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РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Останніми часом у вітчизняній і зарубіжній методиці все частіше 

використовується термін «емоційний інтелект» (Emotional Intelligence), який 

служить для позначення сукупності здібностей, знань і умінь пов’язаних з 

саморегуляцією і необхідних для успішної соціалізації і комунікації.  

Емоційний інтелект – явище, що поєднує в собі здатність розуміти свої 

емоції, продуктивно їх виражати і контролювати, а також слухати інших та 
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співчувати їхнім емоціям [3, с. 11]. Психолого-педагогічні дослідження 

Дж. Мейєра, П. Селоуея, Д. Карузо, А. Панкратової та інших переконливо 

доводять, що для успішної самореалізації особистості важливими є здібності 

взаємодіяти з оточенням: уміння ефективно діяти в системі міжособистісних 

взаємин, уміння орієнтуватися в соціальних ситуаціях, керувати власними 

емоційними станами, правильно визначати індивідуальні особливості й 

емоційні стани інших людей, обирати адекватні способи спілкування з ними і 

реалізовувати їх у процесі взаємодії. Ці ідеї стали початком ряду спеціальних 

досліджень, спрямованих на вивчення соціального й емоційного інтелекту 

(EQ). Емоційний інтелект опинився у центрі уваги вчених в останні десять 

років і на сучасному етапі є дуже актуальним питанням. До цього їхня увага 

була прикута до так званого IQ (коефіцієнту інтелекту), який вказує на рівень 

нашого розумового розвитку, знань, умінь, навичок. Проте, як не 

парадоксально це звучить, останнім часом було відкрито, що в розвитку 

гармонійної особистості людини «емоційна компетентність» («емоційний 

інтелект») відіграє важливішу роль, ніж «академічна». Вчені стверджують, що 

IQ тільки на 20% впливає на життєвий успіх, а 80% припадає на інші чинники, 

які сукупно можна назвати емоційним інтелектом. У американців навіть є така 

приказка: «IQ дає тобі роботу, а ЕQ – кар’єру». 

Серед компонентів емоційного інтелекту виділяють: 

1. Самосвідомість (емоційне усвідомлення себе, самооцінка, упевненість 

у собі).  

2. Соціальне усвідомлення (емпатія, організаційне усвідомлення).  

3. Самоврядування (самоконтроль, адаптивність, ініціатива, орієнтація 

на досягнення).  

4. Соціальні навички (розвиток інших, лідерство, вплив, комунікація, 

вирішення конфліктів, робота у складі групи).  

Говорячи про емоційний інтелект, необхідно враховувати два основних 

аспекти: здатність до управління власними емоціями і створення сприятливої 

емоційної атмосфери у відношенні з іншими людьми. Стосовно викладання 

іноземних мов поняття «емоційний інтелект» також представляє певний 

інтерес, оскільки багато його компонентів (мотивація, досягнення, 

саморегуляція рефлексія та ін.) потрібні як для повноцінного розвитку 

емоційної сфери особи, так і для успішного формування іншомовної 

комунікативної компетенції студентів. Іноземна мова надає певні можливості 

розвитку емоційного інтелекту: можливо моделювати комунікативні ситуації і 

відпрацювати певні моделі поведінки в різних ситуаціях спілкування. 

Емоційна сфера, нарівні з інтелектуальною, грає найважливішу роль у 

формуванні мовних навичок і мовних умінь [1, с. 134]. 

Отже, об’єднання найважливіших здібностей і умінь, пов’язаних з 

саморегуляцією і управлінням емоційним станом в процесі комунікації, в 

інтеграційне поняття «Емоційний інтелект» дозволяє представити проблему 

розвитку емоційної сфери студента в комплексі для успішного оволодіння 

іноземною мовою і подальшого використання. 
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На відміну від IQ, емоційний інтелект розвивається протягом всього життя. 

Більше того – при свідомому спрямуванні зусиль на його розвиток – він 

піддається цілеспрямованому тренуванню. А отже – ви самі будете 

вирішувати, яким зробите своє життя! 

Розвиток емоційного інтелекту студентів немовних спеціальностей 

пов’язаний із оптимізацією мотиваційної сфери, формуванням уміння 

саморегуляції (самоконтролю, самоаналізу, прогностичних умінь), посиленням 

адаптивних можливостей особистості. Цей процес відбувається в різних видах 

життєдіяльності, зокрема, у процесі спеціально організованого навчання і 

виховання. Окрім профільних навчальних дисциплін, які сприяють 

здебільшого становленню професійної компетентності, виховний потенціал 

мають й загальноосвітні дисципліни соціально-гуманітарного напряму. Такі 

навчальні дисципліни як психологія, соціологія, іноземна мова спрямовані на 

відображення закономірностей зовнішнього світу і внутрішнього світу 

особистості, їх зв’язок із поведінкою і взаємодію з реальністю. Ця загальна 

мета передбачає завдання розвинути самопізнання, з яким тісно пов’язані 

емоційні переживання; співпереживання – здатність долати комунікативний і 

моральний егоцентризм. На заняттях із навчального курсу «Англійська мова за 

професійним спрямуванням» є можливість максимально використовувати 

виховний потенціал предмета, якщо викладач вірно обирає навчальні 

пріоритети. Зміст навчального матеріалу, форми та методи його реалізації 

застосовуються викладачем як інструменти впливу на особистість студентів. Їх 

цінність визначається не лише рівнем засвоєння студентами певного мовного 

та мовленнєвого матеріалу, але й тим, що і як вони переживали на занятті, як 

це вплинуло на їхні погляди, цінності, переконання, ідеали. 

Отже, емоційний інтелект слід розглядати інтегровано, не відриваючи від 

інших знань, вмінь, навичок та здібностей, що необхідні кожній особистості. 

Адже цілісна освіта передбачає єдність суто інтелектуальної та емоційної 

сфер. Емоційний інтелект є динамічним інтегральним психологічним 

утворення, що зумовлює успішність міжособистісної взаємодії, адекватну 

самооцінку, позитивне мислення, а також лідерські здібності, що ґрунтуються 

на усвідомленні значущості емоцій та вмінні ними керувати. Розвиток 

емоційного інтелекту нерозривно пов’язаний з комунікативним підходом в 

навчанні мови Особистісно орієнтована практика вивчення мови сприяє тому, 

що студенти розповідають про себе та своїх почуттях, використовуючи при 

цьому відповідні мовні конструкції. Іноземна мова таким чином стає цікавою, 

значущою та краще запам’ятовується. 
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TEACHING GRAMMAR THROUGH LISTENING 

 

Everyone considers teaching grammar as not an easy thing. Variety of aspects 

should be taken into consideration in order to succeed. Among them it can be 

regarded as age of learners, size of the group, level of knowledge, the interest of 

studying, the students’ needs and educational context and resources availability. The 

most significant one is going to be the age. It is believed the youngest learners can 

remember everything more quickly, but the older ones can analyze grammar better 

and can be given the memorizing pattern. 

The method should be used to stimulate the brain to work well and helps 

students to learn grammar easily, without effort and do not regarding the age. 

Teaching grammar through listening is the perfect one. It can also be used to 

improve vocabulary, listening skills and pronunciation as well. Such learning may 

encourage extensive and intensive listening and inspire creativity. 

When listening tasks are given, learners can become aware of different topics, 

practice vocabulary with grammar. It can be a song, a poem, an interview, a piece of 

news, simple conversation etc. 

Before listening, the theme and basic vocabulary may be regarded. Also, it is 

advisable to let the students know which grammar points are going to be learnt. 

While listening, learners can fill the gaps, complete missing parts of the 

sentences, and listen for specific information. 

After listening students can be given the topic to discuss or express their own 

thoughts, ask and answer questions and do variety of exercises [2, p. 4].  

Learning grammar does not need to be boring. We should focus on the function 

first, then the forms and show how the grammatical forms are used in everyday 

conversation. Teachers should not forget to give students time to discover grammar 

for themselves and give them the opportunity to practice grammar in meaningful 


