Кількість випадків 

переживання емоцій 

з приводу згаданих 

подій 

Позитивних 

(у % від усіх 

позитивних 

переживань) 

Негативних 

(у % від 

негативних 

переживань) 

+ - 

1 група 9,5% 25% 7% 0 2 

2 група 8,5% 8,6% 8,3% 0 2 

3 група 5,1% 4,9% 5,5% 1 3 

 

Результати дослідження показали, що найбільшу кількість позитивних емоцій 

переживають студенти з нижчим рівнем розвитку ЕІ (66,6% табл. 1) , що дещо 

неочікувано, але з табл. 2 видно, що ці ж самі студенти найбільш не впевнені в 

ідентифікації «змішаних» емоцій (9,5%) та найчастіше не можуть визначити 

походження та причину виникнення позитивних емоцій (25%).  

Отже, не дивлячись на те, що студенти з нижчим рівнем розвитку ЕІ найчастіше 

переживають емоції  з позитивним знаком, вони не розуміють звідки вони виникають (а 

як відомо, ідентифікація власних емоцій є першою важливою здібністю ЕІ за 

зарубіжними теоріями ЕІ (Дж. Майер і П. Саловей, Д. Гоулман, Бар Он, тощо). Так, ми 

можемо припускати, що ця основна здібність ЕІ у студентів першої групи слабо 

розвинута. Найнижчі показники невпевненості ідентифікації змішаних емоцій та 

прояву безпредметних позитивних і негативних емоцій (5,1% : 4,9% : 5,5% відповідно) 

спостерігаються у студентів 3 групи (вищий рівень розвитку ЕІ).  

Отже, з 95% – ковою впевненістю можна стверджувати, що здатність до 

ідентифікації власних емоцій у студентів 3 групи є високо розвинутою.  
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Таблиця 3 

Усереднені по групах показники розподілення негативних емоційних реакцій за типами 

спонук, що їх зумовили (у % від загальної кількості зафіксованих переживань) 

 

N – загальна  

кількість  

проаналізованих  

переживань 

Емоції, зумовлені 

стосунками з 

іншими людьми 

Емоції,  

зумовлені  

незадоволен

ням собою 

Емоції з приводу  

зовнішніх подій,  

ставлення до них 

Безпредметні 

негативні  

переживання 

1 група (N – 42) 9,5% 2,3% 19% 2,3% 

2 група (N – 

141) 

16,3% 5,6% 18,4 6,7% 

3 група (N – 

136) 

32,7% 10,9% 50,9% 3,6% 

 

Згідно результатам табл.3 та табл. 4, досліджувані всіх трьох груп найчастіше 

переживають емоції пов’язані з приводу зовнішніх подій та ставлення до них. Це 

суттєво відрізняється від даних отриманих нами у попередньому дослідженні [4], де 

вибірку склали підлітки 15-17 років. Найбільш актуальним для них були емоції 

виникаючі у стосунках з іншими людьми, що виражає психологічну особливість даної 

вікової групи. З результатів таблиць 3 та 4 також зрозуміло, що досліджувані всіх трьох 

груп частіше переживають позитивні, аніж негативні емоції у стосунках з іншим 

людьми, при чому студенти з вищим за середній рівень розвитку ЕІ (3 група) виявили 

найвищий показник (40, 7%)  позитивного реагування в стосунках з іншими людьми. 

Такий показник як задоволення чи незадоволення собою виявився найнижчим у всіх 

трьох групах. Отже, можемо припускати що у даній віковій категорії (студентський вік 

21-22 рр.) акцент з себе переключається на зовнішні події та стосунки з іншими 

людьми.  Як позитивні так і негативні емоції з приводу оцінки себе стають менш 

актуальними. Однак, це може бути характерно лише для даної студентської вибірки.  

 

Таблиця 4 

Усереднені по кластерах показники розподілення позитивних емоційних  

реакцій по типах спонук, що їх зумовили 

(в % від загальної кількості зафіксованих переживань) 

 

Групи (N – 

загальна  

кількість  

проаналізова 

них переживань) 

Емоції,  

зумовлені  

стосунками з  

іншими  

людьми 

Емоції,  

зумовлені 

задоволенням 

собою 

Емоції з приводу 

зовнішніх подій, 

ставлення до них 

Безпредметні 

”позитивні  

переживання» 

1 (N – 42) 35,7% 25% 39,3% 0 

2 (N – 141) 35,8% 13,6% 43,2% 0 

3 (N –136) 40,7% 9,8% 48% 2% 

 

Заключення 

 

Аналізуючи результати самоспостережень за перебігом емоційних процесів 

протягом 4-х днів, ми спробували дослідити зовнішні ознаки прояву емоційного 

інтелекту студентів-юристів віком 21-22 рр. Так виявлено, що чим нижчий рівень 

розвитку ЕІ, тим менше особа здатна ідентифікувати власні емоції та визначати 

причину їх виникнення; чим більш розвинутий ЕІ тим частіше виникають емоції з 
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приводу зовнішніх подій та ставлення до них, та емоції зумовлені стосунками з іншими 

людьми (спостереження стосується вікової категорії даної вибірки); позитивні емоції 

студенти всіх трьох груп переживають інтенсивніше за негативні; у даній віковій 

категорії порівняно з іншою (15-17рр.) зменшується зацікавленість у власних 

переживаннях стосовно себе, найрідше відчуваються  емоції з приводу сприйняття себе 

(як позитивні так і негативні). Неочікуваним виявився результат стосовно переживання 

позитивних емоцій: їх кількість була найвищою у представників з нижчим рівнем 

розвитку ЕІ, але при цьому їх походження не було зрозумілим для самих 

досліджуваних і це спостереження не суперечить зарубіжним теоріям ЕІ, оскільки 

провідною здібністю розвинутого ЕІ є ідентифікація власних емоцій, розуміння причин 

їх походження. Також студенти з нижчим рівнем розвитку ЕІ показали найнижчу 

спроможність ідентифікації змішаних емоцій. Також варто відзначити, що студенти з 

середнім та вищим рівнем розвитку ЕІ мали й вищий рівень академічної успішності 

порівняно з студентами з нижчим рівнем розвитку ЕІ. Отже, дані результати не 

суперечать попереднім зарубіжним та вітчизняним дослідження ЕІ як взагалі так і 

прояву його особливостей у студентів-юристів зокрема. Проте, вони вносять 

доповнення та більш розкривають особливості розвитку ЕІ у осіб студентського віку 

(21-22рр.) юридичного профілю. Перспективою подальшого дослідження є здійснення 

аналізу впливу розвитку морально-ціннісної сфери студентів-юристів на їх рівень 

сформованості ЕІ.  
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