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РЕЙДА О.А., старший викладач кафедри іноземних мов 
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ВАЖЛИВІСТІ І ЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ЕМОЦІЙНОГО 

 ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Емоційний інтелект є незамінним чинником, що активізує і підносить розумову вправність. 

Доведено, що реалізувати освітні цілі без безпечного емоційного середовища не можливо. 

Ключові слова: емоційний інтелект, самосвідомість, самоконтроль, взаємодія, емпатія, 

само мотивація. 

 

Останнім часом у вітчизняній і зарубіжній методиці все частіше 

використовується термін "емоційний інтелект" (Emotional Intelligence), який 

служить для позначення сукупності здібностей, знань і умінь, пов'язаних з 

саморегуляцією і необхідних для успішної соціалізації і комунікації.  

Емоційний інтелект є однією з головних складових у досягненні успіху в 

житті та відчуття щастя. Якщо упродовж ХХ ст. для дипломатії, науки та 

навчальних закладів важливим був логічний інтелект, то у ХХІ ст. коли процес 

глобалізації охопив усі сфери життя, актуальним став емоційний інтелект і 

пов’язані з ним форми практичного і творчого інтелекту [1]. 

Проблема формування емоційного інтелекту здобувачами вищої освіти – 

одна з найбільш важливих для розвитку системи освіти України. Реалізувати 

навчальні цілі у вищому навчальному закладі без безпечного емоційного 

середовища неможливо. Це означає стан психологічного благополуччя та 

впевненість студентів, викладачів, батьків, що жодна ситуація не загрожує їх 

почуттю безпеки і власної гідності.  

Розвиток емоційного інтелекту – запорука успішного навчання. Цілісне 

сприйняття навчального матеріалу відбувається тоді, коли здобувач не лише 

аналізує події, а й ставиться до них емоційно. Емоційно значимі для здобувача 

ситуації спонукають до самовираження. Емоції створюють «платформу», на якій 

формуються нові знання. Емоційно забарвлені знання мотивують до подальшого 

пізнання, вивчення, дослідження. Освіта, яка здійснює емоційну сферу людини, 

сприяє розвитку ціннісного ставлення до знань, до світу, до інших людей. 

Актуальність проблеми емоційного інтелекту обумовлена недостатньою 

розробленістю концепції емоційного інтелекту в Україні та його складових. 

Фахівці виділяють 5 етапів у розвитку емоційного інтелекту: 

Самосвідомість. Самоусвідомлення, або здатність розпізнавати і розуміти 

свої власні емоції, є важливою частиною емоційного інтелекту. Тільки 
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усвідомлюючи свої емоції, можна знати про вплив ваших власних дій, настрою і 

емоцій на інших людей. Для того, щоб виробити самоусвідомлення, необхідно 

контролювати власні емоції, розпізнаючи різні емоційні реакції, і потім правильно 

ідентифікувати кожну конкретну емоцію. Люди з самоусвідомленням бачать 

взаємозв’язок між почуттями і вчинками. Ці люди здатні визначити свої сильні 

сторони і свої межі, вони відкриті для нової інформації і досвіду, також вони 

вчаться під час взаємодії з іншими людьми. 

Володіння собою. Уміння зберігати емоційний баланс, особливо в 

критичних ситуаціях. Володіти емоціями не означає пригнічувати їх у собі. 

Важливо відчути і усвідомити свій емоційний стан і діяти відповідно до нього. 

Крім усвідомлення своїх власних емоцій і вашого впливу на інших, емоційний 

інтелект вимагає здатності керувати почуттями. Це не означає, що потрібно 

заблокувати і приховувати свої справжні почуття – це означає чекати слушного 

часу і місця, щоб їх висловити. Самоконтроль передбачає вираження своїх емоцій 

адекватним чином. Люди з витримкою, як правило, гнучкі і добре адаптуються до 

змін. Вони здатні управляти конфліктами і вирішувати напружені або складні 

ситуації. Гольман вважає, що люди з сильними навичками саморегулювання також 

дуже сумлінні. Вони уважні до оточуючих і беруть на себе відповідальність за свої 

дії. 

Управління взаємовідносинами. Це здатність будувати контакти та 

взаємодіяти з тими, хто нас оточує, враховуючи емоційний стан не окремо взятої 

людини, а цілого колективу. В даний час існує безліч тестів і характеристик для 

виявлення в собі того чи іншого рівня емоційного інтелекту. До рис людей з 

низьким рівнем емоційного інтелекту відносять невпевненість у всіх проявах, зайву 

самокритичність і нездатність до комунікації з оточенням. У людей з високим 

рівнем емоційного інтелекту часто зустрічаються такі риси як самодисципліна, 

відповідальність, вміння пристосовуватися до навколишнього середовища. 

Здатність позитивної взаємодії з іншими людьми є ще одним важливим аспектом 

емоційного інтелекту. Істинне розуміння емоцій включає в себе більше, ніж просто 

визнання власних емоцій і почуттів інших людей – потрібно, щоб ця інформація 

працювала у вашій взаємодії і комунікаціях з людьми кожен день. 

У професійній сфері це означає, що переваги отримають ті менеджери, хто 

буде здатний побудувати контакт і взаємини з підлеглими, у той час як рядові 

працівники можуть скористатися перевагами свого ефективного зв’язку з 

керівниками і товаришами по службі. 

Ось кілька важливих соціальних навичок: активне слухання, вербальні 

навички спілкування, невербальні комунікативні навички, лідерство і здатність 

переконувати. 

https://kfund-media.com/formula-shhastya-chomu-uspih-na-roboti-ne-robyt-nas-shhaslyvishymy/
https://kfund-media.com/formula-shhastya-chomu-uspih-na-roboti-ne-robyt-nas-shhaslyvishymy/
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Емпатія. Емпатія, або здатність зрозуміти, що відчувають інші, один з 

ключових чинників емоційного інтелекту. Емпатія означає більше, ніж просто 

здатність розпізнавати емоційний стан інших людей, вона також включає вашу 

реакцію на основі цієї інформації. Коли ви відчуваєте, що хтось відчуває, 

наприклад, смуток або безнадійність, це буде означати, що ви, ніби, перейняли 

почуття цієї людини. Ви можете подбати про таку людину або підтримати її дух. 

Чуйність також дозволяє людям відслідковувати негласні відносини, процеси, які 

відбуваються у різних спільнотах, особливо на робочих місцях. Компетентна у 

такій сфері людина здатна визначити сили, що мають вплив у різних соціальних 

відносинах, зрозуміти, як вони впливають на почуття і поведінку, і точно 

інтерпретувати різні ситуації, які залежать від такого впливу. 

Самомотивація. Внутрішня мотивація також грає ключову роль в 

емоційному інтелекті. Люди, емоційно багаті, керовані чимось за межами одних 

лише зовнішніх стимулів, таких як слава, гроші, визнання і схвалення. Замість 

цього у них є пристрасть для реалізації своїх внутрішніх потреб і цілей. Вони 

шукають щось, що веде до внутрішньої винагороди, їх поглинає ця діяльність, і 

вони домагаються екстремальних переживань. Самовмотивовані люди, як правило, 

орієнтовані на конкретні дії. Вони встановлюють собі цілі, мають високу 

мотивацію в їх досягненні, і завжди шукають способи зробити це краще. Вони 

також схильні бути відданими своїй справі і легко беруть ініціативу на себе, коли 

перед ними поставлено завдання. 

Отже, емоційний інтелект є головною складовою в досягненні 

максимального відчуття щастя та успішної самореалізації. Емоційний інтелект є 

незамінним чинником, що активізує і підносить розумову вправність; тобто, коли 

студент визнає свої почуття і керується ними в конструктивний спосіб, то це 

збільшує його інтелектуальні сили. Підвищити рівень емоційного інтелекту цілком 

можливо, проте не за допомогою традиційних програм навчання, спрямованих на 

ту частину мозку, яка керує нашими раціональними ідеями. Тривала практика, 

зворотній зв'язок від колег, а також особистісний ентузіазм стосовно досягнутих 

змін у собі є істотними у справі успішної самореалізації. 
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