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ЯК РОЗВИНУТИ  

ЕМОЦІЙНИЙ 

ІНТЕЛЕКТ? 
 

 

 

– це група ментальних здібностей, які 

беруть участь в усвідомленні та розумінні власних емоцій та емоцій 

оточуючих. Тобто допомагають успішно діяти за будь-яких обставин.

  

 Вчені виділяють 5 основних компонентів, що 

характеризують структуру емоційного інтелекту: 

 розуміння себе (себто усвідомлення власних емоцій, 

впевненість у собі, самоповага); 

 комунікативний потенціал (емпатія, соціальна 

відповідальність); 

 адаптація (вміння розв’язувати проблеми, долати труднощі, 

емоційна гнучкість); 

 антистресовий потенціал (самоконтроль та утримання 

рівноваги під час стресових ситуацій); 

 загальний настрій (тобто оптимістичність). 

Американський письменник, психолог, науковий журналіст 

Д. Гоулман наводить переконливі дані досліджень Гарвардського 

університету: успішність будь-якої діяльності лише на 33% 

визначається технічними навичками, знаннями та 

інтелектуальними здібностями (IQ), а на 67% — емоційним 

інтелектом. 



 

Отже, емоційний інтелект — це певна вроджена здатність 

людини, яка піддається тренуванню протягом усього життя. 

Для діагностики рівня розвитку емоційного інтелекту можна скористатися 

методикою «Діагностика емоційного інтелекту» Н. Холла за посиланням 

https://psytests.org/emotional/hall.html 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВПРАВИ ДЛЯ 

РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ 
» 

Вправа «Щоденник емоцій» 
(https://happymonday.ua/emocionalnyj-intellekt-7-
uprazhnenij-dlya-razvitiya) 
 

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. 

 

Вправа «Управляємо емоціями» 

(https://kalamar.ua/vpravi-dlja-rozvitku-

emocijnogo-intelektu/) 

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, 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 

 

Вправа «Мова емоцій» (https://dprvrn.ru/uk/pochemu-nado-

kontrolirovat-svoi-emocii-kak-nauchitsya-kontrolirovat-svoi-emocii-i-

sderzhivat-sebya/) 
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Спілкуючись із колегами, друзями чи партнерами, намагайтесь 
вводити у свої промови фрази плану «Я відчуваю…., тому б мені 
хотілося, аби…». Це дасть вам можливість висловлювати свої 
емоції, краще розуміти себе та яскравіше донести свої думки до 

оточуючих. 

 

Вправа «Дзеркало» (https://startup-junior.ru/11-uprazhneny-kotoryye-

pomogut-luchshe-ponimat-svoi-i-chuzhiye-emotsii) 

Встаньте напроти дзеркала, розслабтеся. Почніть зображати 
різні емоції. Радість: розслабте лицьові м'язи і широко посміхніться, 
при цьому подумайте про щось приємне.  

 Подив: розслабте лицьові м'язи, широко відкрийте очі, при 
цьому подумавши з подивом: «Для чого це робити?» - спокійно 
закрийте очі.  

 Гнів: розслабте лицьові м'язи і зажмурьтесь, при цьому 
напружте ніс і подумайте: «Як мені все це набридло!»  

 Щастя: розслабте лицьові м'язи, витягніть губи в трубочку, 
потім розтягніть в усмішці.  

Повторюйте вправу щодня хоча б тиждень, а потім спробуйте 
зображати емоції тільки за допомогою очей: добрі, злі, що люблять, 
заздрісні очі. Важливо думати в цей момент про відповідну емоції. 

 

Вправа «Дихання» 

(https://eqspb.ru/emocionalnyy-intellekt/razvitie-emotionalnogo-

intellekta/uprazhneniya-dlya-razvitiya-emocionalnogo-intellekta/) 

Виробіть у себе звичку: якщо ви усвідомили емоцію, і вона вам не 
подобається і заважає, відразу починайте звертати увагу на своє 

дихання і починати дихати трохи повільніше, звертаючи увагу на 
видих. 
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