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освітнім закладом, зокрема, основні напрями використання комп’ютерних програм в 
управлінні визначено: створення інформаційно-пошукової системи «Психолого-
педагогічна література фахівця» з короткою анотацією видань; розро-каталогу 
нормативної, технологічної і правової документації про навчальний заклад; створення 
пакетів навчальних програм з кожного предмета; розробка модульного розкладу занять 
та виховних заходів; підготовка звітної документації з різних питань управління; 
розробка пакета основних наказів щодо навчального закладу; створення бази даних 
стосовно учнів, учителів, працівників, батьків учнів та ін. 

Обґрунтоване та сплановане впровадження технології інформатизації управління 
загальноосвітнім навчальним закладом – це шлях до оптимізації діяльності керівників. А 
це, у свою чергу, є однією з умов переведення загальноосвітнього навчального закладу 
на якісно новий рівень, що і є метою управління ним. 

 
Ю.В.Бреус 

Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ 
РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
Концепція емоційного інтелекту сьогодні є однією із ключових умов успішної 

професійної діяльності керівника закладу середньої освіти. На сьогоднішній день їх 
діяльність пов’язана із введенням інновацій, емоційною напругою, підвищенням 
відповідальності за результати діяльності підлеглих при дефіциті матеріальних, 
фінансових та трудових ресурсів. У таких умовах значення емоційного інтелекту стрімко 
зростає, оскільки всі вказані процеси пов’язані з колосальною кількістю як позитивних, 
так і негативних емоцій. Уміння управляти своїми емоціями та поведінкою, скеровувати 
їх в потрібний напрямок, викликати у людей довіру, натхнення і ентузіазм в цих умовах 
перетворюється на конкурентну перевагу самого керівника і очолюваного ним закладу 
середньої освіти. 

Досліджуючи професійну діяльність керівника закладу середньої освіти, важливим 
є вивчення характерних стресорів, які є значним по силі та тривалості негативним 
впливом та викликають ситуації емоційної напруги. Серед них виділяють (Ю. Платонов, 
2007): 

1. Стресори службової діяльності (погана організація службової діяльності; 
порушення режиму робочого часу; використання понаднормового часу; статусні 
проблеми; формалізм і бюрократична суєта; невизначеність і непередбачуваний розвиток 
подій в організації). 

Крім того, є специфічні стресори у діяльності керівника: нечіткі рольові обов’язки; 
рольовий конфлікт, що виникає в умовах, коли два аспекти діяльності керівника 
виявляються несумісними; нереалістично високі домагання, прагнення до досконалості; 
особливості взаємодії з керівниками, колегами, персоналом; особливості управлінської 
праці. 

2. Стресори позаслужбової діяльності (стреси, викликані чоловіком, дітьми, 
батьками та родичами, домашньою обстановкою). 

Вплив стресорів на особистість вимагає від неї використання ресурсів з метою, з 
одного боку, подолання стресу, а з іншого – успішного виконання діяльності. Якщо 
людина здатна перебувати в стані працездатної мобілізації, стрес виконує адаптивну 
роль, допомагає людині поглиблювати життєвий досвід, розширювати репертуар та 
амплітуду емоцій. Проте, якщо стресори продовжують впливати і за своєю силою 
перебільшують адаптивний ресурс особистості, з’являються дезадаптивні емоції 
(тривога, роздратованість, гнів), які людина не здатна здолати, то говорять про настання 
стадії виснаження, наслідками якої є невроз, різноманітні соматичні хвороби. 

У даному контексті саме емоційний інтелект може стати тим ресурсом керівника, 
що допоможе йому долати стрес та ситуації емоційної напруги через розвиток здатності 
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до розуміння і управління власними емоціями та емоціями інших людей. Феномен 
емоційного інтелекту визначається нами як складний конструкт ментальних здібностей, 
пов’язаних із оперуванням емоційною інформацією та формуванням емоційного досвіду 
людини. 

З метою розвитку емоційного інтелекту керівників найбільш ефективною є 
організація зовнішнього (тренінгового) впливу, що у психологічній літературі 
представлено у дослідженнях І. Андрєєвої, Т. Березовської, С. Дерев’янко, 
М. Манойлової, С. Sarny та ін. Результатом розвитку емоційного інтелекту є сформовані 
емоційні компетенції, що являють собою певні емоційні знання, уміння та навички, які 
проявляються у діяльності. Зокрема, така емоційна компетенція, як здатність розуміти 
власні емоції та емоції інших людей, сприяє розвитку здатності до об’єктивності в оцінці 
себе та інших у процесі взаємодії у професійній діяльності; вміння адекватно проявляти 
емоційне ставлення до ситуацій, інших людей – збереженню емоційного здоров’я; 
вміння будувати продуктивну взаємодію та бути здатним до психологічної гнучкості у 
стосунках з іншими – розвитку здатності до адаптивної поведінки в емоціогенних 
ситуаціях. 

 
І.С. Василенко, О.М. Павлик 

Харківська державна академія фізичної культури, м. Харків 
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ СТУДЕНТІВ-СПОРТСМЕНІВ 

Сучасні вимоги до професійної підготовки спортсменів постійно зростають, 
ставлячи перед спортсменами все більш складні завдання. Спортсмен постійно 
знаходиться в фізичному та психоемоційному напруженні. В дослідженнях деяких 
вчених показано, що стійкість до нервово-психічних перевантажень є найважливішим 
чинником результативності спортсменів (Абдулхалікова Т. Г., 2007, Улізько В. М., 2008) 

Тому слід зазначити, що при підготовці студентів-спортсменів, тренерам необхідно 
враховувати не тільки фізичний стан, а і оптимальний психоемоційний стан спортсмена. 
Психоемоційний стан може впливати на результативність спортсменів, як позитивно так 
і негативно (Наенко Н.И.,1976). 

Проблема психоемоційних станів особистості та їхньої регуляції вивчалося як у 
теоретико-методологічному за В.Ф. Ганзен, Г.Д. Єремєєвою, Т.А. Кириленко, 
А.О. Кузнєцовою, А.О.Прохоровим, В.Д. Юрченко, так і в прикладному аспекті за 
Г.А. Габдреєвою, І. Гольдваргом, А. Крягжде, В.Лоос, Н. Пейсаховим (Прохоров А.О., 
2007). 

На теперішній час при підготовці студентів-спортсменів слід враховувати, що деякі 
психоемоційні стани можуть викликати певні негативні емоційні стани, а саме 
тривожність, агресія, страх, фобії і т.і. 

Т.Г.Абдулхалікова аналізуючи вплив різних рівнів особистісної тривожності на 
результат змагань юних дзюдоїстів, дає характеристику основним порушенням, які 
виникають при негативному емоційному стані тривоги під час змагань (Павлик О.М., 
Влох Л.В., 2012). 

Розглядаючи питання психологічної готовності спортсмена до змагання 
Г.Д. Бабушкін вважав, що підготовка спортсменів повинна включати комплексну 
діагностику складових психічної готовності спортсмена і їх корекцію з метою 
приведення спортсмена до оптимального бойового стану (Бабушкин Г.Д., 
Смоленцева В.Н., 2006). 

Тривожністю в психології спорту називають тимчасовий, негативний емоційний 
стан, який характеризується відчуттям нервозності, хвилювання і тривоги в поєднанні з 
активізацією або збудженням організму. При підготовці студентів-спортсменів слід 
враховувати. У процесі змагання велике значення має особиста тривожність, яка є 
схильністю сприймати об’єктивно безпечні обставини як загрозливі і реагувати на них 
диспропорційним станом тривоги (Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. 1998). 


