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Л.В. Пастух. Особливості емоційної складової сензитивності практичних психологів системи освіти. У статті показано значущість емоційної складової сензитивності особистості практичних психологів
системи освіти. За узагальненням результатів теоретичних досліджень
з проблеми сензитивності як професійно важливої якості практичних
психологів та її складових обґрунтовано добір методик для визначення
рівня розвитку емоційної складової сензитивності. Наведено результати
дослідження особливостей емоційної складової сензитивності практичних психологів системи освіти. Визначено показники емоційної складової сензитивності досліджуваних практичних психологів системи
освіти: рівні емоційної обізнаності, емпатії та розпізнання емоційних
станів інших людей. За узагальненням показників трьох вищезазначених емпіричних референтів емоційної складової сензитивності визначено рівні емоційної складової сензитивності. Зроблено висновок про те,
що у продіагностованих практичних психологів системи освіти переважає середній рівень емоційної складової сензитивності. Третина респондентів має низький рівень емоційної складової сенситивності, в той час,
як високий рівень – лише десята частина означеної категорії фахівців.
Констатовано недостатній рівень емоційної обізнаності діагностованих практичних психологів. Виявлено, що третя частина досліджуваних практичних психологів має низький рівень емоційної обізнаності,
близько половини – середній рівень і менше п’ятої частини – високий.
Встановлено, що шоста частина діагностованих практичних психологів
має низький рівень емпатії; а для п’ятої частини респондентів характерним є наявність проблем, пов’язаних із розпізнаванням емоцій інших людей. Визначено гендерно-вікові особливості емоційної складової
сензитивності практичних психологів системи освіти. Встановлено, що
у практичних старших за віком психологів-чоловіків рівень емоційної
складової сензитивності вищий. Натомість, розподіл жінок-психологів
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різного віку за рівнями емоційної складової сензитивності практично
не змінюється. Окреслено доцільність емпіричного дослідження інших
складових сензитивності особистості практичних психологів системи
освіти (психофізіологічної, поведінкової) і визначення на цій основі інтегративного показника та соціально-демографічних (вік, стать, місце
проживання) і організаційно-професійних (тип навчального закладу,
кваліфікаційна категорія) чинників сензитивності.
Ключові слова: практичні психологи, сензитивність, складові сензитивності, емоційна складова сензитивності, рівень розвитку емоційної складової сензитивності.
Л.В. Пастух. Особенности эмоциональной составляющей сензитивности практических психологов системы образования. В статье
показана значимость эмоциональной составляющей сензитивности
личности практических психологов системы образования. На основании обобщения результатов теоретических исследований проблемы
сензитивности как профессионально важного качества практических психологов и её составляющих обоснованы методики определения уровня развития эмоциональной составляющей сензитивности.
Представлены результаты исследования особенностей эмоциональной
составляющей сензитивности практических психологов системы образования. Определены показатели эмоциональной составляющей сензитивности исследуемых практических психологов системы образования:
уровни эмоциональной осведомлённости, эмпатии и распознавания
эмоций других. За обобщением показателей трёх вышеобозначенных
эмпирических референтов эмоциональной составляющей сензитивности определено уровни эмоциональной составляющей сензитивности. Сделаны выводы о том, что у продиагностированных практических психологов системы образования преобладает средний уровень
эмоциональной составляющей сензитивности.Третья часть респондентов имеет низкий уровень эмоциональной составляющей сензитивности, в то время, когда высокий уровень – только десятая часть указанной категории специалистов. Констатировано недостаточный уровень
эмоциональной осведомлённости диагностированных практических
психологов. Выявлено, что третья часть иследуемых практических
психологов имеет низкий уровень эмоциональной осведомлённости,
около половины – средний уровень, и менее пятой части – высокий.
Установлено, что шестая часть диагностированных практических психологов имеет низкий уровень эмпатии; а для пятой части респондентов характерным являются проблемы, связанные с распознаванием
эмоций других людей. Определены гендерно-возрастные особенности
эмоциональной составляющей сензитивности практических психологов системи образования. Установлено, что у практических старшых
психологов-мужчин по возрасту уровень эмоциональной составляющей
сензитивности выше. В то же время, разпределение женщин-психологов разного возраста по уровням эмоциональной составляющей сензитивности практически не изменяется. Определена целесообразность
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эмпирического исследования других составляющих сензитивности личности практических психологов системы образования (психофизиологической, поведенческой) и определение на этой основе интегративного
показателя, а также социально-демографических (возраст, пол, место
проживания) и организационно-профессиональных (тип учебного заведения, квалификационная категория) факторов сензитивности.
Ключевые слова: практические психологи, сензитивность, составляющие сензитивности; эмоциональная составляющая сензитивности;
уровень развития эмоциональной составляющей сензитивности.

Постановка проблеми. Необхідність забезпечення ефективності діяльності практичних психологів системи освіти якостей в умовах трансформаційних змін в суспільстві зумовила
нагальність вивчення їхніх професійно важливих якостей. У
цьому контексті особливої ваги набуває дослідження сензитивності особистості фахівців психологічної служби системи освіти
в силу специфіки їх функціональних обов’язків, основних напрямів, видів і форм роботи. Адже сензитивність, як свідчать результати теоретичного аналізу літератури [15 та ін.], є складною
інтегративною якістю особистості; особливою, такою, що має
емоційну природу, чутливістю до психічних станів інших, їхніх
намірів, цінностей та цілей, здатністю сприймати навколишній
і внутрішній світ, яка дозволяє професіоналам різних рівнів легко орієнтуватись у людських взаємовідносинах, гармонізувати
свою поведінку та емоції.
Відповідно до розробленої нами моделі сензитивності практичних психологів системи освіти йдеться про важливе значення
її емоційної складової, яка визначається через знання основних
емоцій, здатність до розпізнавання емоцій, рівень розвитку емпатії [15].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Констатуючи
наявність широкого переліку публікацій з проблематики фахової діяльності практичних психологів (Г.С. Абрамова [1],
М.О. Aмінов [2], О.Ф. Бондаренко [3], І.В. Вачков [5],І.Б. Гриншпун [5], І.В .Дубровіна [9], С.Д. Максименко [11], С.А. Медведєва [12], В.Г. Панок [14], Н.І. Пов’якель [17], В.Е. Пахальян [16],
Н.В. Пророк [19], А.А. Реан [20], В.А. Семиченко [22], Н.В. Чепелєва [25], Т.С. Яценко [26]та ін.), зазначимо, на сьогодні існують різні погляди на проблему професійно важливих якостей практикуючого психолога; вчені подають різні за обсягом
та змістом переліки таких якостей. При цьому низка науковців
відзначають сензитивність як професійно важливу якість практичних психологів закладів освіти (М.О. Aмінов [2], О.О. Грей483
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ліх [6], І. В. Дубровіна [9], Ю. М. Ємельянов [9], М. B. Молоканов
[13], Л. П. Смашна [6], Н. В. Чепелєва [25] та ін.).
Однак питання дослідження проблематики особливостей
розвитку сензитивності особистості практичних психологів закладів освіти розглядалось науковцями-психологами епізодично, фрагментарно. Нині в доступній сучасній психологічній
літературі практично немає спеціальних методик як для діагностики сензитивності особистості в цілому, так і для діагностики її
емоційної складової, зокрема.
Саме тому мета статті – емпірично дослідити особливості
емоційної складової сензитивності практичних психологів системи освіти.
Виклад основного матеріалу. За узагальненням результатів
теоретичних досліджень [15] з проблеми сензитивності як професійно важливої якості практичних психологів та її складових
обґрунтовано добір методик для визначення рівня розвитку емоційної складової сензитивності. При доборі діагностичного інструментарію ми керувалися необхідністю дотримання основних психометричних вимог, а також можливістю застосування методик
для групової форми проведення психодіагностичного обстеження.
Також було враховано, що відповідно до розробленої нами
моделі сензитивності [15] показниками емоційної складової є
знання основних емоцій, здатність до розпізнавання емоцій, розвинена здатність до емпатії, тому дослідження емоційної складової сензитивності здійснювалося за такими емпіричними референтами, як: емоційна обізнаність, рівень розвитку емпатії,
розпізнавання емоцій інших людей.
Емпіричне дослідження проводилося з вересня 2012 року по
червень 2014 року на базі Хмельницького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. У ньому взяли
участь 408 практичних психологів, які працюють у навчальних
закладах дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної та професійно-технічної освіти.
Для дослідження емоційної складової сензитивності використано методику діагностики емоційного інтелекту Н. Холла,
шкали якої визначають такі її показники: емоційну обізнаність,
рівень розвитку емпатії, розпізнавання емоцій інших людей, а
також опитувальник В. В. Бойка «Методика діагностики рівня
емпатійних здібностей» для уточнення та проведення більш поглибленого аналізу отриманих результатів.
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На першому етапі емпіричного дослідження за допомогою
шкал опитувальника «Емоційний інтелект» (Н. Холла) [24] визначено розподіл досліджуваних практичних психологів за показниками емоційної складової сензитивності (табл. 1).
Таблиця 1
Розподіл досліджуваних практичних психологів за
показниками емоційної складової сензитивності
Показники емоційної складової
сензитивності
Емоційна обізнаність
Емпатія
Розпізнавання емоцій інших людей

Рівні
(кількість досліджуваних у%)
низький
середній
високий
33,7
48,7
17,6
16,5
52,6
30,9
21,0
57,2
21,8

Аналіз результатів, поданих в табл. 1, свідчить про недостатній рівень емоційної обізнаності практичних психологів. Виявлено, що третя частина досліджуваних практичних психологів
(33,7%) має низький рівень емоційної обізнаності, близько половини (48,7%) – середній рівень, і менше п’ятої частини (17,6%) –
високий. Відповідно, згідно з трактуванням емоційної обізнаності, запропонованої Н. Холлом [27], третина досліджуваних
психологів недостатньо усвідомлює та розуміє свої емоції, власний внутрішній стан, мають недостатній словник емоцій тощо.
Щодо іншого важливого показника емоційної складової
сензитивності – емпатії, яка за Н. Холлом [27] трактується як
розуміння емоцій інших, вміння співпереживати актуальному
емоційному стану іншої людини, а також готовність надати підтримку; вміння зрозуміти стан людини за мімікою, жестами,
відтінками мови, позою тіла, необхідно зазначити, що виявлено
дещо кращі показники, порівняно з рівнем емоційної обізнаності. Разом з тим, вони є недостатніми для забезпечення ефективності діагностико-консультативно-корекційної та інших видів
роботи практичних психологів системи освіти. Про що свідчить
той факт, що шоста частина діагностованих практичних психологів (16,5%) має низький рівень емпатії.
Як показують результати дослідження, подані у табл. 1, для
п’ятої частини респондентів характерним є наявність проблем,
пов’язаних із розпізнаванням емоцій інших людей (21,0%). Це,
за Н. Холлом [27], негативно позначається на вмінні психолога
впливати на емоційний стан інших людей.
Беручи до уваги відзначену науковцями (Г. С. Абрамова [1],
М. О. Амінов [2], І. В.Дубровіна [9],, М. В. Молоканов [13], Н. І.
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Пов’якель [17], К. Роджерс [21], В. Франкл [23] та ін.) значущість
емпатійних здібностей для забезпечення ефективності діагностикоконсультативно-корекційної роботи практичних психологів, вважаємо за доцільне більш поглиблено дослідити рівень емпатії означеної категорії фахівців за допомогою опитувальника В.В. Бойка
«Методика діагностики рівня емпатійних здібностей». При цьому
враховано погляд В.В. Бойка на емпатію як форму раціональноемоційно-інтуїтивного відображення іншої людини, яка дозволяє
подолати її психологічні захисти, осягнути причини і наслідки самопроявів – властивостей, станів, реакцій з метою прогнозування й
адекватного впливу на її поведінку що є витонченим засобом «входження» в психоенергетичне середовище іншої людини [4].
За результатами визначено показники раціонального емоційного та інтуїтивного каналів емпатії; установок, які сприяють емпатії; проникаючої здатності до емпатії; ідентифікації в
емпатії (табл. 2).
Таблиця 2
Показники проявів емпатії у досліджуваних практичних
психологів (за методикою В. В. Бойка)
Показники проявів емпатії
Проникаюча здатність до емпатії
Емоційний канал
Установки, які сприяють емпатії
Раціональний канал
Ідентифікація в емпатії
Інтуїтивний канал

Бали, у середньому
4,05
3,91
3,45
3,20
3,16
2,80

Як випливає з даних табл. 2, дещо краще, порівняно з іншими проявами емпатії, у досліджуваних розвинута проникаюча
здатність до емпатії та емоційний канал емпатії (4,05 і 3,91 балів
відповідно).
Проникаюча здатність до емпатії трактується як важлива
комунікативна властивість особистості, що дозволяє створювати
атмосферу відкритості, довірливості, задушевності. Адже, як зазначає В. В. Бойко [4], кожна людина своєю поведінкою і ставленням до інших може сприяти інформаційно-енергетичному
обміну чи перешкоджати цьому. Розслаблення партнера сприяє
емпатії, а атмосфера напруженості, неприродності, підозрілості
перешкоджає розкриттю та емпатійному розумінню.
Розвинений емоційний канал емпатії забезпечує розуміння
інших на основі свого емоційного досвіду через посередництво
емоційних асоціацій і переносів: я би переживав, реагував так
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(не так); зазвичай сприймаю, оцінюю це так (не так); мене зазвичай це хвилює (не хвилює) і т.п.
Натомість інтуїтивний і раціональний канали емпатії, а також
показники ідентифікації та установки в емпатії виражені в досліджуваних психологів менше (2,8, 3,20, 3,16 і 3,45 балів відповідно).
Інтуїтивний канал емпатії за В.В. Бойком є здатністю особистості бачити поведінку партнерів, діяти в умовах дефіциту
отриманої інформації про них, спиратися на досвід, що зберігається в підсвідомості. На рівні інтуїції узагальнюються різні відомості про партнерів. Інтуїція менше залежить від оціночних
стереотипів, ніж свідоме сприйняття партнерів.
Раціональне в емпатії, на думку В. В. Бойка, проявляється
через увагу до інших, в спостережливості за іншими, в концентрації сприйняття реакцій, станів інших. При цьому автор подає
тлумачення раціонального каналу в емпатії як інтенсивне аналітичне опрацювання інформації про іншу людину, що надходить
одночасно з різних сенсорних каналів [4].
Ідентифікація в емпатії визначається як уміння зрозуміти
іншого на основі співпереживань, постановки себе на місце партнера. Основу ідентифікації становлять легкість, рухливість і
гнучкість емоцій, здатність до наслідування
Установки, що сприяють емпатії, визначають спрямованість
на встановлення особистих контактів з оточуючими, схильність
проявляти цікавість до їхнього внутрішнього світу, цікавитися
переживаннями та проблемами інших людей. Ефективність емпатії знижується, якщо людина має установки, за яких намагається
уникати особистих контактів, вважає недоречним виявляти цікавість до іншої особистості, переконала себе спокійно ставитися
до переживань і проблем оточуючих. Подібні умонастрої різко обмежують діапазон емоційної чуйності та емпатійного сприйняття.
Отже, підсумовуючи аналіз показників проявів емпатії досліджуваних практичних психологів системи освіти, відзначаємо, що потребує передусім розвитку інтуїтивний і раціональний
канали емпатії, а також показники ідентифікації та установки в
емпатії.
Варто зауважити, що встановлений статистично значущий
кореляційний зв’язок між інтегративним показником емпатії за
методикою В. В. Бойка і показниками шкали емпатії за методикою Н. Холла (p < 0,001), що свідчить про узгодженість результатів і правомірність використання проаналізованих показників
для визначення рівнів емоційної складової сензитивності досліджуваних психологів.
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За результатами узагальнення одержаних результатів визначалися рівні емоційної складової сензитивності: високий – в разі високих рівнів показників: емоційної обізнаності, емпатії та розпізнання
емоційних станів інших людей, та низький – у разі їх низьких рівнів
(при цьому допускався середній рівень одного з зазначених показників). Усі інші співвідношення зазначених показників віднесено до
середнього рівня емоційної складової сензитивності (табл. 3).
Таблиця 3
Рівні емоційної складової сензитивності досліджуваних
практичних психологів системи освіти
Рівні емоційної складової
сензитивності
Низький
Середній
Високий

Кількість досліджуваних (у%)
33,1
56,9
10,0

Як видно з даних табл. 3, у досліджуваних практичних
психологів системи освіти переважає середній рівень емоційної складової сензитивності (56,9%). Третина респондентів має
низький рівень емоційної складової сенситивності (33,1%). В
той час, коли високий рівень – лише десята частина означеної
категорії фахівців (10,0%).
На наступному етапі емпіричного дослідження визначено
гендерно-вікові та організаційно-професійні особливості емоційної сензитивності практичних психологів системи освіти.
Так, зокрема, встановлено, що у практичних психологівчоловіків (старших за 45 років) рівень емоційної складової сензитивності значно вищий, порівняно з жінками-практичними
психологами цієї вікової категорії. Водночас, розподіл жінокпсихологів різного віку за рівнями емоційної складової сензитивності практично не змінюється (табл. 4).
Таблиця 4
Гендерно-вікові особливості емоційної складової сензитивності
практичних психологів
Рівні емоційної складової,
кількість досліджуваних у %
Вікові групи
низький
середній
високий
жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки
до 30 років
36,0
42,9
55,2
57,1
8,8
0,0
30-45 років
33,0
50,0
54,5
50,0
12,5
0,0
понад 45 років 27,0
16,7
66,2
50,0
6,8
33,3
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Як видно з табл. 4, і у практичних психологів-жінок, і чоловіків всіх вікових груп переважно виявлений середній рівень
емоційної складової сензитивності. Разом з тим, високий рівень
емоційної складової сензитивності має третя частина досліджуваних практичних психологів-чоловіків (33,38%) і п’ятнадцята
частина жінок-психологів (6,8%) з вікової групи понад 45 років.
Водночас у вікових групах 30-45 років і до 30 років немає чоловіків-психологів (0,0%) з високим рівнем емоційної складової сензитивності. Серед жінок – психологів високий рівень має восьма частина респондентів (12,5%) у віковій групі 30-45 років, а у
наймолодшій групі практичних психологів – жінок (до 30 років)
– одинадцята частина (8,8%).
Водночас, за результатами дисперсійного аналізу виявлено,
що установки, які сприяють емпатії (p < 0,05), проникаюча здатність емпатії (на рівні тенденції) та раціональний канал в емпатії
краще виражені в чоловіків-психологів, особливо старшого віку.
Натомість на рівні тенденції виявлено, що показники емоційного каналу емпатії, емоційної обізнаності та розпізнавання
емоцій в інших людей є більш вираженими в жінок-психологів,
хоча з віком такі відмінності згладжуються (рис. 1).

Рис. 1. Гендерно-вікові особливості емоційного каналу
емпатії практичних психологів
Також привертають увагу гендерно-вікові особливості установок, які сприяють емпатії (рис. 2). Як видно з рис. 2, показники установок, які сприяють емпатії, з віком у чоловіків – прак489
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тичних психологів зростають, натомість у жінок-практичних
психологів знижуються.

Рис. 2. Гендерно-вікові особливості установок практичних
психологів, які сприяють емпатії
Зазначимо разом з тим, що виявлені гендерно-вікові особливості емоційної складової сензитивності досліджуваних психологів потребують додаткового дослідження та інтерпретації
через факт досить великої непропорційності вибірки досліджуваних практичних психологів системи освіти за статтю, переважну більшість яких в Україні складають жінки.
За результатами дослідження (на рівні тенденції) виявлено
особливості емоційної складової сензитивності у практичних
психологів залежно від місця проживання (табл. 5).
Таблиця 5
Рівні емоційної складової сензитивності практичних
психологів залежно від місця проживання
Місце проживання
місто
село

Рівні емоційної складової,
кількість досліджуваних у %
низький
середній
високий
32,8
52,3
14,9
33,2
60,3
6,5

Аналіз даних, поданих у табл. 5, показує, що й у практичних
психологів – проживаючих в містах, і тих, що проживають у селах переважає середній рівень емоційної складової сензитивності (52,3% і 60,3% респондентів відповідно). Водночас, високий
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рівень емоційної складової сензитивності має сьома частина досліджуваних міських практичних психологів (14,9%), у той час,
коли серед практичних психологів, які проживають у сільській
місцевості лише шістнадцята частина (6,5%). Щодо низького
рівня емоційної складової сензитивності, необхідно зазначити,
що показники серед практичних психологів – проживаючих в
містах, і тих, що проживають у селах майже однакові (32,3% і
33,2% відповідно).
Констатувавши дещо вищі показники у рівнях емоційної
складової сензитивності практичних психологів, що проживають в містах, порівняно з проживаючими у сільській місцевості припускаємо, що вони спричинені швидше не змістовними
відмінностями, а умовністю самого розподілу фахівців на тих,
що проживають у селі та в місті (частина міських практичних
психологів народилися й виросли в селі; маємо випадки обслуговування сільських закладів освіти психологами – вихідцями з
міст; проблеми «проміжного» типу місця проживання для практичних психологів районних центрів (стиль життя й особливості
міжособистісних комунікацій у районних центрах не можна однозначно віднести ні до міського, ні до сільського).
Статистично значущих відмінностей у проявах емоційної
складової сензитивності практичних психологів залежно від
типу навчального закладу, в якому вони працюють, установлено
не було.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже,
у досліджуваних практичних психологів системи освіти виявлено недостатній рівень емоційної складової сензитивності як
професійно важливої якості. У них переважає середній рівень
емоційної складової сензитивності; третина респондентів характеризується низьким, і лише десята частина означеної категорії
фахівців – високим рівнем її розвитку.
Констатовано наявність таких особливостей емоційної складової сензитивності практичних психологів системи освіти:
1) недостатній рівень емоційної обізнаності практичних психологів (лише близько п’ятої частини мають високий рівень емоційної обізнаності); 2) шоста частина досліджуваних практичних психологів має низький рівень емпатії; 3) для п’ятої частини
респондентів характерним є наявність проблем, пов’язаних із
розпізнаванням емоцій інших людей.
Визначено гендерно-вікові особливості емоційної складової
сензитивності практичних психологів системи освіти. Встановлено, що у практичних психологів-чоловіків старших за віком,
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рівень емоційної складової сензитивності вищий. Натомість,
розподіл жінок-психологів різного віку за рівнями емоційної
складової сензитивності практично не змінюється
Виявлено дещо вищі показники у рівнях емоційної складової сензитивності практичних психологів, що проживають в містах, порівняно з проживаючими у сільській місцевості.
У перспективі уявляється доцільним вивчення особливостей
і чинників інших складових сензитивності особистості практичних психологів системи освіти (психофізіологічної, поведінкової) відповідно до розробленої нами моделі, а також визначення
інтегративного показника сензитивності та його взаємозв’язку
із соціально-демографічними (вік, стать, місце проживання) та
організаційно-професійними (тип навчального закладу, кваліфікаційна категорія) чинниками.
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L.V. Pastukh. The features of the emotional component of counseling
psychologists’ sensitiveness in the system of education. The importance of
the emotional component of counseling psychologists’ sensitiveness in the
system of education is shown in the article. The selection of methods for determining the level of development of sensitiveness’ emotional component is
proved by integrating the results of theoretical studies on the problem of sensitiveness as a professionally important feature of counseling psychologists
and its components. The research results of features of emotional component
of counseling psychologists’ sensitiveness in the system of education are presented. The indicators of the sensitiveness’ emotional component of counseling psychologists in the system of education are determined as follows: the
levels of emotional awareness, empathy and recognizing of emotional states
of other people. The levels of sensitiveness’ emotional component are determined according to the generalization of indicators of three aforementioned
empirical referents of the sensitiveness’ emotional component.
It is concluded that more than half of the psychologists under study
have prevailing average level of sensitiveness’ emotional component. About
third part of respondents have low level of the emotional component, while
one tenth of the psychologists under study have high level of the emotional
component of sensitiveness.
It is revealed that the third part of the psychologists under study have
low level of the emotional competency, about half of the respondents have
average level, and less than one fifth of the psychologists under study have
high level. It is found that one sixth of diagnosed counseling psychologists
have low level of empathy; and the fifth part of respondents have characteristic problems related to the recognition of emotions of other people.
It is found that gender and age features of the emotional cognitive component of counseling psychologists’ sensitiveness in the system of education
are defined. It is established that older male psychologists have higher level
of sensitiveness’ emotional component. Female psychologists are found to
have higher level of sensitiveness’ cognitive component than male psychologists have. However, the distribution of women-psychologists of all ages for
levels of sensitiveness’ emotional component is virtually unchanged.
There have been outlined the expediency of empirical studies of other
components of counseling psychologists’ sensitiveness in the education system (phychophysiological, behavioral) and the definition of the integrative
index and social and demographic (age, sex, place of residence), and organizational and professional (school type, qualification category) factors of
sensitiveness on this basis.
Key words: counseling psychologists, sensitiveness, components of
sensitiveness, emotional component of sensitiveness, level of the development of sensitiveness’ emotional component.
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