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Объект исследования – эмоциональный интеллект.  
Цель работы – изучить взаимосвязь эмоционального интеллекта и 

самоактуализации личности практикующих психологов. 
Методы исследования: аналитический (теоретический анализ научной 

психологической литературы), диагностический (Тест ЭмИн Д. Люсина; Тест 
САМОАЛ (А.В. Лазукин в адаптации Н.Ф. Калина), метод статистической 
обработки данных (проведение корреляционного анализа и расчет критерия 
Манна-Уитни). 

Полученные результаты и их новизна: выявлены особенности 
эмоционального интеллекта практикующих психологов во взаимосвязи с 
самоактуализацией личности испытуемых.  

Область возможного практического применения: Результаты 
исследования могут применяться в процессе профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации практических психологов. 
Методические рекомендации, разработанные по результатам исследования 
могут способствовать повышению уровня эмоционального интеллекта 
специалиста.  

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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Аб'ект даследавання –	эмацыйны інтэлект. 
Мэта работы – вывучыць сувязь эмацыйнага інтэлекту і 

самаактуалізацыі асобы практыкуючых псіхолагаў. 
Метады даследавання: аналітычны (тэарэтычны аналіз навуковай 

псіхалагічнай літаратуры), дыягнастычны (тэст Эмін Д. Люсина; тэст 
САМОАЛ (А.В. Лазукин ў адаптацыі Н.Ф. Каліна), метад статыстычнай 
апрацоўкі даных (правядзенне карэляцыйнага аналізу і разлік крытэрыя 
Манна-Уітні). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: выяўлены асаблівасці эмацыйнага 
інтэлекту практыкуючых псіхолагаў ва ўзаемасувязі з самаактуалізацыі асобы 
падыспытных. 

Вобласць магчымага практычнага ўжывання:	вынікі даследавання 
могуць прымяняцца ў працэсе прафесійнай падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі і 
павышэння кваліфікацыі практычных псіхолагаў. Метадычныя рэкамендацыі, 
распрацаваныя па выніках даследавання могуць спрыяць павышэнню ўзроўня 
эмацыйнага інтэлекту спецыяліста. 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял правільна 
і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 
становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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Object of research – emotional intelligence. 
Purpose of research – to study the relationship of emotional intelligence and 

self-actualization of personality of practicing psychologists. 
Research methods: analytical (theoretical analysis of scientific psychological 

literature), diagnostic (Test Emin D. Lucin; Test SAMOA (A.V. Lazurkin in the 
adaptation of N.F. Kalina), method of mathematical statistics (correlation analysis 
and Mann-Whitney test). 

Obtained results and their novelty:	features of emotional intelligence of the 
practicing psychologists in interrelation with self-updating of the identity of 
examinees are revealed. 

Area of possible practical application: The research results can be applied 
in the process of professional training, retraining and advanced training of practical 
psychologists. Methodical recommendations developed by the results of the research 
can help to increase the level of emotional intelligence of a specialist. 

The author of the work confirms that material presented in it correctly and 
objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 
other sources are given references to their authors. 
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