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1.Вступ 
Що таке емоційний інтелект? 

• Емоці́йний інтеле́кт  — група ментальних здібностей, які беруть участь в 

усвідомленні та розумінні власних емоцій і емоцій оточуючих. Люди з високим 

рівнем емоційного інтелекту добре розуміють свої емоції і почуття інших 

людей, можуть ефективно керувати своєю емоційною сферою, і тому в 

суспільстві їхня поведінка більш адаптивна і вони легше досягають своїх цілей 

у взаємодії з оточуючими. 

• Часто  ми крокуємо життям, не розуміючи, що відчуваємо. Поки справи ідуть 

таким чином, ми не станемо лідерами. І що важливіше - не досягнемо 

самоусвідомлення. Як наслідок - не зможемо скористатися всіма 

можливостями, які дає нам життя. 

• Хороший вчитель знає, що відчуває дитина навіть краще, ніж вона сама. 

• Але все починається з розуміння своїх емоцій. 

 

 

 

      Раніше вважалося, що емоції лише заважають успішним раціональним людям. 

Але в середині ХХ століття вчені почали досліджувати можливість контролювати 

свої емоції і направляти їх в потрібне русло. І виявилось, що ті, хто опанував навички 

розуміння емоцій, ставали набагато успішнішими і відчували себе щасливішими за 

раціональних людей. 

      Роботодавці перш за все цінують працівників, у яких добре розвинутий емоційний 

інтелект, за вміння працювати у команді. Саме такий співробітник не підставить 

колектив у день дедлайну, домовиться про найвигідніші умови з клієнтом та ніколи 

не стане начальником-тираном, від якого ховаються підлеглі. Люди з розвиненим 

емоційним інтелектом самодисципліновані, їм легше пристосуватися до нових умов 

та вони швидше просуваються кар’єрними сходами. 

     Емоційний інтелект можна і необхідно розвивати. Це допоможе вам не лише 

досягнути вершин у професійному плані, а й більше полюбити власне життя. 
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2. Основна частина 

      У психологічній науці емоційний інтелект людини відображений в різноманітних 

аспектах. Дослідженням емоційного інтелекту займалися такі зарубіжні вчені, як Д. 

Гоулман (теорія емоційної компетентності), Р. Бар-Он (некогнітивна теорія 

емоційного інтелекту), Х. Вайсбах і У. Дакс (емоційний інтелект як уміння 

“інтелектуально” керувати своїм емоційним життям), Дж. Майєр, П. Селовей, Д. 

Карузо (теорія емоційно-інтелектуальних здібностей) та інші.  

     У вітчизняній психології ідею єдності афективних та інтелектуальних процесів, що 

належала Л. Виготському, розвивали С. Рубінштейн (інтелектуальний процес не 

можливий без участі емоцій) і А. Леонтьєв (мислення має емоційну (афективну) 

регуляцію). Одним з перших вітчизняних дослідників емоційного інтелекту став Д. 

Люсін, що представив двокомпонентну теорію даного феномена. І. Андрєєвою 

розглянуті передумови розвитку емоційного інтелекту, гендерні відмінності у 

виразності компонентів емоційного інтелекту, а також можливості розвитку 

емоційного інтелекту в процесі психологічного тренінгу. Т. Березовська довела 

можливість розвитку емоційного інтелекту шляхом спеціально організованого 

навчання.  

      А. Панкратовою був проведений аналіз різних підходів до формування 

емоційного інтелекту й здібностей, що входять до його складу. С. Дерев’янко 

встановила ефективність використання психологічного тренінгу в розвитку 

емоційного інтелекту. В Україні теж з’явились дослідження з проблеми 

концептуалізації цього феномена, його функцій (Е. Носенко), вивчення EQ як 

детермінант внутрішньої свободи особистості (Г. Березюк) та показника цілісного її 

розвитку (О. Філатова). В одному із досліджень групі учасників було показано 

сумний фільм. За результатами вимірів учасники, які мали високі показники 

розуміння емоцій (здатності ідентифікувати та називати настрій, який переживається) 

швидше відновлювали свій стан.  

      У 90-х роках Деніель Гоулман (Daniel Goleman), який співпрацював із Нью Йорк 

Таймз (New York Times), спеціалізуючись на дослідженнях мозку та поведінки 

людини, і одночасно навчався на психолога в Гарвардському університеті, 

познайомився із роботами Пітера Саловея та Джона Д. Майєра. В Гарварді Деніель 

Гоулман також співпрацював з Девідом МакКлілендом (David McClelland), який 

належав до групи дослідників, які поставили під сумнів інформативність когнітивних 

тестів щодо показнику успішності людини у житті. Все це надихнуло його на 

написання власної книги «Емоційний інтелект», яка була вперше опублікована в 1995 

році. 
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2.1.Теоретичний розділ 

Поширені проблеми емоційного розвитку у дітей: 

 

• Дитина не має уявлення про природу емоцій і почуттів, їх полярності (смуток - 

радість, страх - впевненість і под.) 

• Не знає, як їх вербалізувати, зрозуміти, усвідомити і адекватно висловити 

переживання; 

• Не розуміє емоційного стану іншої людини. 

 

 

 

 

 
 

Основні методи розвитку емоційного інтелекту: 

   1.Гра 
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                                                                2. Арт- терапія 

3. Спільна діяльність учнів 

 

 

 

 
         На думку наукового журналіста Деніела Гоулмана, поняття «емоційний 

інтелект» включає в себе 5 компонентів: 

1. Самосвідомість — здатність людини правильно розуміти свої емоції і 

мотивацію, оцінювати свої слабкі і сильні сторони, визначати цілі і життєві 

цінності. 

2. Саморегуляція — здатність контролювати свої емоції і стримувати імпульси. 

3. Мотивація — здатність прагнути до мети заради самого факту її досягнення. 

4. Емпатія — здатність розуміти емоції, які відчувають оточуючі, враховувати 

почуття інших людей при прийнятті рішень, а також співпереживати іншим 

людям. 
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5. Соціальні навички — здатність вибудовувати відносини з людьми і направляти 

їх поведінку в бажаному напрямку. 

         Вчимося відстежувати свій стан 

         Людина досягає мети тільки тоді, коли бачить, куди потрібно йти, і розуміє, що 

відбувається навколо. Той, хто не знає свого емоційного світу, йде по життю з 

закритими очима. 

        За версією Пола Екмана, американського психолога і фахівця в галузі вивчення 

емоцій, ми маємо 7 базових емоцій: гнів (злість), печаль (смуток), презирство, 

відраза, страх, здивування, радість. Вони змішуються в коктейлі і утворюють базу 

автоматичних реакцій на те, що відбувається. При цьому кілька емоцій (зазвичай дві) 

є в нашому житті провідними. І важливо відстежити, які саме. 

 
Вправа 1. 

 

Щоб дізнатися, наскільки ви розумієте свої почуття, дайте відповідь на 3 питання. 

1. Яку емоцію я зараз відчуваю? 

2. Саме зараз ця емоція корисна для мене? 

3. Як часто протягом дня я відчуваю цю емоцію? 

Описуйте тільки ті емоції, які ви зазначили у себе при читанні цих питань. Вправа 

допоможе запустити процес самоаналізу. Робіть його регулярно в різних ситуаціях, і з 

часом ви звикнете звертати увагу на свої почуття. 

 
 

Вправа 2. «Щоденник емоцій» 

 Протягом дня записуйте всі свої емоції і події, які їх викликали. 

 Мета — краще зрозуміти себе. Для візуалізації можна використовувати фломастери 

для позначення кольору емоцій або смайлики. А потім поставте собі завдання — 

збільшити кількість веселих смайликів. І пам’ятайте, що велика частина подій — самі 

по собі нейтральні. А емоції — це лише наша реакція на них. 
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Керуємо емоціями 

Часом наші емоції подібні тигру, що втік із цирку : він некерований, тому може 

налякати і поранити оточуючих (та й сам постраждати в результаті). Як навчитися 

керувати своїми реакціями? 

   Є безліч технік, наприклад — управління емоціями «через тіло». Це цікавий підхід, 

який можна застосовувати в будь-яких умовах. Тіло і розум людини — частини однієї 

системи, тому фізичний і емоційний стан тісно взаємопов’язані. 

 

 

Вправа 3. 

1. Опустіть голову, опустіть плечі і, дивлячись в підлогу, сумним голосом скажіть: «Я 

успішна людина, у мене все виходить …» 

2. Потім підніміть руки вгору, дивлячись в небо з піднятим підборіддям, розправте 

спину і скажіть впевненим голосом: «Я невдаха, у мене все йде шкереберть, нічого не 

виходить …» 

    Що ви відчули? Виявляється, мозок не розуміє слів! А ось міміка і жести 

посилають сигнали в підкірку мозку (давню лімбічну систему), і ми починаємо 

відчувати те, що транслює тіло. 

   Тепер, коли ви відчули різницю, протягом двох тижнів приймайте «позу лідера» 

хоча б на пару хвилин в день. На третій тиждень ви побачите, як змінився світ 

навколо!  

                                  

Звичайно, для глобальних змін цього недостатньо. Якщо хочете керувати своїм 

внутрішнім світом, вам потрібні: 

 здорове харчування; 

 фізична активність (хоча б 30 хвилин в день); 

дихальні або інші практики для концентрації і зняття напруги 
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       У якості «швидкої самодопомоги» на кожен день можна використовувати невелику 

вправу — її доречно робити в школі або будь-якому іншому місці. 
 

Вправа 4. 

 

     Сядьте зручніше і зосередьте увагу на диханні. Зробіть спокійний вдих на 4 

рахунки, затримайте дихання на 4 рахунки, видихніть на 4 рахунки. Таким чином 

збільшуйте рахунок до 8 разів. Дихайте так, поки не відчуєте, що відновили свій 

емоційний стан. 

     «Серце» емоційного інтелекту — наша власна мотивація. Правило просте: якщо ти 

не знаєш, чого хочеш сам, ти не можеш мотивувати іншого (співробітника, дитину, 

близьку людину). 
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2.2.Практичний розділ 

Тема: Як допомогти дитині не боятися собак? 

Мета: ознайомити  учнів з позитивними й негативними емоціями: вчити дітей 

керувати своїми емоціями з метою зміцнення свого здоров’я, справлятися в умінні 

шукати вихід із ситуації, що засмучує; розвивати емоційну сферу, логічне мислення, 

увагу, пам’ять,зв’язне мовлення; виховувати бажання мати і примножувати позитивні 

емоції, розпізнавати свої почуття під час спілкування з іншими людьми. 
      

       Страх собак досить часто зустрічається у дітей. Наше завдання-зробити так,щоб 

дитина правильно поводилася з незнайомими собаками,але водночас не лякалася їх. 

На цьому занятті я розказала дітям про характерну поведінку собак, їх звички та 

вподобання. 

 
 

 
 

 

Як розпізнати собачі емоції: 
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Як можна подружитися з собакою: 

 

 

Варіанти відповіді:  
1.Погодувати 

2.Подражнити 

3.Покричати на неї 

4.Наступити на лапу 

5.Погладити 

 

• Запропонувала дітям передивитися розвиваюче відео із серії «Корисні 

підказки» для того щоб підтвердити або спростувати відповіді дітей: 

https://www.youtube.com/watch?v=dLN2S3t-55Y. 

•  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dLN2S3t-55Y


13 
 

 3.Висновки 

      Функціонування емоційного розуму значною мірою зумовлюється певним 

станом,продиктованим тим почуттям, яке переважає в даний момент. 

Те,що ми думаємо і як чинимо, переживаючи романтичні почуття, зовсім не схоже на 

те, як ми поводимося, коли буваємо пригніченими, або розгніваними. Якщо 

розглядати механіку емоцій, побачимо, що кожному почуттю притаманний певний 

репертуар думок, реакцій, і навіть спогадів. У моменти, коли ми відчуваємо сильні 

емоції, ці специфічні для конкретного стану репертуари думок стають домінантними. 

Однією з ознак активування подібного репертуару є селективна пам’ять. Частина 

реакції нашого розуму на емоційну ситуацію полягає в переставленні спогадів і 

варіантів дій таким чином, щоб найнеобхідніші опинились у верхній частині ієрархії 

та їх можна було легко втілити в життя. 

      Програма НУШ передбачає всебічний емоційний розвиток дитини,  але цю роботу 

поруч з вчителем мають виконувати і батьки, і вихователі. 

 

Пам’ятаймо: 

 

Навчити дитину контролювати свої емоції-це дати їй можливість жити повним 

життям! 
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                                4.Використана література 

• Wikipediahttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1a%86%D

1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%

B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 ;  

• Деніел Гоулман «Емоційний інтелект»; 

• Анна Гресь «Розвиток емоційного інтелекту»; 

• Розвиваючевідео«Корисніпідказки» https://www.youtube.com/watch?v=dLN2S3t-

55Y. 

• https://happymonday.ua/emocionalnyj-intellekt-7-uprazhnenij-dlya-razvitiyа 

• https://www.empatia.pro/emotsijnyj-intelekt-i-shlyahy-jogo-rozvy/ 

 

https://happymonday.ua/emocionalnyj-intellekt-7-uprazhnenij-dlya-razvitiyа

