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ТРЕНІНГ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ  

СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ 
У статті представлено авторський тренінг розвитку емоційного інтелекту за-

собами арт-терапії. Наведено зміст, завдання, обсяг та загальну структуру 

тренінгу. Визначено психологічні методики, інтерактивні техніки, які засто-

совувались при проведенні тренінгу. 

Подано порівняльний аналіз застосування ар-терапевтичних методик. Вияв-

лено, що застосування різних форм і видів арт-терапії для розвитку емоцій-

ного інтелекту допомагають творчо самовиразитися старшокласникам, акти-

візувати внутрішні ресурси шляхом рефлексивного осмислення ними емо-

ційного змісту своїх та інших учасників світоглядно диспозиційних пошуків, 

виражених у художньо-символічних формах арт-терапевтичних та інших 

експресивно-інтерактивних засобів. Зазначено, що складовими розвивально-

го потенціалу методу арт-терапії щодо розвитку емоційного інтелекту стар-

шокласників є рефлексивне аксіологічне самопізнання суб’єкта посередниц-

твом художньо-образної творчості. 
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Постановка проблеми емоційного інтелекту є відносно новою 
у царині психологічної науки (кінець XX століття), що з’являється у 
психологічному тезаурусі з появою робіт американських психологів Д. 
Гоулмена, Г. Гарднера, Дж. Майєра, П. Саловея та інших. Відтак, по-
єднання понять «інтелект» й «емоція» викликало неабиякий резонанс 
і дискусію у колі науковців, що не припиняється й досі. Твердження, 
що емоційний інтелект, на відміну від загального інтелекту 
(вимірюваного за допомогою IQ і значною мірою детермінованого ге-
нетично), піддається розвитку у будь-якому віці та й ще надає перевагу 
тому, хто їм володіє, перед носіями високого IQ у досягненні успіху 
життєдіяльності. Тому, актуальність питання його розвитку у підро-
стаючого покоління, зокрема у старшокласників, перед якими стоїть 
проблема світоглядно-диспозиційного самовизначення, не викликає 
сумнівів. Саме, у старшому шкільному віці формується змістовий ба-
зис спрямованості особистості (ціннісних орієнтацій, переконань, 
світогляді, віри, диспозицій) посередництвом її рефлексивного 
ціннісно-орієнтаційного самовизначення. 

Ефективним засобом розвитку ЕQ можуть і мають бути методи 
арт-терапії, тому що ключовий психологічний зміст її функціонування 
полягає у рефлексивному осмисленні суб’єктом своїх проблемних 
емоційних переживань, втілених у художньо – символічні форми 
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(С.М. Аврамченко, О.Г.Біла, Е.А.Костандов, О.І. Опанасюк, Л.П. 
Теслюк, С.Г. Чернуха, Т.С. Яценко). 

Виходячи з актуальності проблеми, нами визначено мету до-
слідження – розробити тренінг розвитку емоційного інтелекту арт-
терапевтичними та допоміжними засобами. 

У науковій літературі зазначається, що тренінг (англ. train – тре-
нувати, навчати) – спрямований на оволодіння технік міжособистіс-
ного спілкування людей [6, с.366], тобто він передбачає і навчання, і 
формування, і розвиток особистості. Це дає можливість зрозуміти, що 
сфера застосування тренінгу не обмежується розвитком навичок ефе-
ктивного спілкування і підвищення комунікативної компетенції, а пе-
редбачає можливості розвитку всіх психічних структур особистості в 
цілому.  

Реалізація арт-терапевтичного впливу на розвиток EQ здійснюва-
лась за допомогою тренінгу, де обов'язковим функціональним аспек-
том є розвивальне навчання. Суть тренінгу полягає у виробленні і за-
своєнні знань, навичок, вмінь, що мають конкретний характер, відтак 
– у формуванні розвивального потенційного досвіду, актуалізація яко-
го відбуватиметься у подальшій життєдіяльності учасника процесу. 

Тренінг розвитку EQ старшокласників своїм структурним змістом 
охоплював чотири розвивальні блоки: 

I блок: розуміння власних емоцій; 
II блок: управління, саморегуляція емоцій; 
III блок: розуміння емоцій інших; 
IV блок: конструктивний вплив на емоції інших. 
Визначення змістових блоків здійснювалось на дотриманні зага-

льних правил побудови тренінгових занять. 
I етап характеризує собою початок роботи, ознайомлення з та-

кою формою активного навчання як тренінг, правилами, принципа-
ми, груповими нормами; введення в тематичне спрямування роботи; 
активізацію емоційно-пізнавальної особистісної складової.  

II етап спрямований на розпізнавання, ідентифікацію учасника-
ми своїх емоцій, емоційних станів. 

III етап орієнтований на розвиток вмінь до розуміння своїх емо-
цій та їх вербальний і невербальний прояв. 

IV етап охоплював завдання на розвиток умінь до управління 
емоціями та їх саморегуляції. 

V етап спрямований на розвиток вмінь до розпізнавання, іден-
тифікації чужих емоцій. 

VI етап спрямований на розвиток умінь до розуміння чужих 
емоцій. 

VII етап окреслював завдання розвитку вмінь здійснювати конс-
труктивний вплив на чужі емоції, давати конструктивний зворотний 
емоційний зв’язок; характеризував завершення роботи, підведення її 
підсумків; подальший психологічний супровід. 



Актуальні проблеми психології…, том 7, випуск 49 

140 

 

Розуміння, що обумовлюється мисленням (пов'язане з пам’яттю, 
чуттєвим досвідом, творчою уявою), було спрямоване на виявлення 
учасниками сутності емоційних явищ. Вагомим рівнем розуміння ви-
ступало усвідомлення учасниками (фокусування свідомості на психіч-
них процесах, на чуттєвих образах) емоційного досвіду, здобутого в 
групі. Оскільки рівень усвідомлення власних емоційних проявів не є 
завжди доступний учаснику, групова робота мала сприяти цьому про-
цесу, що чітко прослідковується у відомій моделі розкриття учасника у 
груповому процесі – моделі «Вікно Джогарі» [8, с.74-75] у відповід-
ність до якої, описано чотири «простори» особистості, як-от: 

- «арена» (простір особистості, відкритий для всіх); 
- «видимість» – простір особистості, відкритий для неї, але закри-

тий для інших;  
- «сліпа пляма» – простір особистості, відкритий для інших, але 

прихований для неї (її усвідомлення);  
- «невідоме», де міститься прихований потенціал особистості 

(прихований для всіх).  
Власне робота із «просторами» «сліпа пляма» і «невідоме» є тим 

ресурсом для особистості, який розкривається для неї в груповому 
процесі, розширюючи зону розуміння через усвідомлення як себе, так 
й інших. 

Відповідно до алгоритму проведення тренінгу розвитку емоційно-
го інтелекту, кожний з етапів передбачав такі складові, як: 

Вступ. Вступне слово тренера; вправи на «розігрівання»; аналіз 
виконання домашніх завдань; зясування очікувань від учасників. 

Основна частина. Теоретична складова: лекційний курс; практич-
ний курс: арт-техніки розвитку емоційного інтелекту старшокласни-
ків. 

Узагальнення отриманих знань; рефлексія (емоційна та смисло-
ва); домашні завдання. 

Структура кожного заняття включала три основні частини: 
1. Вступна частина, метою якої було виявлення настрою учасників 

групи, їх активізація, налаштування на роботу в групі, включення в 
ситуацію «тут і зараз». Уточнювались очікування від кожного заняття 
і нагадувались правила роботи в групі. Відтак тренер пропонував 
вправи для розминки і налаштування учасників на саморозкриття і 
групову роботу. З другого заняття проводився аналіз домашніх за-
вдань. 

2. Основна частина, завдання якої склав процес групової динамі-
ки, де виявлялися актуальні емоційні стани учасників. Все, що відбу-
валось у групі, ставало єдиним груповим досвідом, який усвідомлюва-
вся й інтегрувався як окремими учасниками відповідно до їх індивіду-
альних особливостей, так і групою в цілому. 

3. Завершальна частина (в якій здійснювався аналіз проведеної 
роботи кожним учасником) визначала орієнтири формування перспе-
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ктивної лінії отриманого досвіду, а також обговорення загальної атмо-
сфери діяльності групи.  

В якості тренінгових методик нами були використані техніки й 
прийоми, що застосовуються в арт-терапії, гештальттерапії, тілесно-
орієнтованій терапії, музикотерапії, психодрамі [1; 2; 3; 4; 5; 9; 10;]. 
Крім того, були застосовані медитативні техніки й авторські методики. 

Робота учасників відбувалась на реалізації гуманістичних засад 
взаємодії та партнерства. Взаємодія учасників базувалась на безоціно-
чному прийнятті інших, емпатійному висловлюванні, пізнанні й реф-
лексії власного “Я” та конструктивному спілкуванні у ситуації «тут-і-
зараз». 

Умови роботи в групі: добровільна участь в групі; стійка мотива-
ція, емоційне включення у роботу; атмосфера довіри, психологічної 
безпеки та продуктивності; прийняття вироблених правил групової 
роботи; рефлексія власних станів та проговорювання у групі своїх від-
чуттів, у випадку запиту – індивідуально; ізольоване, затишне, зручне 
та комфортне приміщення; розміщення учасників по колу; забезпе-
чення кожного учасника необхідним набором роздаткового матеріалу 
та ін. 

Вимоги до ведучого: професійна компетентність; досвід відповід-
ної психокорекційної роботи в якості арт-терапевта; відкритість у ви-
яві почуттів, демократичний стиль взаємодії, вміння надавати підтри-
мку. 

Обладнання: аркуші паперу А3, А4, вирізки із журналів, газет, ре-
кламних роликів, фото, маркери, ручки, кольорові олівці, фломастери, 
фарби, пензлі, пластилін, губки, голки, нитки, клей, ножиці, м’яч. 

Технічне обладнання: ноутбук, диски з фільмами та музичними 
творами. 

Режим роботи групи: програма тренінгу складалася із 15 занять 
тривалістю 3 години, що проводились один раз на тиждень. 

Окрім тренінгових занять нами було проведено прелімінарні зу-
стрічі на предмет з’ясування ряду змістових та організаційних питань 
групової роботи для її потенційних учасників та їх очікувань від робо-
ти в групі. 

Загальна тематика запитів старшокласників на групову роботу 
полягала в: низьких рівнях вмінь ділитися своїми емоціями з іншими; 
ідентифікувати, розуміти власні емоції та емоційні стани інших; конс-
труктивно виражати свої емоції і впливати на емоції інших; управляти 
своїми та чужими емоціями. 

Індивідуальне консультування старшокласників було спрямоване 
на усвідомлення власних емоційних станів, емоційних станів інших 
людей, комунікативних бар’єрів у міжособистісному спілкуванні, ово-
лодіння навичками саморегуляції емоцій. 

Очікуваний результат: розвиток вмінь у старшокласників 
прояву власних емоцій й управління ними, розуміння емоційних ста-
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нів інших та позитивний вплив на їх емоції; розвиток навичок експре-
сивної виразності, готовності до взаємної підтримки й позитивного 
ставлення до себе та інших, здатності налагоджувати і підтримувати 
ефективну взаємодію.  

Передбачуваний результат: зниження тривожності, страхів у 
взаємодії з іншими; вміння розуміти невербальні посилання (сигнали) 
інших; вміння йти на контакт; продуктивне емоційне відреагування; 
формування довіри у спілкуванні та вмінні ділитись своїми почуття-
ми; відкритість досвіду; формування позитивного самоставлення; на-
буття навичок емоційної саморегуляції; готовність до розвитку і само-
пізнання. 

Акцентуюючи увагу на груповій формі роботи, ми брали до уваги 
ті істотні переваги, які має групова форма роботи поріняно з індивіду-
альною [7, с.89]:  

- груповий досвід протидіє відчуженню, допомагає вирішенню 
міжособистісних проблем; індивід відкриває для себе неунікальність 
своїх проблем, їхню тотожність з проблемами інших; 

- група відображає суспільство в мініатюрі, робить очевидними 
такі приховані фактори, як тиск партнерів, соціальний вплив і конфо-
рмізм; 

- можливість отримання зв'язку та підтримки особистості від ін-
ших зі схожими проблемами; 

- в групі індивід може навчатися нових умінь, експериментувати з 
різними стилями відносин серед рівноправних партнерів; 

- в групі учасники можуть ідентифікувати себе з іншими та спів-
переживати з ними; 

- взаємодія в групі створює атмосферу особистісного напруження, 
що допомагає розв'язку психологічної проблеми кожного; 

- група полегшує процеси саморозкриття, самоаналізу та самопіз-
нання. 

Зупинимось на описі та аналізі роботи учасників групового про-
цесу в тренінгу. 

Кожне заняття розпочиналося зі вступу, де наголошувалося на 
меті та завданнях тренінгу, правилах роботи у групі. Вагомою складо-
вою вступу були вправи, спрямовані на «розморожування», де «ски-
далися маски» й «послаблювалась» стереотипність поведінки. Велике 
значення мало вільне розташування по колу, зручна поза, розслаб-
лення, відсутність психологічного тиску (системи покарань та заохо-
чень), наявність атмосфери довіри та підтримки. 

Вагомою складовою основної (робочої складової) тренінгу висту-
пало застосування теоретичних (міні-лекції) та практичних методів й 
форм роботи. У процесі лекційного курсу відбувалося оволодіння уча-
сниками теоретичними знаннями щодо розуміння самого феномену 
«емоційний інтелект» та його складових (внутрішньоособистісна і мі-
жособистісна), усвідомлення та розуміння своїх емоцій, усвідомлення 
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та розуміння емоцій інших тощо. Міні-лекції дозволили розширити 
знання старшокласників про емоційний інтелект й уможливили пере-
хід до практичної складової тренінгу. 

Групова дискусія, як метод тренінгу слугувала реалізації й засво-
єнню навичок спілкування, тематичний матеріал якої піддавався 
осмисленню. Нами використовувалась спонтанна дискусія, що визна-
чалася в ході з’ясувань очікувань учасників і з’яві актуальної потреби в 
групі. У результаті групової дискусії виникала можливість вивчати ба-
зові психологічні «захисти», характер внутрішніх патернів поведінки. 

Групова дискусія сприяла розвитку в старшокласників комуніка-
тивних вмінь і навичок ефективного спілкування; вміння рефлексив-
ного і нерефлексивного слухання; вміння формулювати власну думку і 
доносити її до слухача (кодування/декодування інформації); встанов-
лювати і підтримувати взаємодію, бути асертивним, відкритим; акце-
нтувати свою увагу на проблемі, а не переходити на особистість.  

Наступним методом нашої роботи була рольова гра. У процесі ро-
зігрування рольових ситуацій учасники мали можливість побачити 
членів групи, виконання ними соціальних ролей та отримати зворот-
ний зв'язок під час роботи. Цікаво було бачити як в умовах свободи 
учасник структурує рольову ситуацію (її сюжет, поведінку тощо). Ста-
ршокласники зазначали, наскільки усвідомлено «складались» їх дії, 
як важко було їх «програвати» у невизначеному для них форматі. Тим 
самим школярі вчились шукати найбільш оптимальні варіанти дій, 
розв’язок проблем, які виникали у процесі обміну інформацією, емо-
ціями тощо. Всі учасники наголошували на ефективності вищезгада-
ного методу роботи, оскільки вони вчились конструктивній взаємодії і 
пошуку оптимальних виходів із ситуацій, заданих рольовою грою. 
Звідси формувався й більш адекватний погляд на поведінку іншого і 
його емоційні реакції. 

Безумовно, що кожна рольова гра, як й інші методи групової ро-
боти, завершувалась аналізом «напрацьованого» матеріалу. Учасники 
ділились досвідом, здобутим у процесі програвання рольових ситуа-
цій, а також відчуттями та переживаннями.  

Вагомими методами роботи виступали психомалюнок, казкоте-
рапія, колажування, ліпка, музикотерапія, методи тілесно-
орієнтованої психотерапії, методи спрямовані на релаксацію, медита-
тивні техніки, психогімнастика. 

Застосування «психографічних методів» переконує в тому, що в 
малюнках на задану тему, тобто в ситуаціях стандартного образотвор-
чого завдання міститься значно більше інформації про психологічні 
особливості особистості, яка малювала, ніж зазвичай вважається. Тут і 
образ, і ставлення людини до себе, інших і власний досвід (суб’єктивне 
світосприйняття особистості). Вагомість методу, на нашу думку, поля-
гає не тільки у його психодіагностичному потенціалі, але й у психоко-
рекційному. Адже через малюнок учасник проживав негативні й по-
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зитивні емоції, долав страхи і страждання, гнів та образу. Малюнок 
давав можливість індивіду відтворювати в образах дійсність і проекту-
вати зміст психіки в символах, що «дає змогу спостерігачеві проника-
ти у внутрішні самохарактеристики психіки суб'єкта» (Т. С. Яценко). 
Самовираження за допомогою малюнку є більш символічним, ніж ве-
рбальні спогади. І сам малюнок виступає як «форма, в якій проявля-
ють себе страхи, бажання й фантазії», неповторна, особистісна експре-
сія внутрішнього досвіду, «символічна маніфестація внутрішніх пот-
реб, прагнень, імпульсів, які створюють основу структури особистості» 
[2, с.19].  

Застосовуючи у роботі зі старшокласниками психомалюнок, ми 
прагнули отримати наступні ефекти впливу: 

1) психодіагностичний ефект – пізнання внутрішнього світу шко-
ляра посередництвом його символічної презентації; 

2) психокорекційний ефект – реконструкція внутрішнього світу в 
умовах вербальної об'єктивації символічно представленої сфери не-
свідомого старшокласника; 

3) психотерапевтичний ефект – досягнення конструктивної ціліс-
ності та гармонійності особистості старшокласника в спосіб форму-
вання індивідуального рефлексивного досвіду символічного самови-
раження та самопізнання. 

Використання психомалюнка в умовах тренінгу розвитку емоцій-
ного інтелекту особистості старшокласника передбачало кілька етапів: 
1) інтра-візуалізація образу; 2) екстра-візуалізація образу; 3) інтер-
візуалізація образу. 

На першому етапі відбувалося “внутрішнє конструювання” малю-
нкового образу (відповідає поставленому тренером завданню). На дру-
гому – безпосереднє проектування уявного образу назовні (листок па-
перу). На третьому – представлення малюнка іншим (іншому, зокрема 
тренеру) та його вербальна інтерпретація з подальшим спільним ана-
лізом. 

Колір, що використовувався у малюнкових техніках, мав свою 
психологічну характеристику й асоціювався у старшокласників з пев-
ним досвідом. Саме це допомагало більшому саморозкриттю школяра, 
а відтак і більшому розумінню самого себе. 

Розглянемо аналіз застосування арттерапевтичних методик. 
Вправа «Позитивні та негативні емоції в моєму житті» спрямова-

на на пізнання та усвідомлення учасниками групи власних емоційних 
станів. 

У процесі роботи над малюнком школярі зображували в наочно-
образній формі емоцію, висловлюючи тим самим розуміння її у стані 
своїх переживань. Результат роботи з малюнками показав, що шестеро 
з 20 учнів зобразили свою емоцію в образах природних явищ (вулкан, 
блискавка, вогонь, земля, дощ, море, сонце), п’ятеро – в образах жи-
вих істот, що асоціюються з негативним емоційним досвідом (павук, 
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змія), ще п’ятеро – в образах неживих предметів (магніт, кардіограма, 
книга, прапор, машина, куля, м’яч), четверо – в образі власної індиві-
дуальності. 

Емоція радості розкриває позитивну емоційну модальність. Учні 
використали образи позитивного емоційного досвіду на кшталт: сі-
мейне оточення (дім), природа, футбольне поле, сяйво, символи по-
чуття любові; 

- емоція натхнення зображена учнями у вигляді моря, природи, 
квітів, кулі; 

- емоція цікавості намальована у вигляді реклами, книги; 
- емоція довіри показана у стосунках двох людей, кола з товстими 

границями, у формі рук, які підтримують одна одну; 
- емоція захоплення намальована у вигляді керування авто, милу-

вання власним образом, природою, хмарочосами, участю в спортив-
них іграх, тоді як емоція пристрасті – у вигляді двох протилежних по-
люсів, поцілунків, обіймів; 

- емоція гніву зображена у формі вулкана, стиснутих кулаків, ро-
сійського прапора, власного крику; 

- емоція суму – у вигляді сліз, прихованості власного обличчя, во-
гню, вечірніх сутінок, тоді як нудьга намальована у вигляді планшета, 
книги, ЕОМ; 

- емоція хвилювання показана в серцевих ритмах, сльозах; 
- емоція байдужості намальована у вигляді пасивної людини сіро-

го кольору,  
метелика з опущеними крилами; 
- емоція страху зображена у вигляді людей, які хаотично рухають-

ся, змії, павутини, павуків. 
У процесі обговорення вправи учасники побачили дотичність сво-

їх емоцій до образів, які їх відображають. Вони вчилися пізнавати, 
ідентифікувати, диференціювати власні емоції. 

Вправа «Як я бачу сам себе? Як мене бачать люди?» була покли-
кана розвивати у старшокласників здатність як до рефлексії власних 
емоційних станів (самооцінка), так і сприйняття свого образу іншими. 

Відтворюючи власний образ, старшокласники використовували 
символи зображення людини, природи (комета, дерево, кіт, рак, мете-
лик, кактус, тюльпан, дракон); абстрактні символи (власноруч складе-
ні формули; символи безконечності, Всесвіту). У цих образах прослід-
ковувалось сприйняття світу, в якому учень живе, його ставлення до 
себе й до оточення. Позитивне самосприйняття і сприйняття себе ото-
ченням було репрезентовано у 7-ми малюнках школярів, в яких задія-
ні теплі кольори, у 12 малюнках відчувається психологічний стан їх ав-
тора, описаний ними у колі під час обговорення, як-от: «внутрішня 
боротьба проти несправедливості, бажання захистити скривджених»; 
образа, гнів на однокласників, учителів, родичів. Особливо яскраво це 
було видно у малюнках, де відчувався захист (роги; палаючий метео-
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рит, що хоче розтрощити людей, які несуть біль і загрозу; дракон у по-
льоті; кіт з великою головою, щоб розгледіти небезпеку). Деякі малю-
нки (дракон у польоті, планета, дерево) є відображенням окремішньо-
го для учасника світу – світу, який він наче створює для себе, який не 
несе загрози його мріям та прагненням. В усіх малюнках репрезенту-
валось індивідуальне «Я» у його ставленнях до «Я» інших. Щодо ма-
люнків «Як мене бачать інші?», то тут прослідковується повна проти-
лежність до образу «Я», створеного автором. Простежимо цю конро-
верзу у деяких із них: 

- символ палаючої комети (бунт проти несправедливих людей і 
власних недоліків) в оцінці автором свого «Я» протиставляється сим-
волу гітари (автор – гітарист-самоучка, який виконує рок для друзів) 
щодо сприйняття себе соціумом; 

- символ хлопця з великими рогами на голові (стабільність, сила, 
рівновага, захист від нападу), а з іншого боку (як мене бачать інші) – 
худорлявий хлопчик, невпевнений, замкнений в собі, який не вміє ви-
словлювати свої почуття й не довіряє іншим; 

- символ ½ PRO (½ – наполовину досяг успіху; PRO – професійна 
діяльність, результат праці та обізнаність в усіх галузях), – успіх автора 
у власних справах. З іншого боку, малюнок із зображенням рака дає 
йому розуміння того, що навколишні вбачають у ньому людину, яка 
намагається пристосуватись до будь-яких умов життя, і за умов загро-
зи – захист із доволі болючими укусами; 

- символ квітки (тюльпан) в асоціації авторки свідчить про її враз-
ливість, ніжність та чуйність, підтримку й енергію тюльпану дає сонце 
(кохання). Щодо образу сприйняття себе іншими, то тут зображена 
скриня, яку навколишні сприймають як надійність, вміння дівчини 
зберігати таємниці; 

- учасник позиціює себе як «патріота», «політика», висуваючи на 
перший план свої патріотичні почуття. З іншого боку, суспільство 
сприймає його лише як футболіста (образ футбольного м’яча і поля); 

- символ дракона в польоті, що летить в інший світ, де є комфорт, 
безпека й свобода. Щодо розуміння, як сприймають його інші, – книга 
ГДЗ (готові домашні завдання) – розуміння того, що школяр відчуває 
власну значимість для інших при потребі. 

Разом із тим, нами були виявлені і дотичні за зображеннями ма-
люнки (самосприйняття і сприйняття іншими), наприклад, символ 
«Я» – метелик перед польотом (відповідальність перед вибором, 
прийняттям рішення), з іншого боку – метелик у польоті (сприйняття 
того, що інші вбачають у юнакові доброзичливість, вразливість, ніж-
ність, теплоту). 

Відмітимо й малюнки, в яких, незважаючи на різні символи – об-
рази автора, змістова характеристика психологічних рис та особливос-
тей автора (в його самосприйнятті й сприйнятті оточенням) збіглися, 
зокрема: 
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- символ дерева (граб) з міцним стовбуром, кроною і довгим ко-
рінням, що росте в горах подалі від людей, а з іншого – символ знака 
питання (сприйняття оточенням як дивакуватого, незрозумілого й са-
мотнього); 

- символ кота (одинака) з великою головою, який живе у комфор-
тних умовах і стоїть на сторожі своєї безпеки (вуха, очі, ніс, багато кіг-
тів), а з іншого боку – великий павук-безлюдник, що спостерігає, чи 
хтось не має намірів на нього напасти (очі, багато ніг); 

- символ планети (як окремий світ), де панує довіра і дружба. З 
іншого боку – символ художника, який малює світ, в якому хоче жити. 

Обговорення малюнків у колі показало автору його самооцінку 
(здебільшого низьку), самосприйняття, а також рівень розвитку реф-
лексії – розуміння того, як школяр сприймається іншими. У процесі 
обговорення більшість школярів визнала, що їхня самооцінка (самос-
тавлення) і формує сприймання себе іншими. Крім того, були виявле-
ні основні емоційні стани, з якими більшості старшокласників потріб-
но пропрацьовувати, це: образа, гнів, відчуття самотності, недовіра, 
злість. І навпаки, емоційні стани, які старшокласники хотіли б у собі 
розвинути, це: радість, легкість у стосунках, довіра, щирість, відкри-
тість тощо. 

Ресурсність цієї вправи старшокласники побачили в тому, що во-
на уможливлює розкриття своїх сильних й слабких сторін з різних по-
зицій на рівні «Я – Я», «Я – інші». Звідси в обговоренні мовилось про 
перегляд і зміну ставлень до себе, до інших. Саме тут, на думку школя-
рів, і міститься причина «спотворень» в оцінці інших на кшталт: «Тебе 
сприймають так, як ти сам на те заслуговуєш (своїм ставленням до се-
бе)». 

Таким чином, застосування різних форм і видів арт-терапії для 
розвитку емоційного інтелекту допомагають творчо самовиразитися 
старшокласникам, активізувати внутрішні ресурси шляхом рефлекси-
вного осмислення ними емоційного змісту своїх та інших учасників 
світоглядно диспозиційних пошуків, виражених у художньо-
символічних формах арт-терапевтичних та інших експресивно-
інтерактивних засобів. 

Висновки: Описаний тренінг розвитку емоційного інтелекту 
старшокласників засобами арт-терапії сприяє оптимізації їхнього сві-
тоглядно-диспозиційного самовизначення, а відтак рефлексивного 
осмислення емоційного змісту художньо-символічних образів скеро-
ваного на досягнення бажаного. Перспективність подальших наукових 
пошуків вбачаємо у комплексному впровадженні результатів дослі-
джень в систему роботи підростаючих поколінь. 
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Opanasyuk I.V. 
TRAINING FOR THE DEVELOPMENT OF  
EMOTIONAL INTELLIGENCE OF HIGH SCHOOL  
STUDENTS BY MEANS OF ART THERAPY 

The article has been own training the development of the emotional intelligence of 
high school students of the art therapy. The table of contents, objectives, scope and gen-
eral structure of the training is presented and also the interactive techniques and psycho-
logical exercises, which were used during the training, are defined. The comparative 
analysis of the use of art methods are presented. It was found out that the use of various 
forms and types of art therapy for the development of emotional intelligence helps to 
creatively express of high school students, by means of the reflective analysis of the emo-
tional content of the worldview and disposition research, which are expressed by the 
symbolic forms of the art therapy and other expressive and interactive means. It is noted 
that the components of the developmental potential of the art therapy method regarding 
development of emotional intelligence of high school students are reflective, axiological 
self-knowledge of the subject through mediation artistic creativity. 

Keywords: emotional intelligence, emotional experience, high school students, 
art therapy, training, symbolic self-expression. 

 
Опанасюк И.В. 
ТРЕНИНГ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ СРЕДСТВАМИ АРТ-ТЕРАПИИ 

В статье представлен авторский тренинг развития эмоционального интеллек-
та средствами арт-терапии. Приведены содержание, задачи, объем и общая струк-
тура тренинга. Определены психологические приемы, интерактивные приемы, 
которые применялись в ходе тренинга. Изложено сравнительный анализ исполь-
зования арт-терапевтических методов. Выявлено, что использование различных 
форм и видов арт-терапии для развития эмоционального интеллекта помогает 
старшеклассникам творчески проявить себя, активизировать внутренние ресурсы 
за счет рефлексивного осмысления эмоционального содержания своих и других 
участников мировоззренческих диспозиций, поиски, выраженные в художествен-
но-символических формах арт-терапии и других выразительных интерактивных 
средствах. 

Отмечено, что составляющими развивающего потенциала метода арт-
терапии развития эмоционального интеллекта старшеклассников является ре-
флексивное аксиологическое самопознание субъекта посредством художественно-
образного творчества. 

Ключевые слова: профессионализм, конфликтологическая компетент-

ность, конфликтологическая культура, эмпатия, рефлексия, эмоциональный 

интеллект 

 


