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5Психологія емоційного інтелекту

ПЕРЕДМОВА

Проблема	 особистості	 одна	 із	 найважливіших	
в	 психології,	 бо	 змінюються	 часи	 і	 люди,	 форми	
і	 методи	 навчання,	 зміст	 навчальних	 предметів,	
їх	 кількість	 у	 вищому	 навчальному	 закладі,	 але	
завжди	стоїть	завдання	входження	людини	у	сус-
пільство,	зокрема,	через	власну	професійну	діяль-
ність.	А	 в	 епоху	 кардинальних	 змін	 у	 суспільстві	
проблема	 особистості	 як	 суб’єкта	 власного	життя	
виходить	на	перший	план.

Процес	вибору	життєвого	і	професійного	шляху	
стає	 дуже	 складним,	 а	 для	 молоді,	 яка	 не	 готова	
виважено	 реагувати	 на	 навколишні	 події,	 регу-
лювати	 свої	 емоції,	 оцінювати	 свій	 особистісний	
потенціал,	не	 готова	долати	труднощі,	 викликані	
змінами	 у	 суспільстві,	 стає	 проблемою,	 яку	 вони	
часто	не	в	змозі	розв’язати.

Соціальні	 зміни,	 які	 здійснюються	 у	 сус-
пільстві	 на	 рівні	 глобальних	 процесів	 більш	
рельєфні	 і	 доступні	 спогляданню,	 ніж	 процеси,	
які	 відбуваються	 у	 свідомості,	 психіці,	 внутріш-
ньому	стані	індивіда.
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Подальший	 перебіг	 суспільних	 трансформа-
цій	значною,	а	інколи	вирішальною	мірою	визна-
чається,	 з	одного	боку,	тим,	наскільки	кожна	осо-
бистість	 інтеріоризує	 нові	 умови	 середовища,	
а	 з	 іншого	 –	 наскільки	 вона	 глибоко	 і	 адекватно	
оцінює	себе	в	цих	умовах	і	як	це	впливає	на	міру	
її	 життєдіяльності,	 самопочутті,	 життєвій	 актив-
ності.	Під	впливом,	у	даному	випадку,	розуміється	
процес	 і	 результат	 зміни	 особистістю	 поведінки,	
установок,	намірів,	оцінок,	уявлень	та	інших	пси-
хічних	 станів	 і	 процесів	 при	 взаємодії	 з	 іншими	
людьми	у	різних	життєвих	ситуаціях.

Психологічний	 вплив	 оточуючого	 середовища	
багато	 в	 чому	 обумовлює	 характер	 спілкування	
і	 діяльності,	 процеси	 адаптації,	 засоби	 і	 методи	
життєвизначеності	 особистості,	 спричинені	 особ-
ливостями	емоційного	 сприймання	цього	впливу	
та	 здатністю	 особистості	 адекватно	 реагувати	
на	нього	завдяки	умінню	контролювати	та	регулю-
вати	власні	емоції.

З	 огляду	 на	 це	 проблема	 емоційної	 культури	
людини	була	і	залишається	актуальною	на	протязі	
всієї	історії	розвитку	людського	суспільства.

Основою	емоційної	культури	є	емоційний	інте-
лект,	 який	 визначається	 як	 здатність	 розуміти	
стосунки	 особистості,	 репрезентовані	 в	 емоціях,	
і	керувати	емоційною	сферою	на	основі	інтелекту-
ального	аналізу	та	синтезу	[13,	с.	282].

Розумність	 дій	 людини	 в	 конкретній	 ситу-
ації	 залежить	 не	 тільки	 від	 її	 характеристик,	
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але	й	від	того,	як	людина	ставиться	до	цієї	 ситуа-
ції,	 тобто	 від	 її	 суб’єктивного	 входження	 в	 ситуа-
цію	і,	звичайно,	від	її	емоційного	стану	при	цьому	
та	 активності	 і	 продуктивності	 роботи	 інтелекту,	
наскільки	в	неї	розвинені	 емоційно-вольові	 здат-
ності:	 емоційно-позитивне	 сприйняття	 стосунків	
з	 іншими	 [47,	 с.	 128];	 свідоме	 оцінювання	 реаль-
ної	життєвої	ситуації	і	здатність	відповідно	діяти;	
долати	хвилювання;	протидіяти	життєвим	усклад-
ненням	тощо	 [149,	 с.	 88],	наскільки	в	неї	 сформо-
вана	в	цілому	емоційна	культура	[345,	с.	145].

Якщо	 людина	 наділена	 здатністю	 мобілізу-
вати	 розум,	 почуття,	 волю	 в	 конкретній	 ситуації,	
то	вона	розсудливо	себе	веде	у	будь-якій	емоційно	
напруженій	 ситуації,	 тобто	 емоційно	 розумно	 діє	
у	кожному	конкретному	випадку.

Останнім	часом	зростає	зацікавленість	науков-
ців	 проблемою	 співвідношення	 емоцій	 і	 розуму,	
їх	взаємодії	і	взаємовпливу.

Важливим	 для	 життя	 і	 діяльності	 людини	
є	 виховання	 почуттів.	 Поряд	 із	 загальною	 орієн-
тацією	у	світовому	просторі	необхідна	 і	 емоційна	
орієнтація,	 яка	полягає	у	 здатності	безпосередньо	
розпізнавати	емоційні	стани	інших	і	будувати	свої	
емоційні	стосунки	з	ними	[10,	с.	17].

Існує	 чітка	 залежність	 успішності	 функціо-
нування	 індивіда	 від	 точності	 його	 орієнтації,	
в	 тому	числі	 і	 емоційної,	 яка	особливо	важлива	
в	 період	 складного	 і	 багатогранного	 функціо-
нування	 сучасного	 суспільства	 як	 динамічного	
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соціального	 організму	 зі	 все	 зростаючими	
у	 ньому	 системними	 змінами,	 що	 обумовлює	
гостру	потребу	розвитку	потенціалу	 емоційного	
інтелекту	людини	задля	її	ефективної	соціальної	
адаптації	та	успішної	самореалізації.

Все	 більше	 в	 останні	 роки	 прослідковується	
тенденція,	коли	хороші	розумові	 здібності,	високі	
показники	 коефіцієнта	 інтелекту	 не	 є	 гаран-
тією	 успішності	 людини	 у	 житті,	 у	 кар’єрному	
зростанні.	Виходить,	що	високий	рівень	інтелекту	
є	 важливою	 умовою	 самореалізації	 особистості	
у	житті,	але	недостатньою,	бо	не	менше	значення,	
як	показує	практика	 і	дослідження	багатьох	зару-
біжних	 і	вітчизняних	вчених,	має	 здатність	буду-
вати	 позитивні	 стосунки	 з	 іншими	 людьми,	 вра-
ховуючи	 їх	 внутрішній	 стан,	 особливості	 його	
прояву	в	емоціях,	переживаннях;	уміння	протисто-
яти	стресам	і	залишатися	оптимістом,	працювати	
в	команді,	незважаючи	на	окремі	невдачі	чи	пере-
шкоди.	 Сучасні	 роботодавці	 все	 більше	 схильні	
брати	на	роботу	тих	фахівців,	які	швидко	орієнту-
ються	в	життєвих	ситуаціях,	професійних	пробле-
мах,	здатні	проявляти	активність,	брати	ініціативу	
в	 свої	 руки,	 оптимістично	 налаштовані	 на	 мож-
ливості	 досягати	 успіху,	 сміливо	 і	 виважено	 під-
ходять	до	планування	 і	здійснення	роботи,	здатні	
довести	справу	до	логічного	завершення,	перебудо-
вуватись,	якщо	того	вимагає	справа.

Актуальність	 проблеми	 зумовлена	 ще	 й	 тим,	
що	 емоційний	 інтелект	 є	 однією	 з	 головних	
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складових	у	досягненні	особистості	успіху	в	особи-
стому	житті	та	професійній	діяльності.

Ще	стародавні	філософи	звертали	увагу	на	емо-
ції	 людини	 та	 їх	 значущість	 у	 життєдіяльності.	
Так,	ще	до	нашої	ери	Публій	Сір	[9]	говорив	про	те,	
що	 людині	 необхідно	 керувати	 своїми	 емоціями,	
а	 то	 емоції	 будуть	 керувати	 людиною.	 Набагато	
пізніше	 К.	Юнг	 відмічав	 сильний	 вплив	 емоцій	
на	стан	індивіда	в	цілому	[389].

Услід	 за	 стародавніми	 мислителями	 вченими	
все	 частіше	 підкреслюється	 актуальність	 проб-
леми	розвитку	емоційної	сфери	людини,	її	відкри-
тості	у	своїх	емоційних	переживаннях	[202,	с.	23],	
пов’язуючи	 її	 можливості	 з	 гармонійною	 взаємо-
дією	серця	і	розуму,	афекту	та	інтелекту.

Одним	 із	 перших	 у	 психологічній	 науці	 зро-
бив	спробу	показати,	що	провідну	роль	у	 ініціа-
ції	 мислення	 грають	 не	 тільки	 пізнавальні,	 але	
й	 емоційні	 інтереси,	 був	 Г.	Майєр.	 Він	 створив	
концепцію	 «емоційного	 мислення»,	 згідно	 якої	
існує	два	види	мислення	–	мислення,	що	судить,	
і	мислення	емоційне.	Мислення,	що	судить,	спо-
нукається	пізнавальним	інтересом,	а	емоційне	–	
потребами	 почуття	 та	 волі.	 Принциповим	 є,	
на	 його	 думку,	 взаємозв’язок	 між	 емоціями	
та	 пізнанням,	 згідно	 якого	 емоції	 та	 пізнання	
одне	без	одного	не	існують	[417].

Л.	Виготський	 [70,	 с.	 21]	 дійшов	 висновку	
про	 існування	 динамічної	 смислової	 сис-
теми,	 яка	 являє	 собою	 єдність	 афективних	
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та	 інтелектуальних	 процесів.	 Він	 стверджував,	
що	 відрив	 інтелектуальної	 сторони	 нашої	 свідо-
мості	від	її	афективної,	вольової	сторони	є	одним	
із	 головних	 і	 корінних	 недоліків	 усієї	 традицій-
ної	 психології.	 На	 думку	 Л.	Виготського,	 єдність	
афекту	і	інтелекту	виявляється:

–	 по-перше,	у	взаємозв’язку	і	взаємовпливі	цих	
сторін	психіки	на	всіх	ступенях	розвитку;

–	 по-друге,	 в	 тому,	 що	 цей	 зв’язок	 є	 динаміч-
ним,	 причому	 кожному	 ступеню	 розвитку	 мис-
лення	відповідає	свій	ступінь	розвитку	афекту.

Однак	намічені	підходи	Л.	Виготського	та	інших	
вчених	 до	 розуміння	 єдності	 афекту	 та	 інтелекту	
в	 процесі	 розвитку	 людини	 поки	 що	 не	 отри-
мали	 належної	 розробки.	 На	 це	 звертали	 увагу	
В.	Вілюнас	 [75],	Д.	Ельконін	 [190],	 Г.	Кравцов	 [190],	
Е.	Носенко	 [251],	 С.	Рубінштейн	 [323],	 та	 інші,	 які	
стверджували,	 що	 суттєвим	 недоліком	 розгляду	
психічного	розвитку	людини	є	розрив	між	проце-
сами	розумового	розвитку	і	емоційного.

У	 свій	 час	 К.	Ушинський	 [16]	 підкреслював	
глибокий	 соціальний	 зміст	 емоцій	 і	 стверджу-
вав,	 що	 суспільство,	 яке	 турбується	 про	 нав-
чання	 тільки	 розуму,	 робить	 велику	 помилку,	
бо	людина	більше	людина	в	тому,	як	вона	відчу-
ває,	ніж	як	вона	думає.

Дійсно,	 реальне	життя	 показує,	що	 культ	 раці-
ональності	 і	 високий	 освітній	 рівень	 безпосеред-
ньо	ще	не	забезпечують	гуманістичний	світогляд	
і	емоційну	культуру	людини.
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На	думку	О.	Яковлєвої	[393],	усвідомлення	влас-
ної	індивідуальності	людиною	є	не	що	інше	як	усві-
домлення	 власних	 емоційних	 реакцій	 і	 станів,	
які	вказують	на	 індивідуальне	ставлення	до	того,	
що	відбувається.

У	 сучасному	 суспільстві	 проблема	 розуміння	
і	 прояву	 емоцій	 стоїть	 досить	 гостро,	 оскільки	
в	 ньому	 штучно	 насаджується	 культ	 раціональ-
ного	ставлення	до	життя	як	еталону,	в	якому	немає	
місця	емоціям.

Відомо,	 що	 заборона	 емоцій	 веде	 до	 їх	 витіс-
нення	із	свідомості	людини.	В	свою	чергу,	немож-
ливість	 психологічної	 переробки	 емоцій	 сприяє	
розростанню	їх	фізіологічного	компоненту,	що	при-
зводить	 до	 неврозів.	 З	 особливою	 силою	 і	 чіткі-
стю	 емоційні	 проблеми	 проявляються	 у	 людей	
з	 низьким	 рівнем	 самоконтролю.	 Звільнившись	
з-під	контролю	свідомості,	емоції	перешкоджають	
здійсненню	 намірів,	 порушують	 міжособистісні	
стосунки,	 не	 дозволяють	 належним	 чином	 вико-
нувати	 службові	 і	 сімейні	 обов’язки,	 утруднюють	
відпочинок,	погіршують	здоров’я	[60;	264;	367].

Для	розв’язання	проблеми	емоційних	і	психоло-
гічних	розладів	необхідна,	на	думку	багатьох	дослід-
ників	(І.	Андрєєва	[9;	21],	Д.	Бек	[35],	Л.	Бурлачук	[57],	
Х.	Вайсбах	 і	 У.	Дакс	 [60],	 Р.	Вудвортс	 [437],	
Д.	Гоулман	 [408–410],	 М.	Жидко	 [57],	 Н.	Коврига	
та	 Е.	Носенко	 [251],	 О.	Кочарян	 [57],	 Г.	Майєр	
[419;	 226;	 430],	 Г.	Орме	 [264],	 О.	Петровський	 [280],	
П.	Селовей	 [226;	 430],	 Я.	Рейковський	 [314],	



12 Валентина Зарицька

А.	Чеботар	 [378],	 О.	Яковлєва	 [393],	 та	 інші),	 ціле-
спрямована	робота	з	розвитку	емоційної	мудрості,	
тієї	здатності,	яка	в	сучасних	дослідженнях	назива-
ється	емоційним	інтелектом.

Емоційний	 інтелект,	 наприклад,	 Дж.	Майєр	
і	 П.	Селовей	 визначають	 як	 здатність	 людини	
сприймати,	 виражати	 і	 розуміти	емоції	 та	 управ-
ляти	ними.	 Вони	 доводять,	що	 емоційно	 інтелек-
туальні	 люди	 відзначаються	 високим	 ступенем	
самосвідомості.	 Вони	 справляються	 з	 життям,	
не	 дозволяючи	 своїм	 емоціям	 шкодити	 їм	 через	
дисфункціональну	 депресію,	 тривожність	чи	 гнів	
[226,	с.	41].	Вони,	намагаючись	досягти	довгостро-
кової	 винагороди,	 можуть	 відкласти	 одержання	
винагороди	 зараз,	 не	 діють	 імпульсивно,	 орієн-
туючись	 на	 ситуативні	 успіхи.	 Вони,	 як	 правило,	
емпатійні.	 Ця	 їхня	 здатність	 дозволяє	 їм	 читати	
емоції	 оточуючих	 і	 вміло	реагувати	на	них,	 вони	
знають,	що	сказати	другу,	у	якого	горе,	як	підбадьо-
рити	колегу,	як	розв’язати	конфлікт	та	інше.	Вони	
емоційно	мудрі,	тому	часто	більш	успішні	у	профе-
сійній	діяльності,	у	кар’єрному	зростанні,	в	сімей-
них	стосунках,	батьківських	обов’язках,	ніж	ті,	хто	
розумніший	 з	 академічної	 точки	 зору,	 але	 слабо	
володіє	емоційним	інтелектом.

Д.	Бек	[35,	с.	121]	зазначає,	що	емоції	знаходяться	
в	центрі	уваги	когнітивних	процесів	 (когнітивної	
терапії),	бо	вони	допомагають	людині	звільнитися	
від	 симптомів	 дисфункційного	 мислення	 і	 тим	
самим	покращити	емоційний	стан.


