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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ
ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Резюме: предмет даного дослідження – обґрунтування поняття
емоційного інтелекту, представлення його структури. Проаналізовано
поняття

емоційного

інтелекту,

згідно

теоретичним

підходам

та

філософським напрямам таким як, матеріалізм, раціоналізм, емпіризм,
гуманістичний, особистісний, суб’єктний, діяльнісний та біхевіористичний
підходи. В сучасному світі, поняття емоційний інтелект стає все більш
актуальним. Вчені трактують його, як здатність людини розуміти свої
емоції, іншої людини та контролювати їх. Емоційній інтелект сприяє до
прийняття вірних рішень та налагодженню стосунків з іншими, досягненню
успіху, успішному вирішенню певних питань.
Ціль статті – теоретичне дослідження поняття емоційного інтелекту
згідно теоретичнним підходам.
Розроблялися концепції емоційного інтелекту такими вченими, як
П. Саловей, Дж. Майер, Д. Карузо, Г. Гарднер, створена змішена модель
зді,бностей (Бар-Он), виявлення звязку між емоційним інтелектом та
управлінськими якостями (Д. Голман), виділено три компоненти емоційного
інтелекту (В.Н. Шадріков).
В статті аналізується:
Загально-філософський підхід, спираючись на напрям матеріалізм
(Арістотель), раціоналізм (Декарт), емпіризм (Д.Юм),німецька класична
філософія (Г.Гегель),сентименталізм (Ж.-Ж.Руссо).

Біхевіористичний

підхід

(Торндайк

Е.Л),

гуманістичний

підхід

(А.Маслоу, Х.Вайсбах й У.Данс, Д.Гоулман, Р.Бар-Он), діяльнісний підхід
(Виготський Л.С.), суб’єктний підхід (Дж.Майєр, П.Селовей), особистісний
підхід (Д.Гарднер, Носенко Е.Л, Люсин Д.В, Г.Г. Гарськова, Рубінштейн С.Л),
системний підхід (Шадріков В.Н., Нго Конг Хоан).
Емоційний інтелект розглядався. як соціальний інтелект, емоційна
компетентність,

емоційна

розумність

(Носенко

Е.Л).,

емоційна

грамотність(Стайнер К.), емоційне самоусвідомлення(Власова О.І) на
сучасному етапі це поняття виділилося в самостійному напрямку, хоча має
тісні зв’язки з цими поняттями. Поняття емоційного інтелекту не має
чіткого визначення. Його розглядають, як сукупність здібностей та змішану
модель емоційного інтелекту.
Кожна людина має свої особливості емоційної сензитивності,
емоційного аналізу.. Людина може розпочати життя з високим рівнем
емоційного інтелекту, але з часом він може знизитися, отримуючи
негативний досвід. Емоційний інтелект означає спроможність особистості
керувати своїм емоційним станом.
Емоційний інтелект допомагає налагодити стосунки з іншими, агресію
та апатію, неуважність та тривогу, потрібний для адаптації та
самоактуалізації людини у сучасному світі, досягнянню успіху. Є важливим
розглядати емоції поряд з мисленням, вони допомагають пізнати світ,
спонукають людину до діяльності.
Ключові слова: емоційний інтелект, структура емоційного інтелекту,
теоретичні підходи, емпатія, емоції, здібності, компоненти емоційного
інтелекту.
Вступ.
В зв’язку з популярністю емоційного інтелекту, що сприяє досягненню
успіху, стало актуальним дослідити це поняття глибше. Емоційний інтелект –
це системний прояв когнітивних та емоційних здібностей з ціллю обробки

різних видів інформації різними способами в різних формах поведінки та
діяльності[16].
Ціль статті  дослідити поняття емоційного інтелекту у філософських
напрямках та теоретичних підходах, а основна задача 

обгрунтування

поняття емоційного інтелекту.
Результати досдідження та їх обговорення.
Емоційний інтелект  це явище, яке допомагає людині будувати
кар'єру, утримувати соціальні зв'язки та розвивати їх, створювати сім'ї та
зберігати їх. Він є невід’ємною складовою нашого життя, завдяки якій ми
досягаємо успіху, вчимося розуміти себе, свої емоції та інших.
Хоча поняття емоційного інтелекту виникло недавно, говорили про
нього ще за часів Античності. Представник матеріалізму Арістотель вважав
за необхідне дослідити і пізнати природу та сутність душі, потім її прояви, із
яких одні, треба думати, складають її власні стани, інші ж притаманні - через
душу- і живим істотам [1].
Душа сумує, радіє, сміливо прагне, переживає страх”, “вона гнівається,
відчуває, розмірковує” і пропонує висловлюватись інакше: “людина робить
це душею, співчуває, вчиться чи розмірковує” це теж слова які належать
Арістотелю, які свідчать про те, що людина відчуває певні емоції,
переживання

і

при

цьому

старається

зрозуміти

свої

відчуття,

проконтролювати поведінку й вчинити правильно [1]. Вчений говорив про
відчуття людини, її роздуми, але це лише свідчить про зародження теорії про
емоційний інтелект. Ці явища ще не є досить між собою пов’язані.
Декарт, представник раціоналізму, вважав: користь пристрастей полягає
у єдиному – зміцненні та підтримці в душі думок. Шкода ж полягає у тому,
що вони підтримують ці думки довше за необхідне, або ж навпаки зберігають
ті з них, на яких краще не затримуватись [7]. Коли людина в стані тривоги,
депресії, в її голові виникають певні думки. Поступово вони наростають й
затримуються на період часу. Варто в такі моменти зрозуміти, що ти
відчуваєш, проконтролювати та змінити. Декарт висловлював думку про те,

що емоційний інтелект- це пристрасть, тобто користь емоційного інтелекту в
думках людської душі.
Тільки вроджені ідеї, на думку Декарта, дають людині знання про
сутності всього світу. Ці закони доступні тільки розуму, не вимагаючи
інформації від органів чуття. Цей підхід до пізнання носить назву
"раціоналізм", а розкриття і засвоєння вроджених ідей було названо
раціональної інтуїцією [7]. Феномен емоційного інтелекту як системи
вроджених здібностей прослідковується у моделі Дж. Мейєра та П. Селовея
[21]. Зазначено, про домінування інтелекту над емоціями.
Емоції

заважають

по-справжньому

пізнавати

буття

й

успішно

функціонувати індивіду й суспільству у цілому. Інтелект як здатність
відрізняти правдиве від неправдивого. Відчуваючи іншу людину, в певних
випадках, можна сказати говорить вона правду чи ні. Важко уявити пізнання
світу без органів чуття. Завдяки одному лише зору ми отримуємо безліч
інформації для обробки мозком, а емоції показують нам наш внутрішній світ
і допомвгають зрозуміти інших та вчинити правильно. Феномен системи
вроджених здібностей теж викликає суперечності. Здібності людини можна
розвивати протягом життя, тому, на мою думку, емоційний інтелект теж
можна розвинути.
З

погляду

філософського

напряму

емпіризму,

особливо

його

представника Д.Юма співчуття пов'язане з емоційним інтелектом. З усіх
людських пристрастей найбільш гуманним є співчуття. Співчуття стримує
надмірний егоцентричний інтерес до себе. Вплив емоцій на когнітивні
процеси, які обслуговують самосвідомість[17]. Тобто, співчуття, як форма
емпатії стримує егоцентризм, адже людина переймається за іншу особу.
Самосвідомість, як складова емоційного інтелекту за Д.Гоулманом має на
собі відбиток емоцій, що впливають на сферу пізнання людини[6]. В
сучасному світі, ми можемо говорити не лише про спивчуття, як форму
прояву емпатії, а й про реальне сприяння не на шкоду собі чи ж на

альтруїстичну форму прову емпатії, в яких прослідковується переживання за
іншу особу, допомога їй.
Г.Гегель

в

своїй

роботі

’’Феноменологія

духу''

зазначав,

що

найцікавіший аспект психічної фізіології був би в тому, щоб піддати
розгляду не просто симпатію, але, точніше кажучи, те втілення, яке отримує
духовне у вигляді афектів. Було б важливо зрозуміти тей зв'язок, за
допомогою якого відчувається гнів і мужність у грудях, в крові, в системі
збудливості, зрозуміти, як відчувається міркування, розумова робота в
голові, які центри системи чуттєвих збуджень[5]. Теорія Г. Гегеля говорить
про зв'язок емоцій, поведінки з функціонуванням головного мозку, як
подальший розвиток й майбутні дослідження, ще не було на той час
обгрунтування про ці зв'язки.
Термін емпатія брав свої початки з такого поняття, як симпатія. З
психофізіологічного боку, за виникнення емоцій відповідає лімбична
система. Найважливіша особливість такої системи - наявність замкнутих
нейронних ланцюгів, що забезпечують циркуляцію збудження всередині
утворень.
Елементи лімбічної системи мають численні зв'язки (аферентні й
еферентні) з багатьма структурами кори й підкірка. Найпотужніші зв'язки
існують між лімбічною системою і гіпоталамусом, через який у прояви
емоцій утягуються вегетативна нервова система і гормональні механізми.
Лімбічна система має широкі двобічні зв'язки з новою корою, особливо
зі скроневою і лобовою частками. За рахунок цих зв'язків лобові частки нової
кори регулюють діяльність самої лімбічної системи. Саме вони дають змогу
свідомо керувати виникненням або проявом емоцій.
За виникнення ж емпатії впливає наявність у структурах головного
мозку людини і тварин групи дзеркальних нейронів. Вони допомагають одній
істоті стимулювати певний стан іншої. Саме активність дзеркальних
нейронів відіграє ключову роль у здатності до емпатії [6].

Жан- Жак Руссо вважав, що «Дитина менша від дорослого і не має ні
сили його, ні розуму, але бачить і чує вона так само добре, як дорослий, або
майже так само. Смак у неї такий же чутливий, хоча і менш тонкий; вона так
само добре розрізняє запахи, хоча й не виявляє такої ж чутливості. З усіх
здібностей першими формуються й удосконалюються в нас почуття. Їх,
виходить, слід перш за все розвивати; а між тим лише їх і забувають, ними й
нехтують понад усе. »[14].
Згідно з цим, емоції розвиваються ще з малечку й важливо ще з самого
дитинства вчитися користуватися ними. Адже на розвиток емоційного
інтелекту впливають і батьки дитини, соціальні інститути емоційний досвід
та інше.
Філософські напрямки багато вказували на важливість емоцій у житті та
мислення, поклали початок досліджень про їх зв'язок, та фундамент для
поняття емоційний інтелект.
У біхевіористичному підході Е.Торндайк трактуючи поняття соціальний
інтелект, зосереджує увагу на здатності людини розуміти інших людей у
процесі міжособистісних стосунків та спілкування[22]. Вчений вводить цей
аспект вияву інтелекту у визначення IQ – коефіцієнта інтелекту. Саме з
поняття соціального інтелекту й виросло поняття емоційного інтелекту, яке
було розвинуто дослідниками, як Х.Гарднер [3], П.Селовей, Дж.Майєр [21]
та іншими. Ця теорія зосереджена на міжособистісному спілкуванні,
стосунках з іншими.
Емоційний інтелект з точки зору гуманістичного підходу. Одним з
представників такого підходу є А. Маслоу. Він зазначав, що люди
залишаються напруженими, невротичними і тривожними тому, що вони не
розуміють себе і один одного [20]. Адже емоційний інтелект дає змогу
зрозуміти, що відчуваєш ти й можливо змінити це, розуміти, що відчувають
інші, як боротися з емоціями, що заважають й прийти до самоактуалізованої
особистості, до розкриття потенціалу людини. Для самоактуалізації є

важливим емоційний інтелект, але варто включити й інші чинники,
наприклад почуття безпеки, фізіологічні потреби людини та інше[20].
Х.Вайсбах й У.Данс визначають «емоціональний інтелект як ряд
людських

здібностей:

характер,

тактичність,

тонкість

відчуттів,

людяність»[15].Також здібності як, розуміння інших, здатність до співчуття й
автори вважали, що ці здібності сприяють здобуттю успіху людиною. На
мою думку, не лише ці здібності впливають, а й психічни процеси,
мотивація, досвід людини.
За Д. Гоулманом, поняття емоційного інтелекту означає здатність
людини тлумачити власні емоції і емоції оточуючих з тим, щоб
використовувати отриману інформацію для реалізації власних цілей[6].
Тобто розуміючи себе чи інших, ти знатимеш як вчинити в тій чи іншій
ситуації, щоб це було на користь.
Автор виділяє такі складові емоційного інтелекту як[6]:
1. Знання своїх емоцій. Самосвідомість. Здатність час від часу
відслідковувати почуття має вирішальне значення для психологічної
проникливості і розуміння самого себе.
2. Управління емоціями. Уміння справлятися з почуттями, щоб вони не
виходили

за

належні

рамки,

-

це

здатність,

яка грунтується

на

самосвідомості. Це здатність заспокоїти самого себе, позбутися нестримної
тривоги, зневіри.
3. Самомотивація (мотивація для самого себе). Приведення в порядок
власних емоцій, щоб зосередитися на досягненні цілей, опанувати себе і не
втратити

здатність

до

творчості.

Самоконтроль

над

емоціями

-

відстрочування задоволення і придушення імпульсивності - лежить в основі
усіляких досягнень.
4. Емпатія, ще одна здатність, яка спирається на самоусвідомлення.
Люди, здатні співпереживати, більше налаштовані на тонкі соціальні
сигнали, що вказують, чого хочуть або чого потребують інші люди.

5. Підтримання взаємовідносин. Мистецтво підтримувати взаємини
здебільшого полягає в умілому поводженні з чужими емоціями. З цим
пов'язане

поняття

соціальної

компетентності

і

некомпетентності

і

сполученими з ними специфічними навичками і вміннями[6].
Структура емоційного інтелекту у моделі Д. Гоулмана визначається
ієрархічністю, оскільки людина спочатку визначає певну емоцію, а потім
окреслити контроль над нею. Цей автор також визначає слово синонім до
емоційного

інтелекту

як

емоційна

компетентність

[6].

Емоційна

компетентність як поінформованість в емоційній сфері особистості.
Бар-Он Р. визначає, емоційний інтелект як всі некогнітивні здібності,
знання і компетентність, що дають людині можливість успішно справлятися
з різними життєвими ситуаціями[18].
В його структуру входять такі складові як:
1. Самопізнання – усвідомлення своїх емоцій, упевненість у собі,
самоповага, самореалізація, незалежність.
2.Навички

міжособистісного

спілкування

–

емпатія,

соціальна

відповідальність, взаєморозуміння.
3. Адаптаційні здібності – вміння вирішувати проблеми, реально
оцінювати ситуацію, пристосовуватися до нових умов.
4. Управління стресовими ситуаціями – стресостійкість, контроль за
імпульсивними спалахами.
5. Домінування позитивного настрою – відчуття щастя, оптимізм[18].
Бар-Он вважає, що набір навичок та здібностей, досвіду допоможуть
людині

у

особистому

та

професійному

житті.

Представники гуманістичного підходу виділяли поняття емоційний інтелект,
як сукупність здібностей, компетентностей, знань, що сприятимуть успіху у
житті людини.
У діяльнісному підході Виготський Л.С. висунув таке твердження
“..детерміністський аналіз мислення допускає розтин рушійних мотивів
думки, потреб та інтересів, спонукань і тенденцій, які спрямовують рух

думки в той чи інший бік”[2]. Афект, як емоційний стан людини пов’язаний
з мисленнєвим процесом, емоції направляють мислення та думки, якщо
мислення обєднувати з афектом, емоціями, так людина може трактувати
причини самого мислення, чому саме так подумала й зробила.
У суб’єктному підході такі дослідники як Дж. Мейєр, П. Селовей, якими
був введений сам термін емоційного інтелекту в психологію визнають
суб’єктивність емоційного досвіду особистості. Емоційний інтелект - це
група ментальних здібностей, які сприяють усвідомленню і розумінню
власних емоцій і емоцій оточуючих[21].
Згідно ним, емоційний інтелект включає в себе 4 частини:
• точність оцінки і вираження емоцій (здатність визначити емоції за
фізичним станом, зовнішнім виглядом та поведінкою);
•використання емоцій в розумової діяльності ( як думати щоб мати певні
результати й ефективно справлятися з негараздами, бачити світ з різних
точок зору).
•розуміння емоцій ( розуміти, що відчуваєш ти та інші)
•управління емоціями ( керувати своїми емоціями, змінити їх чи
направити в потрібне русло)[21].
Перша в науковій психології модель емоційного інтелекту. складається
здібностей трьох типів: ідентифікація і вираз емоцій ( впізнавання емоцій та
їх прояв), регуляція емоцій, використання емоційної інформації в мисленні і
діяльності[21].
Якщо розвивати ці здібності, то й розвиватиметься емоційний інтелект,
що важливий і в розумовій діяльності.
Представник
«емоційній

особистісного підходу Г.Гарднер визначав поняття

інтелект»

у

двох

формах:

міжособистісній

і

внутрішньоособистісній[3].
Під міжособистісним емоційнім інтелектом розглядається здатність
людини розуміти інших, усвідомлювати мотиви їхньої поведінки та
ставлення до роботи, обирати шляхи ефективної співпраці з оточуючими.

Під внутрішньоособістісним емоційним інтелектом властивість людини,
спрямовану на себе – здатність формувати точну, адекватну модель власного
«Я» та використовувати її для ефективної життєдіяльності.
Автор виокремлював структуру: 1) вербальний інтелект; 2) логікоматематичний інтелект; 3) просторовий інтелект; 4) кінестетичний інтелект;
5)

музичний

інтелект;

внутрішньоособистісний.
життєдіяльності

Він

6)

міжособистісний

висловив

припущення,

людини детермінована не одним,

інтелект;
що

7)

успішність

загальним

типом

інтелекту, а множинністю форм його прояву[3]. Виокремлена структура має
тісний зв'язок з інтелектом (IQ), представлена саме змішана модель
емоційного інтелекту.
Людина досягає успіху в професійній чи особистісній сфері не лише
завдяки вербальному чи внутрішньоособистісному інтелекту, а й іншими
типами, які складають структуру емоційного інтелекту.
Люсін Д.В. визначав емоційний інтелект як здатність до розуміння як
власних, так і чужих емоцій і управління ними» [8], тоді людина ідентифікує
емоції, контролює їх, розуміє що спричинило такі емоції й що робити. Він
зазвичай пов’язував його з когнітивними здібностями та з особистісними
характеристиками людини, вважав що вони впливають на рівень емоційного
інтелекту[9].
Носенко Е.Л. зазначала, що розумність не тільки підіймає нас над
нашими пристрастями та слабкостями, а й допомагає скористатися нашими
перевагами, талантами та чеснотами[11]. Вона визначала термін „емоційний
інтелект” через поняття „розумність”.
Г.Г. Гарськова вперше у російській психології використала поняття
емоційний інтелект. Вона пояснювала його як здатність розуміти стосунки
особи, що репрезентуються в емоціях і управляти емоційною сферою на
основі інтелектуального аналізу і синтезу[4]. Людина, знаючи що певна
ситуація може викликати емоцію, аналізує, чи ця емоція є умісною в даний

момент, чи може вона нашкодити й навпаки, проаналізувати або ж
спрогнозувати як обернеться все при цих обставинах й вчинити за потрібне.
Будь-яка емоція розглядається С.Л. Рубінштейном як «єдність
переживання і пізнання»[12]. Вона викликає у людини певні переживання з
приводу чогось й вчить її пізнавати себе, іншіх та оточуючий світ, емоційний
досвід сприяє цьому. Повторення емоційної реакції на якусь ситуацію,
скажімо, вона бачила синій глибокий океан і відчувала захоплення, а потім
високі лісисті гори й відчувала те ж саме, тобто реакція на неймовірний
пейзаж.
Також С.Л. Рубінштейн вважав, що судження, яке є основним актом або
формою, в якому здійснюється розумовий процес, рідко становить лише
інтелектуальний акт[13]. Судження, зазвичай, так чи інакше, насичене
емоційністю», тобто навіть якщо ми висуваємо логічне судження, то
використовуємо не лише свій розумовий інтелект, а й емоції, які
допомагають підбирати кращі аргументи та стимулювати мислення.
З точки зору системного підходу, орієнтуючись на дослідника В. Д.
Шадрікова, який вважав що емоційний інтелект – це системний прояв
когнітивних та емоційних здібностей з ціллю обробки різних видів
інформації різними способами в різних формах поведінки та діяльності[16].
Автор говорить не лише про пізнання свої емоцій, а взагалі пізнання світу
через сприйняття та аналізу інформації. Шадріков також виділяє три
компоненти емоційного інтелекту: інтелект індивіда, інтелект суб’єкта
діяльності та інтелект особистості[16]. В цих компонентах прослідковується
ієрархічнисть, індивід як людська особина, де емоційний інтелект виступає
здібністю, що стає субєктом діяльності, там людина черпає досвід й набуває
емоційну компетентність, яку Д. Гоулман [6] ставить поряд з емоційним
інтелектом, й переходить в особистість, соціалізовану людину та креативну.
Автор запропонував термін духовні здібності, які співставляв з
емоційним інтелектом, вважав що такі здібності направлені на пізнання

інших людей. А важливою особистісною якістю, що дозволяє проникнути в
духовний світ людини являється емпатія [16].
Нго Конг Хоан вказав, що «…взаємообумовленість емоціональних і
мислительних процесів — є складне психічне явище і що цілісний акт
психічного відображення

—

є единство когнітивних і

афективних

компонентів…», й знання про це допоможуть в практичній діяльності
підвищити

інтелектуальну

продуктивність[10,

с.127].

Не

тільки

інтелектуальну, а й емоційну, що дозволить керувати своєю поведінкою.
Це ще раз доводить про зв’язок когнітивних процесів з емоційними, що є
основою емоційного інтелекту.
Висновок:

стаття

носить

описовий

характер,

де

представлено

трактування емоційного інтелекту у психологічних підходах. Дослідження
показує, що емоційний інтелект – це система емоційних, когнітивних,
комунікаційних та регуляторних здібностей особистості, яка допомагає
людині будувати кар'єру, утримувати соціальні зв'язки та розвивати їх,
створювати сім'ї та зберігати їх. Він є невід’ємною складовою нашого життя,
завдяки якій ми досягаємо успіху, вчимося розуміти себе, свої емоції та
інших.
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Резюме: предмет данного исследования
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интеллекта,

Проанализировано

понятие

теоретическим

подходам

и

материализм,

рационализм,

субъектный,

деятельностный

- обоснование понятия

представление
эмоционального

философским
эмпиризм,
и

его

структуры.

интеллекта,

направлениям

гуманистический,

бихевиористический

согласно
таким

как,

личностный,
подходы.

В

современном мире, понятие эмоциональный интеллект становится все более
актуальным. Ученые трактуют его, как способность человека понимать свои
эмоции, другого человека и контролировать их. Эмоциональной интеллект
способствует к принятию верных решений и налаживанию отношений с
другими, достижению успеха, успешному решению определенных вопросов.
Цель статьи - теоретическое исследование понятия эмоционального
интеллекта согласно теоретичнним подходам.
Разрабатывались

концепции

эмоционального

интеллекта

такими

учеными, как
П. Салова, Дж. Майер, Д. Карузо, Г. Гарднер, создана смешений модель
зди, бностей (Бар-Он), выявление связи между эмоциональным интеллектом
и управленческими качествами (Д. Голман), выделено три компонента
эмоционального интеллекта (В. Н. Шадриков).

В статье анализируется:
В-философский
(Аристотель),

подход,

рационализм

опираясь
(Декарт),

на

направление

эмпиризм

(Д.

материализм

Юм),

немецкая

классическая философия (Гегель), сентиментализм (Ж.-Ж. Руссо).
Бихевиористичний подход (Торндайк Е.Л), гуманистический подход (А.
Маслоу, Х.Вайсбах и У.Данс, Д.Гоулман, Р.Бар-Он), деятельностный подход
(Выготский Л.С.), субъектный подход ( Дж.Майер, П.Селовей), личностный
подход (Д.Гарднер, Носенко Е.Л, Люсин Д.В, Г. Гарськова, Рубинштейн
С.Л), системный подход (Шадриков В.Н., Нго Конг Хоан ). Эмоциональный
интеллект рассматривался. как социальный интеллект, эмоциональная
компетентность, эмоциональная разумность (Носенко Е.Л)., эмоциональная
грамотность (Стайнер К.), эмоциональное осознание (Власова А.И.) на
современном этапе это понятие выделилось в самостоятельном направлении,
хотя имеет тесные связи с этими понятиями. Понятие эмоционального
интеллекта не имеет четкого определения. Его рассматривают как
совокупность

способностей

и

смешанную

модель

эмоционального

интеллекта.
Каждый человек имеет свои особенности эмоциональной сенситивности,
эмоционального анализа .. Человек может начать жизнь с высоким уровнем
эмоционального интеллекта, но со временем он может снизиться, получая
отрицательный опыт. Эмоциональный интеллект означает способность
личности управлять своим эмоциональным состоянием.
Эмоциональный интеллект помогает наладить отношения с другими,
агрессию и апатию, рассеянность и тревогу, необходимый для адаптации и
самоактуализации человека в современном мире, досягнянню успеха.
Является важным рассматривать эмоции рядом с мышлением, они помогают
познать мир, побуждают человека к деятельности.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, структура эмоционального
интеллекта,

теоретические

подходы,

компоненты эмоционального интеллекта.

эмпатия,

эмоции,

способности,

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY
OF EMOTIONAL INTELLIGENCE
Abstract: The subject of this study is the substantiation of the notion of emotional
intelligence, the presentation of its structure. the concept of emotional intelligence
is analyzed in accordance with theoretical approaches and philosophical directions
such as materialism, rationalism, empiricism, behavioristic, humanistic approach,
activity, subject, personality, system approaches.
The purpose of the article: theoretical study of the concept of emotional
intelligence
The methods of research are presented in the form of a theoretical analysis of
philosophical and psychological literature.
The results of the study are presented in the form of terms that explain the
emotional intelligence from the point of view of various theoretical approaches.
Key words: emotional intelligence, structure of emotional intelligence, theoretical
approaches, empathy, emotions, abilities, components of emotional intelligence.
Relevance of the problem. In the modern world, the concept of emotional
intelligence becomes more and more relevant. Scientists interpret it as the ability
of a person to understand his emotions, another person and control them.
Emotional intelligence contributes to the acceptance of the right decisions and the
establishment of relations with others, contributing to the success, the successful
resolution of certain issues.

