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Емоційний інтелект – це складна інтегрально-ієрархічна система, яка 
 базується на єдності когнітивних, емоційних, адаптаційних та соціальних 

складових у процесі внутрішньоособистісної та міжособистісної здібності іден-
тифікувати та оцінювати емоції, сприяти емоційній фасилітації мислення, розу-
міти емоції та управляти ними з метою динамізації інтенсивного емоційного 
та інтелектуального розвитку особистості. Метакогнітивний моніторинг – це 
важлива передумова ефективності навчальної діяльності, оскільки, як спосіб 
відслідковування суб’єктом власної пізнавальної активності та оцінювання її 
результатів у процесі виконання пізнавальних завдань, уможливлює саморегу-
ляцію процесу та результату виконання. 

У сучасній науковій психолого-педагогічній літературі наявні теоретичні 
та експериментальні дослідження, в контекстуальному полі яких вивчають 
різні аспекти як емоційного інтелекту, так і метакогнітивного моніторингу. 
Однак наразі немає достатньо чіткого визначення поняття емоційного інте-
лекту, відсутнє системне обґрунтування структури та механізмів його форму-
вання, основних чинників, існує багатоваріативність моделей. Серед науково- 
психологічних та освітніх питань, яким приділяють порівняно менше уваги, 
виділяють зв’язок між емоційним інтелектом та основними характеристиками 
метапізнання, зокрема, метакогнітивними стратегіями, здібностями та обі-
знаністю. Відсутні дослідження особливостей прояву емоційного інтелекту 
в структурі точності метакогнітивного моніторингу. Концептуальною пробле-
мою навчальної діяльності є точність метакогнітивного моніторингу, яку необ-
хідно розглядати в системі відповідних психолого-педагогічних умов. 

Відповідно до цього, актуальною є розробка наукових підходів до цілеспря-
мованого формування в процесі навчання та виховання емоційного інтелекту 
на основі експериментального вивчення особливостей перебігу емоційних про-
цесів, станів та стійких властивостей під час навчальної діяльності, досліджен-
ня особливостей прояву емоційного інтелекту в структурі точності метакогні-
тивного моніторингу. Уможливлює такі дослідження ґрунтовніше вивчення 
поняття емоційного інтелекту, вдосконалення концепції системи емоційного 
інтелекту, уявлення про основні моделі, чинники, структуру та механізми фор-
мування, підходи до операціоналізації, онтогенетичні аспекти розвитку, рівні 
сформованості, функції та особливості зв’язку з основними характеристиками 
метапізнання, місце емоційного інтелекту в навчальній діяльності. Крім того, 
вважаємо за доцільне вдосконалити уявлення про метакогнітивний моні-
торинг як процесуальний аспект метапізнання з виокремленням його видів, 
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чинників точності, взаємозв’язку з метакогнітивним контролем, окреслити 
проблему зв’язку з результативністю навчальної діяльності, визначити роль 
та місце метакогнітивного моніторингу в системі саморегульованого навчан-
ня, встановити механізми підвищення точності метакогнітивного моніторингу 
 засобами емоційного інтелекту. За допомогою правильно організованого точ-
ного метакогнітивного моніторингу студенти можуть на метакогнітивному 
рівні вивчати когнітивні особливості набуття знань та використовувати відпо-
відні навчальні стратегії.

Монографія має на меті теоретично проаналізувати та емпірично дослідити 
особливості прояву емоційного інтелекту в структурі точності метакогнітив-
ного моніторингу навчальної діяльності студентів. 

Монографія складається з чотирьох розділів, у яких послідовно розкрито її 
зміст.

У першому розділі наведено результати теоретичного аналізу проблеми 
 дослідження емоційного інтелекту. Зокрема, ми проаналізували зміст понят-
тя емоційного інтелекту, його структуру, згрупували концептуальні підходи до 
вивчення цього явища в психологічній науці, вдосконалили концепцію системи 
емоційного інтелекту, уявлення про основні моделі, охарактеризували основні 
підходи до операціоналізації. Крім того, ми описали роль емоційного інтелекту 
в навчальній діяльності студентів.

У другому розділі наведено результати теоретичного аналізу особливос-
тей прояву емоційного інтелекту в структурі метакогнітивного моніторингу. 
Ми проаналізували поняття, види, структуру метакогнітивного моніторингу, 
вдосконалили уявлення про метакогнітивний моніторинг як процесуальний 
 аспект метапізнання з виокремленням його видів, чинників точності, ролі та 
місця в системі саморегульованого навчання. Крім того, ми окреслили проблему 
зв’язку точності метакогнітивного моніторингу з результативністю навчаль-
ної діяльності, виділили основні підходи до вимірювання точності  суджень 
метакогнітивного моніторингу, описали особливості зв’язку мета когнітивного 
моніторингу та контролю як структурних компонентів метапізнання. З метою 
визначення особливостей прояву емоційного інтелекту в структурі точності 
метакогнітивного моніторингу, ми вдосконалили уявлення про функції емоцій-
ного інтелекту та його зв’язок з основними  характеристиками метапізнання, 
на основі чого розробили теоретико-концептуальну модель зв’язку емоційного 
інтелекту з точністю метакогнітивного моніторингу. 

Третій розділ присвячено опису процедури та аналізу результатів емпірич-
ного дослідження особливостей прояву емоційного інтелекту в структурі точ-
ності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів ЗВО. На 
основі отриманих даних експерименту ми проаналізували особливості прояву 
емоційного інтелекту студентів у розрізі виокремлених у результаті теоретич-
ного аналізу чинників точності метакогнітивного моніторингу, а також здіб-
ності ідентифікувати та оцінювати емоції і відтінки емоційних переживань, що 
виникли внаслідок зворотного зв’язку. 
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Марія АВГУСТЮК. Емоційний інтелект  
у дискурсі точності метакогнітивного моніторингу

У четвертому розділі наведено обґрунтування та результати апробації 
тренінгової програми підвищення точності метакогнітивного моніторингу 
навчаль ної діяльності здобувачів вищої освіти засобами емоційного інтелек-
ту. На основі узагальнення результатів теоретико-експериментального до-
слідження ми описали основні теоретичні положення психолого-педагогіч-
них та методичних умов підвищення точності метакогнітивного моніторингу 
навчаль ної діяльності засобами емоційного інтелекту. Крім того, ми запропо-
нували відповідні психолого-дидактичні поради до підвищення точності мета-
когнітивного моніторингу засобами емоційного інтелекту, що передбачають 
формування здібностей сприяти емоційній обізнаності, розуміти емоції, іден-
тифікувати стратегії поведінки, управляти емоціями. 
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