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Статтю присвячено обґрунтуванню поняття емоційного інтелекту,
визначення його внутрішніх чинників та дослідженню особливостей розвитку
феномену в юнацькому віці. Метою статті є дослідити статеві особливості
розвитку емоційного інтелекту та його чинників у юнацькому віці. Вибірку
досліджуваних склали 25 хлопців та 25 дівчат, віком від 15 до 17 років.
Використано методики: опитувальник «ЕмІн» Д. В. Люсина, тест на
визначення інтегральної емпатії у підлітків та юнаків Л. П. Журавльової,
методика

діагностики

емоційної

зрілості

особистості

(МДЕЗО)

О. С. Кочаряна, М. А. Півня.
Результати вказують на те, що не виявлено статевих відмінностей між
показниками загального емоційного інтелекту, проте знайдено достовірні

відмінності між внутрішньоособистісним та міжособистісним емоційним
інтелектом. Знайдено статистично значущі відмінності між особливостями
функціонування чинників розвитку емоційного інтелекту. У юнок домінує
міжособистісний інтелект, дуже високий рівень емпатії, сприяння не на
шкоду собі, емоційна експресивність, рефлексія.

У юнаків домінує

внутрішньоособистісний емоційний інтелект, низький рівень інтегральної
емпатії, альтруїстична форма емпатії, прийняття власних емоцій, контроль
експресії. У юнацькому віці дівчата більш схильні до сприяння не на шкоду
собі, а хлопці – до альтруїстичної поведінки. У більшості дівчат виражена
емоційна експресивність, хлопці краще приймають власні емоції. Юнаки та
юнки ідентифікують власні емоції, усвідомлюють, розуміють причини їх
виникнення, можуть їх вербалізувати, раціонально ставляться до минулого
емоційного досвіду, розставляють пріоритети у своєму житті. Визначено
специфіку впливу чинників на розвиток емоційного інтелекту у юнаків та
юнок. Система чинників у дівчат є більш широкою та амбівалентною,
порівняно з хлопцями. Домінуючими внутрішніми чинниками емоційного
інтелекту у дівчат є як нижчі форми емпатії (індиферентність), так і вищі
(сприяння не на шкоду собі, альтруїстична емпатія). Антиемпатія є
амбівалентним чинником емоційного інтелекту. У юнаків домінуючим
внутрішнім чинником емоційного інтелекту є прийняття власних емоцій.
Ключові

слова:

емоційний

міжособистісний

емоційний

інтелект,
інтелект,

внутрішньоособистісний
емпатія,

рефлексія,

емоційна

саморегуляція, особистісна зрілість.

GENDER FEATURES OF DEVELOPMENT OF EMOTIONAL
INTELLIGENCE AND ITS FACTORS IN YOUTH AGE
Zhuravleva L.P.
Doctor of Psychological Sciences, Professor, Head of the
Department of Psychology
Polissya National University

та

street Old Boulevard, 7, Zhytomyr, Ukraine
https://orcid.org/0000-0003-4020-7279
lpz2008@ukr.net
Laas M.V.
Graduate student of the Department of Social and Practical Psychology
Zhytomyr Ivan Franko State University
Velyka Berdychivska Str., 40, Zhytomyr, Ukraina
https://orcid.org/0000-0002-8473-4188
maryna.petruchenko@gmail.com

The article is devoted to the substantiation of the concept of emotional
intelligence, determination of its internal factors and research of the peculiarities of
the phenomenon development in young people. The aim of the article is to investigate
the sexual features of the development of emotional intelligence and its factors in
young people. The sample was 25 boys and 25 girls, aged 15 to 17 years. Methods
used: Emin questionnaire DV Lusin, test for determination of integral empathy in
young people and young age LP Zhuravleva, method of diagnostics of emotional
maturity of the person (MDESO) AS Kocharyan, M. A. Piven.
The results indicate that no gender differences were found between the
indicators of general emotional intelligence, but significant differences were found
between intrapersonal and interpersonal emotional intelligence. Statistically
significant differences were found between the features of the functioning of the
factors of emotional intelligence development. The girls are dominated by
interpersonal intelligence, a very high level of empathy, promotion not to the
detriment of oneself, emotional expressiveness, reflection. The boys are dominated
by intrapersonal emotional intelligence, low levels of integral empathy, altruistic
form of empathy, acceptance of their own emotions, control of expression. Young
men and women identify their own emotions, realize, understand the reasons for
their occurrence, can verbalize them, rationally relate to past emotional
experiences, set priorities in their lives. At a young age, girls are more inclined to

promote not to the detriment of themselves, and boys – to altruistic behavior. Most
girls have expressed emotional expression, boys are better at accepting their own
emotions. The specific influence of factors on the development of emotional
intelligence in boys and girls is determined. The system of factors in girls is broader
and more ambivalent than boys. The dominant internal factors of girls' emotional
intelligence are both lower forms of empathy (indifference) and higher (real
assistance, altruistic empathy). Antiempathy is an ambivalent factor in emotional
intelligence. In boys, the dominant internal factor in emotional intelligence is the
acceptance of one's own emotions.
Key words: emotional intelligence, intra-personal and interpersonal emotional
intelligence, empathy and its forms of manifestation, components of emotional
intelligence, reflection, emotional self-regulation, personal maturity.
Постановка проблеми. Емоційний інтелект є однією з головних
складових у досягненні успіху. Для юнацького віку є важливим його розвиток,
адже він допомагає активно включатися в різні події життя, правильно
будувати стосунки з оточенням, самореалізовувати себе як у професійному
(взаємодія з керівництвом та колегами), та особистісному (взаємодія з
партнером та дітьми) напрямку, приймати вірні рішення для досягнення
успіху.
Емоційний інтелект розглядався через поняття «розумність» [10, c. 76].
Трактували емоційний інтелект як складне психічне утворенням, що має
когнітивну, емоційну та особистісну природу, а одним з основних механізмів
його розвитку є емпатія [7]. Також визначали емоційний інтелект, як здатність
розуміти стосунки між людьми, що проявляються в емоціях, управляти цими
емоціями на основі інтелектуального аналізу і синтезу [3, c. 25]. Емоційний
інтелект, як «здатність до розуміння власних і чужих емоцій і управління
ними», завдяки якій людина ідентифікує емоції, контролює їх, розуміє, що
спричинило їх виникнення і як чинити в такому випадку [9, c. 12]. Трактували
емоційний інтелект – як групу ментальних здібностей, які сприяють

усвідомленню і розумінню власних емоцій і емоцій оточуючих [13, c. 31].
Емоційний інтелект розглядався як здатність людини тлумачити власні емоції
і емоції оточуючих з тим, щоб використовувати отриману інформацію для
реалізації власних цілей [4, c. 51].
Емоційний

інтелект досліджувався

як складне

утворення,

тому

виокремлюють дві його форми: міжособистісний і внутрішньоособистісний.
Під міжособистісним емоційним інтелектом розглядається здатність людини
розуміти інших, усвідомлювати мотиви їхньої поведінки та ставлення до
роботи, обирати шляхи ефективної співпраці з оточуючими [2, c. 23]. Під
внутрішньоособистісним емоційним інтелектом – властивість людини,
спрямовану на себе, здатність формувати точну, адекватну модель власного
«Я» та використовувати її для ефективної життєдіяльності [2, c. 23].
Також виділяють чотири складові емоційного інтелекту: точність оцінки
і вираження емоцій, використання емоцій в розумовій діяльності, розуміння
емоцій, управління емоціями [13, c. 31]; п'ять складових: знання власних
емоцій, їх самоусвідомлення, управління емоціями, самомотивація, емпатія,
підтримання взаємостосунків [4, c. 52].
На розвиток емоційного інтелекту впливають біологічні та соціальні
чинники [12], але недостатнім є вивчення внутрішніх чинників емоційного
інтелекту.
Мета дослідження полягає у вивченні статевих особливостей розвитку
емоційного інтелекту та його чинників у юнацькому віці. Завдання
дослідження: 1) здійснити теоретичний аналіз внутрішніх чинників розвитку
емоційного інтелекту в юнацькому віці; 2) дослідити статеві особливості
функціонування емоційного інтелекту та чинників його розвитку; 3)
визначити специфіку впливу чинників на розвиток емоційного інтелекту в
юнаків та юнок. Для виконання цих завдань, використовувалися наступні
методики: опитувальник «ЕмІн» [8], тест на визначення інтегральної емпатії у
підлітків та юнаків [5, c. 154-161] методика діагностики емоційної зрілості
особистості (МДЕЗО) О. С. Кочаряна, М. А. Півня [11].

Опитувальник
інтегрального

використовується

«ЕмІн»

показника

рівня

сформованості

для

діагностування

емоційного

інтелекту

особистості та його структурних складових. Він містить такі шкали:
міжособистісний емоційний інтелект, внутрішньоособистісний емоційний
інтелект, розуміння емоцій, управління емоціями, загальний емоційний
інтелект. Також шкала міжособистісного емоційного інтелекту вміщає в себе
такі субшкали, як розуміння чужих емоцій, управління чужими емоціями, а
шкала внутрішньоособистісного емоційного інтелекту – розуміння власних
емоцій, управління власними емоціями, контроль експресії.
Тест на визначення інтегральної емпатії у підлітків та юнаків
використовувався для з’ясування інтегрального показника емпатії та рівня її
розвитку, форм прояву (антиемпатія, індиферентність, співпереживання,
співчуття, внутрішнє сприяння, реальне сприяння не на шкоду собі та реальне
сприяння на шкоду собі або ж альтруїстична емпатія).
Методика

діагностики

емоційної

зрілості

особистості

(МДЕЗО)

застосовувалася для з’ясування особливостей емоційної сфери та емоційної
саморегуляції. Відповідно до предмету дослідження, використовувалися
наступні шкали: рефлексія емоцій; емоційна саморегуляція; емоційна
експресивність; прийняття власних емоцій.
Дослідження проводилося на базі Житомирської загальноосвітньої школи
№14. Загальна вибірка складала 50 осіб, зокрема 25 дівчат та 25 хлопців
раннього юнацького віку (15-17 років).
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток емоційного
інтелекту в період юності можна назвати «серцевиною його розвитку» [1,
c. 22]. Він залежить від віку: показники збільшуються між раннім підлітковим
віком (11-13 років) та ранньою дорослістю (20-40 років), тобто в юнацькому
віці можемо спостерігати його інтенсивний розвиток. В 16-17 років також до
найвищих форм прояву може розвинутися інтегральна емпатія, в основі якої
лежить психічна соціо духовна природа людини. На духовному рівні
емпатійність

проявляється

у

трансфінітній

емпатії

–

надчуттєвого

проникнення в життєвий світ іншої людини, духовної єдності з Іншим [5].
Підвищується емоційна саморегуляція юнаків та дівчат, проте зменшується
роль міжособистісної комунікації, поступаючись місцем здібностям, що
пов’язані з організацією внутрішньої діяльності особистості. Також в цей
період активно розвивається міжособистісна взаємодія, в тому числі з
романтичним партнером [6].
Розвиток емоційного інтелекту саме в юнацькому віці зумовлюється
біологічними, соціальними та внутрішніми чинниками його розвитку.
Детальніше зупинимося на внутрішніх чинниках емоційного інтелекту.
Проаналізувавши різні означення феномену, його структури та особливості в
юнацькому віці, до внутрішніх чинників емоційного інтелекту, віднесли
емпатію, емоційну саморегуляцію, рефлексію.
Беручи до уваги ці чинники, було проведено дослідження статевих
особливостей емоційного інтелекту та його детермінації впродовж юнацького
віку. Дослідження мало наступні етапи:
1.

Вивчення

особливостей

міжособистісного

та

внутрішньоособистісного емоційного інтелекту хлопців та дівчат, а також
загального рівня розвитку емоційного інтелекту.
2.

Дослідження чинників розвитку емоційного інтелекту юнаків та

юнок:
а) особливості розвитку інтегральної емпатії та форми її прояву;
б) діагностика рефлексії та емоційної саморегуляції.
3.

Знаходження взаємозв’язків між внутрішніми чинниками емоційного

інтелекту та його компонентами.
Перший етап дослідження було присвячено вивченню емоційного
інтелекту та таких його типів як міжособистісний і внутрішньоособистісний.
Результатом емпіричного дослідження було виявлення специфіки його
розвитку у юнацькому віці, зокрема його статеві особливості (рис.1).
Не виявлено статевих відмінностей між показниками загального
емоційного інтелекту юнаків та юнок, проте знайдено достовірні відмінності

між їх міжособистісним емоційним інтелектом та внутрішньоособистісним та
між їх складовими (рис. 1).
Дослідження міжособистісного інтелекту та таких його складових, як
розуміння чужих емоцій та управління чужими емоціями показало, що дівчата
мають достовірну перевагу в розумінні чужих емоцій, порівняно з хлопцями
(t = 2,82; p ≤ 0,007).

Виявлено

незначущі

відмінності,

щодо

статевих

відмінностей між загальними показниками міжособистісного емоційного
інтелекту (t = 1,36; p ≤ 0,2). Проте, не знайдено достовірних статевих
відмінностей між дівчатами та хлопцями в уміннях управляти чужими
емоціями.
Наступним кроком нашого дослідження було вивчення статевих
особливостей внутрішньоособистісного емоційного

інтелекту та його

складових (розуміння власних емоцій, управління власними емоціями та
контроль експресії) в ранньому юнацькому віці (Рис. 1).
Хлопці виявили вищі показники внутрішньоособистісного емоційного
інтелекту

порівняно

з

дівчатами

(t = 1,71; p ≤ 0,1).

Ці

результати

підтверджуються знайденими статевими відмінностями між показниками
контролю експресії: хлопці мають достовірну перевагу, порівняно з дівчатами
(t = 2,85; p ≤ 0,006).
У хлопців та дівчат юнацького віку не виявлено статевих відмінностей
між показниками управління власними емоціями та розуміння власних емоцій:
вони однаковою мірою здатні до емоційної регуляції, що допомагає їм
адекватно реагувати в різних ситуаціях.
Доповнюють систему чинників внутрішньоособистісного емоційного
інтелекту такі компоненти особистісної зрілості, як емоційна експресивність
та прийняття власних емоцій. Знайдено статеві відмінності у проявах
емоційної експресивності. У дівчат є перевага, порівняно з хлопцями
(t = 1,84; p ≤ 0,07).
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Рис. 1. Статеві особливості розвитку емоційного інтелекту в юнацькому віці
Виявлені незначущі статеві відмінності між показниками прийняття
власних емоцій (t = 1,35; p ≤ 0,2). Хлопці, порівняно з дівчатами, з легкістю
приймають свої позитивні та негативні емоції, завдяки цьому краще йдуть на
контакт з іншими.
Отже, дівчата глибше розуміють емоції інших, визначають їх емоційний
стан за зовнішніми проявами емоцій. Завдяки цьому юнки краще будують
конструктивне спілкування, проявляють чуйність, емоційність, співчуття до
інших, порівняно з хлопцями, які гірше розуміють емоції інших. Дівчата
успішно розуміють та контролюють емоції інших. Завдяки цьому вони

відкриті, емпатійні, краще йдуть на контакт та взаємодіють з іншими. Юнки
більш емоційні у зовнішніх проявах, краще передають свій настрій
оточуючим, мають активну жестикуляцію, виражену інтонацію та менш
стримують себе. А хлопці характеризуються вмінням контролювати зовнішні
прояви власних емоцій, стриманістю у їх прояві емоцій. Юнаки, які здатні
добре керувати почуттями, готові приймати інших людей такими, як вони є, з
їхніми «плюсами і мінусами».
Загалом юнаки, та меншою мірою дівчата, схильні до розуміння власних
емоцій, причин їх виникнення, ідентифікації, та здатні до їх репрезентації. Це
свідчить про здатність сучасних старшокласників замислюватися над власним
емоційним станом, аналізувати власні емоції та особливості їх появи, тобто
активно задіювати рефлексію.
Другий етап присвячено дослідженню чинників розвитку емоційного
інтелекту, зокрема інтегральної емпатії в юнацькому віці, її статевим
відмінностям (Рис. 2). Виявлено, що переважна більшість юнаків та юнок
проявляють середній рівень розвитку емпатії і лише частка з них проявляють
крайні рівні її розвитку (низький та дуже високий рівні).
Існують достовірні відмінності у кількості хлопців та дівчат які мають
дуже

високий

рівень

емпатії

(t = 1,60; p ≤ 0,1),

а

також

високий

(t = 1,60; p ≤ 0,1) і низький (t = 3,12; p ≤ 0,003). Зокрема, дівчата достовірно
частіше, порівняно з хлопцями, проявляють дуже високий та високий рівні
емпатії. Вони емоційно чутливі, уважні, легко знаходять спільну мову з
іншими, здатні зрозуміти думки й почуття більшості людей, здатні до прояву
сприяння іншим не на шкоду собі.
Хлопці частіше проявляють низький рівень емпатії, порівняно з
дівчатами. Очевидно, що вони відчувають труднощі при контактах з
оточуючими. Їм важко співпереживати, відгукуватися на почуття інших
людей, й зрозуміти вчинки, що скоєні в душевному пориві, здаються
байдужими, частіше відстороненими, у них можливо спостерігати підвищену

агресивність, тривожність, вони схильні до точних висловлювань та
раціональних рішень.
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Рис. 2. Статеві особливості розвитку інтегральної емпатії в юнацькому
віці
Серед форм прояву емпатії виявлено достовірні відмінності у дівчат та
хлопців

між

показниками

(t = 2,03; p ≤ 0,05),

реального

альтруїстичної

сприяння

форми

не

емпатії

на

шкоду

собі

(t = 2,32; p ≤ 0,02),

внутрішнього сприяння (t = 1,64; p ≤ 0,1) та співчуття (t = 1,67; p ≤ 0,1)
(Рис. 3).
У юнацькому віці кількість дівчат, що проявляє реальне сприяння не на
шкоду собі, достовірно більша, порівняно з хлопцями. Вони краще емпатують
іншим, прагнуть надати їм допомогу та роблять це, при умові, що це не
нашкодить їхнім інтересам та потребам. Це може свідчити про наявність

прагматизму, потреби у власному благополуччі, вмінні виокремлювати
важливе та менш важливе, розпоряджатися власним життям. Саме така форма
емпатії є її здоровим проявом, оптимальна для розвитку особистості.
Внутрішнє сприяння в дівчат також виражене краще, ніж у хлопців. Частина з
них прагне допомогти іншим, планує свою поведінку, але не схильна до дії.
Дівчата більш співчутливі, краще сприймають негаразди іншого, безвідносно
до власного стану і почуттів, ніж хлопці.
У хлопців досить високо проявляється реальне сприяння на шкоду собі
або ж альтруїстична форма емпатії, тобто вони спрямовані на іншу людину,
миттєво відчувають її стан, реалізують можливість їй допомогти навіть на
шкоду власним потребам й інтересам [6, c. 61].
Юнаки часто діють імпульсивно, не задумуючись над наслідками, в
певних випадках це допомагає їм відчути себе потрібним, героєм,
самоствердитися, бути впевненим у собі.
Співпереживання, як переживання індивідом тих самих емоційних станів,
почуттів, які відчуває інший, індиферентність як байдуже ставлення в
сприйманні якоїсь ситуації та антиемпатія як почуття неприхильності,
неприязні, відрази не мають статевих відмінностей на статистично значущому
рівні.
На наступному етапі досліджено такі чинники розвитку емоційного
інтелекту як рефлексія емоцій та емоційна саморегуляція.
Знайдено статеві відмінності між показниками емоційної саморегуляції
(t = 1,58; p ≤ 0,1). Вона має достовірну перевагу у дівчат, порівняно з
хлопцями. Вони краще управляють власними емоціями, відповідно до
ситуації, ніж юнаки. Завдяки цьому здатні справлятися зі власними
деструктивними емоціями, переживати емоції різного діапазону, глибини та
інтенсивності, викликати й підтримувати бажані емоції й тримати під
контролем небажані, володіють прийомами стабілізації та тонізації свого
емоційного стану.
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Рис. 3. Статеві особливості між формами прояву емпатії в юнацькому
віці
У хлопців та дівчат юнацького віку не виявлено достовірних відмінностей
у показниках рефлексії емоцій. Юнаки та юнки ідентифікують власні емоції,
усвідомлюють, розуміють причини їх виникнення, можуть їх вербалізувати,
раціонально ставляться до минулого емоційного досвіду та прогнозують
ситуацію як найкраще, розставляють пріоритети у своєму житті.
На третьому етапі досліджнггя визначилась специфіка впливу чинників
емоційно інтелекту на його розвиток (табл. 1).
Таблиця 1

Матриця достовірних кореляційних взаємозв’язків між показниками емоційного
інтелекту та його чинниками в юнацькому віці
Емоційний інтелект та його складові
Чинники ЕІ

МЕІ УЧЕ РЧЕ

ВЕІ

УВЕ РВЕ

КЕ

РЕ

УЕ

Зр

Хлопці
Індиферентність

37 3

Співпереживання

-401

-401

Співчуття

-461

-411

-381

Сприяння не на шкоду
собі
Емоційна
саморегуляція

-421

-401

-471

-471

401

441

461

502

-331
-461

-451

Прийняття власних
емоцій

-333
421

373
Дівчата

Інтегральна емпатія
Антиемпатія

401
492

-381

Індиферентність
Співпереживання

-451

431
381

-343

36 3

461
431

333

401

502

421

-343

-343

-353

Внутрішнє сприяння

411

Сприяння не на шкоду 34 3
собі

411

Альтруїстична емпатія

441

421

Емоційна
експресивність
Прийняття власних
емоцій

37 3

401
-391

-371

Примітки:
1) ¹ – p ≤ 0,05, ² – p ≤ 0,01, ³ – p ≤ 0,1;
2) ЕІ – емоційний інтелект, МЕІ – міжособистісний емоційний інтелект, УЧЕ –
управління чужими емоціями, РЧЕ – розуміння чужих емоцій, ВЕІ –
внутрішньоособистісний емоційний інтелект, УВЕ – управління власними емоціями,
РВЕ – розуміння власних емоцій, КЕ – контроль експресії, РЕ – розуміння емоцій,
УЕ – управління емоцій, Зр – загальний рівень емоційного інтелекту;
3) нулі та коми опущено.

У хлопців знайдено достовірні негативні взаємозв’язки між «загальним
рівнем емоційного інтелекту» та показниками «співчуття» (p ≤ 0,05),
«емоційної саморегуляції» ( p ≤ 0,05), а у дівчат – позитивні взаємопов’язані з
показниками «інтегральної емпатії» (p ≤ 0,05), «антиемпатії» (p ≤ 0,01) та
«сприянням не на шкоду собі» ( p ≤ 0,05), і негативні – з показником шкали
«прийняття власних емоцій» ( p ≤ 0,1).
Досліджуючи взаємозв’язки емоційного інтелекту та його складових
(розуміння чужих та власних емоцій, управління чужими та власними
емоціями) з їх чинниками, також було виявлено статеву диференціацію. Чим
більший прояв індиферентності в емпатогенних ситуаціях у хлопців, тим
краще вони управляють чужими емоціями (p ≤ 0,1). Їх нейтральність
(байдужість) допомагає адекватно сприймати іншого і таким чином управляти
його емоціями. Співпереживання та співчуття (p ≤ 0,05) заважає управляти як
власними так і чужими емоціями, що і знижує загальний рівень емоційного
інтелекту. Також, коли юнаки більшою мірою приймають власні емоції
(p ≤ 0,05) і менше їх регулюють(p ≤ 0,05), то це дозволяє їм проявляти
природну поведінку, що сприяє високому рівню емоційного інтелекту.
Дівчата, які проявляють дисонансну емпатію, часто не розуміють власних
емоцій, що заважає адекватно управляти ними (p ≤ 0,05). Загалом юнки
демонструють високий рівень розуміння емоцій інших, який використовують
для управління ними (маніпуляція). Співпереживання в емпатогенній ситуації
заважає юнкам зосередитися на переживаннях іншого (p ≤ 0,1), вони
зациклюються на власних, у них виникають егоцентричні переживання, що
призводять до проявів низького рівня міжособистісного емоційного інтелекту.
Заважає прояву загального емоційного інтелекту прийняття власних емоцій
такими, якими вони є (p ≤ 0,1).
Індиферентність (p ≤ 0,1) та пасивна емпатія (p ≤ 0,05) не заважає їм
розуміти, контролювати власні емоції та проявляти досить високий емоційний
інтелект у міжособистісній взаємодії. Безумовно, реальне сприяння (p ≤ 0,05)

та альтруїстична поведінка (p ≤ 0,05) є позитивними чинниками емоційного
інтелекту, адже вони не залишають байдужими людей, до яких були проявлені
та допомагають налагодженню міжособистісної взаємодії.
Вплив антиемпатії (p ≤ 0,05) на прояв емоційного інтелекту у дівчат є
амбівалентним: вона заважає розуміти чужі емоції та управляти ними, проте
допомагає застосовувати маніпулятивні техніки для високих проявів
міжособистісного, внутрішньоособистісного та

емоційного інтелекту

загалом.
Висновки. Не існує статевих відмінностей у показниках загального
емоційного інтелекту, проте знайдено достовірні відмінності між показниками
внутрішньоособистісного

та

міжособистісного

емоційного

інтелекту.

Встановлено, що у дівчат краще розвинутий міжособистісний емоційний
інтелект (p ≤ 0,2), а у хлопців – внутрішньоособистісний (p ≤ 0,1).
Знайдено статеві статистично значущі відмінності між особливостями
функціонування внутрішніх чинників (інтегральної емпатії та її форм прояву,
емоційній саморегуляції, прийнятті власних емоцій) розвитку емоційного
інтелекту. Виявлено достовірні відмінності між дівчатами та хлопцями у
проявах дуже високого, високого та низького рівня емпатії, та формах її
прояву: співчутті, внутрішньому сприянні, реальному сприянні не на шкоду
собі та альтруїстичній емпатії. У юнацькому віці дівчата більш схильні до
сприяння не на шкоду собі, а хлопці – до альтруїстичної поведінки. У
більшості дівчат виражена емоційна експресивність, вони легко та вільно
виражають свої емоції. Хлопці краще приймають власні емоції, завдяки цьому
легко справляються з емоційними переживаннями.
Система чинників у дівчат є більш широкою та амбівалентною, порівняно
з хлопцями. Домінуючими внутрішніми чинниками емоційного інтелекту у
дівчат є як нижчі форми емпатії (індиферентність), так і вищі (сприяння не на
шкоду собі, альтруїстична емпатія). Антиемпатія є амбівалентним чинником
емоційного інтелекту, який заважає розуміти чужі емоції та управляти ними,

проте допомагає застосовувати маніпулятивні техніки. У юнаків домінуючим
внутрішнім чинником емоційного інтелекту є прийняття власних емоцій.
Перспективи подальших досліджень: емпірично визначити типи й рівні
розвитку емоційного інтелекту в юнацькому віці, дослідити його вікові та
індивідуально-типологічні особливості; доповнити дослідження взаємовпливу
чинників розвитку емоційного інтелекту та його компонентів.
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юнацькому

віці.

Науковий
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