
МОСКАЛЕНКО В. В., МАКСЬОМ К. В. ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОМЕНУ… 
 

211 
 

Moskalenko V. V., Maksom K. V. Emotional intelligence: the characteristic of the 

phenomenon and its structural components. The article presents a theoretical analysis of the 

essence of the phenomenon of emotional intelligence and its structural components, describes the 

theoretical model of emotional intelligence of the personality. The model of emotional intelli-

gence of the personality is represented as the unity of the cognitive, affective and connotative 

components. The characteristic of these structural components is presented. The cognitive com-

ponent is characterized as the ability of a person to determine his emotions by physical condi-

tion, feelings and thoughts, and the ability to determine the emotions of others through their lan-

guage, sounds, appearance and behavior, through works of art. The affective component of emo-

tional intelligence is manifested in the facilitation of thinking, in focusing on important infor-

mation, in the direction of changing mood associated with the driving force of transforming hu-

man behavioral strategies. The definition of emotion is the result of constructive processes of 

transforming perceptual experiences into internal experience. Recognizing emotions is important 

for emotional experience and personality behavior; it promotes communication that is more ef-

fective. The connotative component is represented by the phenomena of emotional control and 

their reflexive regulation. Controlling emotions takes place in the development of relationships 

with other people. It needs to take into account different variants of the development of emotions 

and their choices. Control over emotions is necessary for the emotional and intellectual devel-

opment of a person. Reflexive regulation of emotions helps the person to remain open to positive 

and negative feelings, to cause emotions or to be discouraged from them depending on their in-

formative or usefulness. The connotative component of emotional intelligence is also determined 

by the ability to exercise self-control of the person in possession of emotions. Adequate emo-

tional expression is an important factor in the physical and mental health of the personality. 

Key words: intelligence, emotions, emotional intelligence, structural components of 

emotional intelligence, cognitive component, affective component, connotative component, 

structural and functional model. 
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МАКРОГЕНЕЗА СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ОСОБИСТІСНОЇ ДЕТЕРМІНАНТИ 

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

Мусіяка Н. І. Макрогенеза ставлення до навчальних предметів молодших 

школярів як особистісної детермінанти навчальних досягнень учнів. У статті пред-

ставлено результати лонгітюдного експериментального дослідження ставлення до нав-

чальних предметів школярів початкової та основної школи.  Отримані результати свідчать 

про наявність макрогенетичних тенденцій, що репрезентують особистісну детермінацію 

навчальних досягнень учнів в онтогенетичному вимірі. Встановлено домінування у висо-

коуспішних школярів позитивного емоційного ставлення до навчальних предметів на різ-

них етапах онтогенезу.  Ця тенденція має стійко стабільний характер у школярів з висо-

ким рівнем навчальних досягнень незалежно від етапу онтогенезу. Паралельно зі знижен-

ням рівня навчальних досягнень зафіксовано зростання індиферентного та негативного 

ставлення до навчальних предметів, найвищий ступінь вираження яких ‒  у школярів з 

низьким рівнем навчальних досягнень. Встановлена диференціація емоційного ставлення 

до навчальних предметів вказує на статистично значущий зв'язок між ставленням до нав-
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чальних предметів та рівнем навчальних досягнень як у молодшому шкільному віці, так і 

в підлітковому віці. 

Ключові слова: макрогенеза, навчальні досягнення, особистісна детермінанта, ре-

зультативність учіння, ставлення до навчальних предметів, ставлення до учіння. 

Мусияка Н. И. Макрогенезис отношения к учебным предметам младших 

школьников как личностной детерминанты учебных достижений. В статье представ-

лены результаты лонгитюдного экспериментального исследования отношения к учебным 

предметам школьников начальной и основной школы. Полученные результаты свидетель-

ствуют о наличии макрогенетичних тенденций, которые репрезентируют личностную де-

терминацию учебных достижений учащихся в онтогенетическом измерении. Установлено 

доминирование у высокоуспевающих школьников положительного эмоционального от-

ношения к учебным предметам на разных этапах онтогенеза.  Эта тенденция имеет устой-

чиво стабильный характер у школьников с высоким уровнем учебных достижений незави-

симо от этапа онтогенеза. Одновременно со снижением уровня учебных достижений зафик-

сировано рост индифферентного и негативного отношения к учебным предметам, высшая 

степень выражения которых ‒  у школьников с низким уровнем учебных достижений. 

Установленная дифференциация эмоционального отношения к учебным предметам указы-

вает на статистически значимую связь между отношением к учебным предметам и уровнем 

учебных достижений учащихся, как младшего школьного возраста, так и подростков. 

Ключевые слова: макрогенезис, учебные достижения, личностная детерминанта, 

результативность учения, отношение к учебным предметам, отношение к учению. 

Постановка проблеми. Концепція Нової Української Школи важливе 

підґрунтя складових сучасної реформи вітчизняного освітнього простору, 

«загальної картини змін у системі освіти нашої держави» (Нова українська 

школа, с. 5).  У Концепції акцентовано на тому, що «відповідно до загальної 

мети освіти» «найціннішим результатом» «в особистісному вимірі є здорова 

дитина, мотивована на успішне навчання, дослідницьке ставлення до життя; 

це учень/учениця, які вміють вчитися з різних джерел і критично оцінювати 

інформацію, відповідально ставитися до себе та інших людей, усвідомлювати 

себе громадянином/громадянкою України» (Нова українська школа, с. 13).  

В цьому контексті проблема становлення та розвитку школяра як ефективно-

го суб‘єкта навчальної діяльності набуває особливого статусу. При цьому 

«нова ситуація розвитку» школяра як адаптивний кризовий період у процесі 

переходу від дошкілля до молодшого шкільного віку, так і адаптивний кри-

зовий період переходу від початкової до основної школи «зумовлює необ-

хідність організації особливого середовища й відповідної діяльності, в якій 

дитина могла б себе реалізувати», щоб у неї з‘явилося  «бажання бути успіш-

ною у навчанні» (курсив наш. Н.М.) (Нова українська школа, с. 33-34).  

Відтак проблема становлення особистісної ефективності/ неефектив-

ності, успішності школяра в освітньому просторі набуває непересічного зна-

чення. У зв‘язку з цим особливого значення набуває проблема дослідження 

особистісної детермінації навчальних досягнень як молодших школярів, так і 

підлітків в період переходу від початкової до основної школи. Тому до-

слідження особистісних детермінант навчальних досягнень учнів у системі 

«Я учіння», а саме ставлення до навчальних предметів вимагає теоретико-

експериментального з‘ясування.  
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Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Аналіз сучасних 

психологічних вітчизняних досліджень показав, що проблемі успішності, ре-

зультативності навчальної діяльності, ефективності/неефективності та її де-

термінації приділяється значна увага.  

Проблемі самоефективності у просторі самодетермінації особистості 

присвячені дослідження М. Т. Дригус (Дригус, 2019). Проведене ученою тео-

ретико-експериментальне дослідження дало змогу встановити, що самоефек-

тивність як детермінанта має дихотомічний характер впливу на перебіг про-

цесу самодетермінації особистості. І. В. Яворська-Ветрова (Яворська-Ветрова, 

2018), досліджуючи рефлексію як детермінуючий чинник становлення особи-

стості, який забезпечує успіх діяльності та рефлексивність як механізм станов-

лення особистісної ефективності, встановила зв'язок високої особистісної 

ефективності учнів з успішним оволодінням здатності до самоаналізу, саморо-

зуміння, осмислення себе і своїх ставлень з оточуючими. Досліджуючи фруст-

рацію потреби досягнення успіху та особливостей її прояву як особистісної 

детермінанти навчальних досягнень школярів, нами було встановлено на-

явність несприятливих ліній становлення потреби досягнення успіху, що об-

межують продуктивність процесу успішності навчальних досягнень, гальмую-

чи потребу досягнення успіху навіть у відмінновстигаючих школярів (Мусія-

ка, 2019). Н. А. Харченко та Т. П. Шевчук (Харченко & Шевчук, 2018) до-

сліджуючи  творчі здібності молодших школярів довели зв‘язок розвитку 

творчих здібностей із рівнем академічної успішності досліджуваних. В резуль-

таті  проведеного ними дослідження встановлено, що учні з високим рівнем 

академічної успішності характеризуються високим рівнем швидкості, 

оригінальності та гнучкості, здатні до конструктивної творчої діяльності, тоді 

як учні  з низьким рівнем академічної успішності не здатні проявляти творчу 

активність без допомоги вчителя. Проведене О. В. Чуйко та І. В. Івановою 

(Чуйко & Іванова, 2017) дослідження виявило зв'язок між навчальною 

успішністю підлітків і станом їх тривожності. Зокрема, дослідники встановили 

достатньо високий рівень залежності підлітка від оцінок зовнішнього середо-

вища, що часто провокує деструктивне реагування (тривожність, страх, не-

спокій); визначили ситуацію перевірки знань як особливо загрозливу для 

підлітка, оскільки цій ситуації  підліток стає центром уваги і знаходиться в 

очікуванні негативних реакцій з боку вчителя. К. В. Дубініна, досліджуючи 

вольові якості студентів – практичних психологів як чинника їх навчальної 

успішності, дійшла висновку, що успішність навчальної діяльності студента у 

вищій школі детермінується особливістю розвитку вольових якостей (цілес-

прямованістю, витримкою, самовладанням, ініціативністю, самостійністю, ор-

ганізованістю, наполегливістю, терплячістю): чим нижчий рівень навчальної 

успішності майбутніх практичних психологів, тим нижчий рівень  вольових їх 

якостей (Дубініна, 2012).  

Стосовно предмету нашого розгляду нами була висвітлена проблема 

мікрогенези ставлення до навчальних предметів молодших школярів як осо-

бистісної детермінанти результативності учіння (Мусіяка, 2018). Тому зав-
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данням даного етапу дослідження стало розкриття макрогенези ставлення 

школярів до навчальних предметів.  

Мета статті здійснити аналіз макрогенези ставлення до навчальних 

предметів як особистісної детермінанти навчальних досягнень учнів на різ-

них етапах онтогенезу.  

Методика та організація дослідження. Дослідження особистісної де-

термінації навчальних досягнень учнів передбачало макроаналіз особливостей 

характеру емоційного (позитивного, індиферентного чи негативного) ставлен-

ня до навчальних предметів у школярів з різним рівнем навчальних досягнень 

протягом певного періоду перебування дитини у початковій та основній школі 

та визначення макрогенетичних тенденцій з‘ясування онтогенетичної ди-

наміки в межах кожного рівня навчальних досягнень школярів. 

Лонгітюдне експериментальне дослідження проводилося з учнями 

перших-шостих класів. Вибірку досліджуваних склали 197 учнів. Школярів, 

залежно від результативності навчальної діяльності, було поділено на три 

експериментальні групи: І група учні з високим рівнем навчальних досяг-

нень; ІІ група учні з середнім рівнем навчальних досягнень; ІІІ група учні з 

низьким рівнем навчальних досягнень.  

Дослідження ставлення до навчальних предметів школярів з різним 

рівнем навчальних досягнень здійснювалося за методикою визначення  мо-

дальності ставлення до навчальних предметів (Дригус, 1994). Школярам було 

запропоновано визначити своє ставлення до навчальних предметів. Змісто-

вий аналіз експериментальних даних супроводжувався відповідною стати-

стичною обробкою даних. 

Виклад основного матеріалу. Становлення певної модальності 

емоційного ставлення школяра до навчальних предметів дало можливість 

простежити макрогенезу модальності (позитивної, негативної та амбівалент-

ної) на різних етапах онтогенезу у молодшому шкільному віці, а також у в 

підлітковому віці.  

Розглянемо, як відбувається диференціація модальності ставлення до 

навчальних предметів у школярів з різною результативністю навчальної 

діяльності (високою, середньою, низькою) початкової та основної школи  у 

макрогенетичній проекції. 

Отримані експериментальні дані свідчать, що школярам з високим рів-

нем навчальних досягнень, незалежно від етапу онтогенезу, притаманні по-

зитивні емоційні переживання (рис. 1).  

Домінантне позитивне емоційне ставлення до навчальних предметів 

високовстигаючих першокласників зберігається у школярів цієї групи протя-

гом наступних етапів навчання в початковій школі. Хоча, в другому та треть-

ому класах з‘являється незначна кількість учнів (12 % та 8 %), які байдуже 

ставляться до навчальних предметів, а 8 % другокласників та 2 % третьо-

класників взагалі ставляться негативно. Але все ж таки початкову школу ви-

соковстигаючі учні закінчують з домінантним позитивним ставленням (98 %) 

і лише у 2 % учнів зафіксоване негативне ставлення. 
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Рис. 1. Динаміка емоційного ставлення до навчальних предметів  

школярів із високим рівнем навчальних досягнень 

При переході до основної школи домінування позитивного емоційного 

ставлення до навчальних предметів високовстигаючих учнів зберігається і у 

98% п'ятикласників. Проте у  школярів шостого класу ця тенденція змінюється. 

Так, у високовстигаючих шестикласників спостерігається зменшення, майже 

на чверть, позитивного ставлення (на статистично значущому рівні ρ≤0,05) та 

одночасне зростання індиферентного та негативного ставлень (до 15 % та 8 % 

відповідно). І хоча позитивне ставлення  в шостому класі школярів цієї групи 

все ще має домінантний статус, звертає на себе увагу поява деструктивних тен-

денцій, що репрезентуються зростання байдужого та навіть негативного став-

лення до навчальних предметів. У школярів цієї групи успішності яскраво про-

стежується позитивний взаємозв‘язок ставлення до навчальних предметів учнів 

початкової та основної школи з високим рівнем їх навчальних досягнень. 

У молодших школярів із середнім рівнем навчальних досягнень за-

фіксовано таку специфіку динаміки емоційного ставлення до навчальних 

предметів (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динаміка емоційного ставлення до навчальних предметів  

школярів із середнім рівнем навчальних досягнень 

Отримані дані у макрогенетичній проекції майже збігаються кількісно з 

даними школярів з високим рівнем навчальних досягнень. Тобто емоційне 
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ставлення до навчальних предметів за модальністю (позитивністю) практич-

но ідентичне за своїм профілем.  

Домінування позитивного емоційного ставлення до навчальних пред-

метів зберігається.  Але спостерігається значне статистично значуще (на рівні 

ρ≤0,01) зниження позитивного емоційного ставлення до навчальних пред-

метів середньовстигаючих школярів як початкової (з 91 % у третьому класі 

до 85 % у четвертому класі), так і основної школи ‒  до 69 % у школярів 

шостого класу. 

Одночасно у школярів цієї групи відбувається зростання індиферент-

ного ставлення до навчальних предметів: з 4 % у третьому класі до 19 % у 

п‘ятому та 17 % у шостому класах. У середньовстигаючих шестикласників у 

спектрі емоцій з‘являються ще і негативні деструктивні ставлення, хоча про-

яви їх ще мінімальні.   

Отже, у школярів із середнім рівнем навчальних досягнень емоційне 

ставлення до навчальних предметів характеризується певною стабільністю 

протягом усього періоду їхнього навчання у початковій та основній школі із 

домінуванням (хоч і не таким яскравим, як у школярів з високим рівнем до-

сягнень) позитивного емоційного ставлення до навчальних предметів. Проте, 

у кількісному вимірі його показники мають тенденцію до зменшення, з одно-

часним зростанням індиферентного та негативного ставлень, що досить яс-

краво виявлено у середньовстигаючих шестикласників. 

Макрогенеза ставлення до навчальних предметів у школярів з низьким 

рівнем навчальних досягнень виявила досить специфічні лінії у його ди-

наміці у онтогенетичній проекції (рис. 3). 

 

Рис. 3. Динаміка емоційного ставлення до навчальних предметів 

школярів із низьким рівнем навчальних досягнень 

Так, третина молодших школярів з низьким рівнем навчальних досяг-

нень ще не змогла визначити своє емоційне ставлення до навчальних пред-

метів. Емоційне ставлення до навчальних предметів у цих дітей має глобаль-

ний недиференційований характер.  

0

20

40

60

80

100

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 

К
іл

ь
к
іс

ть
 у

ч
н

ів
 (

у
 %

).
 

Емоційне  

ставлення: 

Позитивне 

Індиферентне 

Негативне 



МУСІЯКА Н. І. МАКРОГЕНЕЗА СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ МОЛОДШИХ … 
 

217 
 

Домінування (хоч і кількісно значно менше, ніж у молодших школярів 

з високим рівнем) позитивного емоційного ставлення до навчальних пред-

метів низькоуспішних учнів молодшого шкільного віку простежується про-

тягом усього періоду їхнього навчання у початковій школі. Позитивне 

емоційне ставлення до навчальних предметів молодших школярів цієї групи 

нижче за своїми показниками від результатів школярів з високим і середнім 

рівнями навчальних досягнень.  

Наявне амбівалентне ставлення до навчальних предметів, ще займає 

незначне місце у спектрі емоційного ставлення. Негативне емоційне ставлен-

ня має підпорядкований статус, проте його врахування конче необхідне для 

своєчасної корекції у дітей молодшого шкільного віку. 

Ключовим у динаміці  емоційного ставлення до навчальних предметів 

школярів з низькою результативністю є шостий клас, в якому спостерігається 

досить різке зростання деструктивних тенденцій. Зокрема, у шестикласників 

з низькою результативністю учіння спостерігається стрімке падіння позитив-

ного емоційного ставлення до начальних предметів і одночасне зростання 

негативного.  Це підтверджується аналізом у двох площинах: порівнянням 

даних від першого до п‘ятого класу і порівнянням даних різних за результа-

тивністю груп шестикласників.  

Аналіз макрогенези свідчить, що позитивне емоційне ставлення до 

навчальних предметів школярів з низькою результативністю має в онтогене-

тичній проекції тенденцію до значного зниження: від 76 % учнів першого 

класу, 90 % – другого, 67 % – третього, 79 % – четвертого, 56 %  ‒  п‘ятого та  

до 37 % у шостому класі на статистично значущому рівні (ρ≤0,05). 

Водночас із цим падінням позитивного емоційного ставлення до нав-

чальних предметів у шестикласників з низькою результативністю учіння 

стрімко зростає, майже вдвічі (порівняно з п‘ятикласниками),  негативне 

емоційне ставлення ‒  до 59% школярів. Отримані експериментальні дані 

нашого дослідження емоційного ставлення до навчальних предметів в онто-

генетичній проекції чітко вказують на  статистично значущий зв'язок між 

ставленням до навчальних предметів та рівнем результативності учіння як у  

школярів молодшого шкільного віку, так і у підлітковому віці. 

Аналіз результатів макрогенези онтогенетичної динаміки позитивного 

емоційного ставлення до навчальних предметів школярів початкової та ос-

новної школи вказує на ідентичність їх профілю у перехідний адаптаційний 

період ‒  перехід від початкової до основної школи.  

Висновки. Отже, отримані результати лонгітюдного експерименталь-

ного  дослідження емоційного ставлення до навчальних предметів школярів з 

різним рівнем навчальних досягнень  від першого до шостого  класу свідчать 

про наявність  макрогенетичних тенденцій, що репрезентують детермінацію 

навчальних досягнень учнів в онтогенетичному вимірі.  

Ставлення до навчальних предметів у школярів з різним рівнем нав-

чальних досягнень характеризується певною модальністю ‒  позитивною, 

індиферентною чи негативною, а також ступенем їх прояву. Встановлено 
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домінування (окрім низькоуспішних шестикласників) позитивного емоційно-

го ставлення до навчальних предметів у кожній із груп школярів з різним 

рівнем навчальних досягнень на різних етапах онтогенезу як учнів молодшо-

го шкільного віку, так і підліткового.  

Найбільша кількісна репрезентація позитивного емоційного ставлення 

до навчальних предметів, зафіксована у школярів з високим рівнем досягнень 

на всіх етапах онтогенезу. Одночасно зафіксовано тенденцію до зменшення 

позитивного емоційного ставлення до навчальних предметів у групах із зни-

женням рівня навчальних досягнень учнів початкової та основної школи.  У 

макрогенезі зафіксоване одночасно зі зниженням рівня навчальних досягнень 

зростання індиферентного та негативного емоційного ставлення до навчаль-

них предметів. Найвищий ступінь їх вираження встановлено у групі шко-

лярів з низьким рівнем навчальних досягнень основної школи.  

Отримані дані щодо макрогенези переконливо свідчать про диферен-

ціацію емоційного ставлення до навчальних предметів  та вказують на 

взаємозв'язок ставлення до навчальних предметів школярів з рівнем навчаль-

них досягнень як у учнів початкової, так і основної школи. Отже, зафіксовано 

статистично значущий зв'язок між ставленням до навчальних предметів та 

рівнем результативності учіння школярів на досліджуваних етапах онтогенезу.  

Врахування онтогенетичних макротенденцій емоційного ставлення 

школярів до навчальних предметів як особистісної детермінанти їх нав-

чальних досягнень допоможе більш продуктивно здійснювати корекційну 

роботу з метою конструктивного особистісного розвитку учнів початкової 

та основної школи. 

Перспективи подальших досліджень полягають у з‘ясуванні констеляції 

особистісних детермінант, які зумовлюють продуктивність становлення школя-

ра як особистісно успішного й ефективного суб‘єкта навчальної діяльності 
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Musiiaka N. I. Macrogenesis of the junior pupils’ attitude towards the educational 

subjects as a personality determinant of educational achievements. The article presents the 

results of a longitudinal experimental study of the attitude towards the subjects of primary and 

general school pupils. The obtained results testify to the presence of macro-genetic tendencies 

that represent the personality determination of pupils‘ educational achievements in the ontoge-

netic dimension. The dominance of the positive emotional attitude towards educational subjects 

in highly successful pupils at different stages of ontogenesis is ascertained. This tendency is 

steadily stable in pupils with high level of educational achievements, regardless of the ontogene-

sis stage. At the same time, with a decrease in the level of educational achievements, growth of 

the indifferent and negative attitude towards educational subjects is fixed. The highest degree of 

its expression has pupils with a low level of educational achievements. The established differen-

tiation of the emotional attitude towards educational subjects points to a statistically significant 

correlation between the pupils‘ attitude to educational subjects and their educational achieve-

ments level, both in junior school age and adolescents. 

Key words: macrogenesis, educational achievements, personality determinants, learning 

effectiveness, attitude to educational subjects, attitude to learning. 
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