
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ І МОЖЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ 

Емоційний інтелект – це інтелектуальна здатність розбиратися в своїх і чужих 

почуттях, рахуватися з оточуючими і будувати з ними відносини на основі довіри і 

співпереживання; це вміння поєднувати раціональне та емоційне, щоб ефективно рухатись 

вперед. 

  

Деніель Гоулман, який 

в 1995 році видав книгу 

«Емоційний інтелект» 

доводив, що успіх у бізнесі 

гарантував не когнітивний 

(розумовий), а емоційний 

інтелект. Людей з розвиненим 

емоційним інтелектом він 

описував так: 

1.       Вони добре 

розуміють 

власні емоції (самосвідомість)

. 

2.       Вони добре керують власними емоціями (самоконтроль). 

3.       Вони з емпатією ставляться до емоцій інших людей (соціальне розуміння). 

4.       Вони добре справляються з емоціями інших людей (управління 

взаємовідносинами). 

Багато вчених, які досліджують емоційний інтелект, все ж погоджуються у тому, що 

він відрізняється від інших наших інтелектуальних здібностей тим, що він є не вродженою, а 

опановуваною рисою.  

Його дієвість та вплив можна зрозуміти, поглянувши на такі сфери життя: 

–   Школа чи робота: розвинений емоційний інтелект допомагає прокладати курс через 

складності соціального життя у школі чи на робочому місці, бути лідером та надихати інших, 

а також розвивати професійну кар’єру. 

–  Фізичне здоров’я: нездатність керувати емоціями часто свідчить про нездатність 

керувати стресом, що може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Неконтрольований 

стрес сприяє підвищенню кров’яного тиску, пригнічує імунну систему, підвищує ризик 

серцевого нападу та інсульту, сприяє розвитку безпліддя та прискорює процеси старіння. А 

розвинений емоційний інтелект допомагає значно знижувати рівень стресу. 

–    Ментальне здоров’я: неконтрольовані емоції та стрес роблять людину уразливою 

перед тривожністю та депресією. Здатність розуміти, сприймати та керувати емоціями 

захищає вас від ризику самотності та ізоляції. 

–    Взаємовідносини: Розуміючи власні емоції та вміючи їх контролювати людина 

здатна краще виражати свої почуття та розуміти як почуваються інші люди. Завдяки цьому 

спілкування стає більш ефективним, а стосунки як на роботі так і в особистому житті – 

сильнішими. 

Те, що емоційний інтелект стосується таких важливих сторін життя людини доводить 

його цінність та необхідність його розвитку.  



ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПОЛЯГАЄ ЧЕРЕЗ… 

Самосвідомість в емоційному інтелекті спонукає нас зрозуміти у яких стосунках із 

власними емоціями ми перебуваємо. Це включає переживання почуттів, які течуть, час від 

часу змінюючи одне одного; відслідковування фізичних відчуттів, які 

супроводжують емоції (в животі, горлі, грудях); вміння відчувати особисті почуття 

та емоції гніву, суму, страху, радості, кожне з яких супроводжується певними виразами 

обличчя; переживання почуттів настільки 

сильних, що помітні як самій людині так і її 

оточуючим; звернення уваги на емоції та 

врахування їх у прийнятті рішень.  

Самоконтроль починається з 

усвідомлення емоцій. Емоції, як пазли певної 

інформаційної картини, розповідають нам про 

самих себе. Їх опанування і контроль 

дозволяють приймати конструктивні рішення. 

Проте в умовах стресу, коли людина витіснена 

із зони комфорту, вона може бути переповнена 

почуттями та втратити контроль над собою. 

Здатність контролювати стрес та залишатися 

емоційно присутнім допомагає вловлювати дратуючі шматочки інформації, не дозволяючи їй 

захопити власні думки та самоконтроль. Це здатність робити вибір в бік контролю 

імпульсивних почуттів та поведінки, керування емоціями у здоровий спосіб, виявлення 

ініціативи, дотримання зобов’язань та вміння адаптуватися до обставин. 

Соціальне розуміння – це, серед іншого, вміння опрацьовувати велику кількість 

невербальних сигналів інших людей. Щоб досягнути цього, людині слід призупинити 

власні думки. Адже так вона зможе опрацювати невербальні сигнали та інформацію, що 

надходить від іншої людини. Це вимагає повної присутності в житті іншої людини. І в цьому 

контексті варто відмовитись від міфу про мультизадачність. Хоч люди і мають здатність 

переключатися з однієї теми чи діяльності на іншу, проте це відсторонює нас від тонкої 

емоційної зміни, яка відбувається в інших людях та допомагає нам розуміти їх. 

Управління взаємовідносинами відбувається через усвідомлення емоцій, здатності 

розпізнавати та розуміти, що 

відчувають інші люди. Це 

допомагає ефективно розвивати 

додаткові соціальні чи емоційні 

навички, які роблять стосунки 

ефективнішими, пліднішими та 

більш наповнюючими. Управлінню 

взаємовідносинами сприяють: 

ефективне використання 

невербального спілкування, 

застосування гумору для 

зменшення стресу, сприйняття 

конфлікту як можливості 

розвивати ближчі стосунки. 

Таким чином, щоб 

розвинути в собі здатність до 

найбільшого відчуття щастя та 

успішної самореалізації, людині 

варто розвивати свій емоційний 



інтелект. Адже завдяки йому ми можемо знайти баланс між розумом та почуттями та 

наблизитись до відчуття гармонії у житті. 

 


