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Психічний стан та емоційно-вольові процеси.
10 фундаментальних емоцій.

Підготували:



Простий тест для перевірки емоційного інтелекту

Відомий американський психолог Деніел Гоулман прийшов до
висновку, що люди з високим емоційним інтелектом (EQ) часто
успішніше людей з високим IQ. Саме EQ підвищує якість життя

людини і робить його більш пристосованим до життя.
Пропонуємо пройти простий тест з 10 питань, щоб ви

перевірили свій рівень EQ.



1.



2.



3.



4. На зустрічі подруга поводиться роздратовано: 
нервує, ятрить, огризається. Ви:



5. Незадоволений кондуктор в трамваї вам нахамив
 або образив Вас. Ваша реакція?



6. Ви гуляєте в парку з групою маленьких дітей, один з них починає
 плакати, тому що з ним не хочуть грати. Ваші дії?



7. Ваш колега дивно одягнувся.
 Ви помітили це. Що Ви зробите?



8. Чоловік приходить додому пізно. Ви сидите вдома з дитиною. У вас
раптом з'являється відчуття роздратування, 
і воно збільшується. Що відбувається далі?



9. Ви влаштувалися на роботу менеджером з продажу. Але вже 2 місяці у вас
нічого не виходить. Які будуть ваші дії?

1. «Напевно, я просто не підходжу для цієї роботи. Попрацюю ще місяці 2.
Якщо нічого не зміниться - зміню роботу ».

2. «Проаналізую, чому у мене не виходить ефективно виконувати свою роботу.
Виявлю причини неефективності. Прокачаю свої навички з продажу та

постараюся змінити підхід до роботи ».



10. Ваша знайома попросила вас збрехати її молодому чоловіку, що вона була
з вами вчора ввечері. Ви збрехали йому. Що ви відчуваєте?

1. «Мені просто погано, і все».

2. «З одного боку, вона моя подруга і я повинна її захищати і підтримувати у
всьому. З іншого боку, мені соромно за свій вчинок і за свою безглузду

брехню. Мені шкода її молодого чоловіка. І, чесно кажучи, я злюся на себе, що
я так з ним вчинила ».



Якщо у вас більшість відповідей під № 1, то вам варто вчитися глибше
розуміти чужі емоції, контролювати свої почуття та правильно реагувати.

Це допоможе вам стати щасливішими і на роботі, і в особистому житті.
 

Згідно з дослідженнями відомого вченого Тревіса Бредберрі, 90% успішних
людей володіють високим емоційним інтелектом.

 
Якщо у вас більшість відповідей під № 2, то ваш емоційний інтелект

знаходиться вже на високому рівні. Тоді мерщій підкорювати світ, адже в
ваших руках вже є всі карти.

Результати:



Людина, пізнаючи навколишній світ, певним чином ставиться до пізнаваних предметів
і явищ – із замилуванням, гнівом, радістю, сумом. Це можливо насамперед завдяки

емоційним процесам.
Емоційні процеси – специфічна форма психічного відображення суб’єктивного

ставлення людини до предметів або явищ у формі безпосереднього переживання
(приємного чи неприємного). Емоційні процеси роблять світ психічних явищ більш

насиченим, більш різноманітним і більш своєрідним. 

 





Емоція – це особливий клас психічних явищ, що відображає у формі безпосереднього,
швидкоплинного переживання важливість для життєдіяльності індивіда певних явищ і ситуацій, що

діють на нього.
Розрізняють прості та складні емоції. Переживання задоволення від їжі, бадьорості, втоми, болю – це
прості емоції. Вони властиві і людям, і тваринам. Прості емоції в людському житті перетворилися на

складні емоції і почуття. 
Почуття – вищий рівень розвитку емоцій, специфічно людські, узагальнені, стійкі переживання

ставлення до предметів, явищ та потреб, що мають мотиваційну значимість.
 





Фундаментальні емоції
 Десять фундаментальних

емоцій (за К. Ізардом) —
це цікавість, радість,
здивування, гнів, горе,
огида, відраза, страх,

сором та вина. 
Кожна фундаментальна

емоція має властиві
тільки для неї адаптивні
функції з унікальними

мотиваційними якостями,
винятково важливими

для кожного індивіду та
для всього виду.



Інтерес́, цікавість — емоційний вияв пізнавальних потреб людини, що є дуже
важливим для формування різноманітних навичок та інтелекту. 

Інтерес — єдина мотивація, що здатна зробити роботу приємним заняттям
протягом певного проміжку часу. Цікавість як процес є необхідним елементом
для розвитку творчості.
Психологія розглядає інтерес у вигляді природного споживального ставлення до
світу, яке виражається у освоєнні оточуючого світу й розгортається переважно у
внутрішньому плані.

 

Цікавість
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


Людина почуває інтерес до нового чи відмінного від раніше побаченого чи
почутого, також інтерес активується й при усвідомленні нових можливостей.
Зміна середовища чи усвідомлення можливості відкриття нових перспектив
можуть бути пов'язані з певними внутрішніми потребами людини або можуть

виникати завдяки уяві.
Інтерес активується і підтримується змінами й новизною. Він грає важливу роль

в довгому збереженні стосунків між людьми. Наприклад: Подружні пари, які
продовжують цікавити один одного як особистості, довгі роки живуть разом і

отримують задоволення від постійного спілкування один з одним.
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Радість — позитивна емоція, що характеризується відчуттям упевненості,
задоволеності й особистої значущості. У зв’язку з тим, що почуття радості

гармонізує стан людини, насичуючи його самозадоволеністю, задоволеністю
навколишнім світом і загалом, емоція ця, з об’єктивних причин, є короткочасною,

зазнає впливу інших емоційних станів. Радість має велике значення в
життєдіяльності людини. Полегшуючи і посилюючи соціальні зв’язки, вона тим

самим, збільшує адаптаційні характеристики особистості і звільняє від негативної
стимуляції і напружених станів.

Радість
 



Кожна людина відчуває потребу в радісних моментах в своєму житті. Проте, якби
людина постійно знаходилась в стані радості, вона не змогла б співчувати іншим і
неадекватно реагувала на стан оточуючого світу. Усмішка на обличчі людини —
найсуттєвіший з існуючих немовних сигналів.
Радість, як правило, слідує за особистим успіхом чи процесом творчості, де
радість не самоціль. Таким чином це задоволення своїми діями або спільними
діями групи людей (перемога улюбленої спортивної команди, перемога бажаного
кандидата на виборах і тому подібне). Ця емоція характеризується не тільки
власним задоволенням, а і схваленням з боку інших осіб.

 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%87%D1%8F


Здивування- не має чітко вираженого
позитивного або негативного знака,це
емоційна реакція на раптово виниклі

обставини. Здивування гальмує всі попередні
емоції, спрямовуючи увагу на об'єкт і може

переходити в інтерес.

Здивування



Здивування — когнітивна емоція, що виникає при виникненні
несподіваної ситуації.

 
При здивуванні м'язи різко скорочуються. Це досить нестабільне почуття;

воно швидко приходить і швидко зникає. Його основна функція —
допомогти людині підготуватись до реакції на нову чи несподівану подію

і на наслідки цієї події. З точки зору еволюційного розвитку це дуже
важлива емоція, що володіє сильною психологічною інерцією,

направлена на виживання виду.
 

Здивування звільняє нервову систему від емоційного навантаження, яке
шкодить пристосуванню до несподіваної зміни навколишнього

середовища.



Горе — негативно забарвлені душевні переживання,
печаль, смуток, скорбота у поєднанні з розпачем;
протилежне радості. Горе може бути викликане
неочікуваними поганими подіями, обставинами,

бідою, нещастям, смертю близької людини.

Горе



На емоційному рівні горе – це взаємодія смутку з такими
фундаментальними емоціями як гнів і страх та з почуттями провини,

сорому, самотності, пригніченості, досади, жалю, фрустрації,
заздрості, любові.

 
До психічних симптомів відносяться – емоційна напруга, відчуття

нереальності; емоційна дистанція з оточуючими, почуття соціальної
та емоційної самотності; почуття провини, як реальної, так і уявної.

Існують три способи регуляції горя: активація інших
емоцій для усунення або зниження інтенсивності

пережитої печалі, когнітивна регуляція (перемикання
уваги і мислення) і моторна регуляція (шляхом
напруги довільно керованих м'язів і фізичної

активності).



Страх - внутрішній стан, обумовлений загрозою реальним або
передбачуваним лихом. 

З точки зору психології страх є емоційним процесом, який
негативно забарвлений. В теорії диференціальних емоцій К.

Ізарда страх віднесений до базових емоцій, тобто є
природженим емоційним процесом, з генетично заданим

фізіологічним компонентом, строго певним мімічним
проявом і конкретним суб'єктивним переживанням.

Причинами страху вважають реальну або уявну небезпеку.
Страх мобілізує організм для реалізації уникаючої поведінки,

тікання.

СТРАХ



Патологічні страхи ( фобії) - загальна назва
страхів , що характеризуються відсутністю

реальної небезпеки або загрози , униканням
ситуацій і місць, де можна зустріти те , чого
людина боїться. При патологічному страху

людина приймає уявну загрозу за реальну , що
значно обмежує його життєву діяльність.

Форми поведінки страху: втеча , захисна агресія , демонстративна
агресія , заціпеніння , регресія і ін.

Біологічні,
Соціальні,

Екзистенційні

класифікація страхів:

 

види страху: переляк , побоювання , боязнь , афект , страх та ін.

Постійні страхи.
Постійна турбота .
Людина постійно відчуває, що знаходиться « на межі зриву ».
Дратівливість .
Метушливість .
Нав'язливі образи чи думки .
Проблеми при спробі сконцентрувати увагу , підвищена відволікання .

Психологічні ознаки патологічної тривоги:



- Якщо в нас виникає "позитивна" вина (почуття совісті (докори
сумління)) - то це світле почуття, яке говорить нам про помилку й

про заклик щось змінити, виправити, принести вибачення.
- «Негативне» почуття провини - це негативне почуття, яке

спрямоване на руйнування / покарання себе. Це почуття поглинає
всі світлі емоції в душі людини: радість, повагу до себе, любов. Вина

блокує наше бажання діяти, викликає почуття безпорадності, заважає
нормально жити.

З точки зору психологічної теорії вина — це психічне ставлення особи до
злочинного діяння, яке вчиняється нею, та його наслідків у формі умислу або

необережності. Це неприємне відчуття, яке виникає на тлі внутрішнього,
суб'єктивного ставлення до своїх вчинків, дії / бездіяльності та їх наслідку.

Вина



Найпоширеніші причини виникнення почуття провини:
1. Батьки-діти (3-6 років).

2. Діти-батьки.
3.Суспільство.

4. Релігія.
5. Самозвинувачення.

6. Вина невдахи.
7. Вина жертви.

8. Почуття провини через нещастя. жертви.
9.Чувство провини після втрати близьких.

Як же позбутися негативного почуття провини?
Перше, що потрібно усвідомити, що це почуття негативне, воно руйнує вас. Це почуття

вміло може маскуватися під депресію або незадоволеність собою або миром. Але ви
повинні прийняти це почуття, а після: навчитися з ним боротися



відображає деперсоналізацію іншої людини
або цілої групи, втрату їх значущості для

індивіда, переживання переваги в порівнянні з
ними.

Зневага достатньо виражає себе мімічно.
Проте, досить складно визначити в чому

полягає адаптивне чи конструктивне значення
цієї емоції. Поведінка, якою супроводжується
ця емоція, зазвичай, не викликає захоплення.

Більше того, ми називаємо таку поведінку
недопустимою для суспільства

 

Зневага 



Зневага породжує холодність, відчуження, хитрість і підступність. 
Все в житті має свою ціну і за все треба платити. Наповнюючи своє
життя зневагою, людина розплачується за це свободою мислення.

Зневага обмежує розум, не дозволяє сприймати життя у всьому
багатстві і красі. Людина, яка відчуває на собі зневагу, живе з
хронічним почуттям сорому, в постійному очікуванні чогось

поганого і неминучого.

Переживання зневаги
Відчуваючи зневагу до людини ми
відчуваємо ніби перевагу над ним.

Зневага – це більше ніж байдужість, бо
завжди супроводжується почуттям
цінності і значимості власного «Я».

Функції зневаги



Відраза
 

Відраза - почуття, яке може виникнути при вигляді (відчуття) бридкого і
огидного.

Почуття відрази при вигляді бридкого й огидного може і не виникнути, якщо
людина, наприклад, не схильна переживати в принципі або не любить цю

конкретну емоцію. Побачив огидне - прибрав, якщо можна, і все.
Почуття огиди може виникати і без власного бридкого й огидного: людина

може спочатку створити собі почуття відрази, а потім все, що захоче назвати
«огидним», будемо бачити саме таким бридким і огидним.

 
 
 

http://psychologis.com.ua/index.htm
http://psychologis.com.ua/otvratitelnoe.htm


тримати спокійний, нейтральний вираз обличчя,
тримати спокійне дихання

  і не фіксувати спеціальну увагу на тому, що робиш (не створювати
негативну казку),

Як не відчувати огиду:
 

то можна перебувати поруч з найогиднішими запахами, картинками і
кинестетическими відчуттями, не відчуваючи почуття відрази. Так

можна прибирати за важким лежачим хворим, наводити порядок там, де
вже все давно згнило, вирішувати інші життєві завдання.

 
 
 
 
.

http://psychologis.com.ua/zhiznennaya_skazka.htm


Гнів
Емоція, що виникає у людини при наявності перешкоди на шляху
задоволення потреби за умови психофізіологічної готовності до її

подолання.
Гнів у будь-якому вигляді — це дуже небезпечна пристрасть, оскільки

веде до чоловіковбивства.
 
 



В чому виявляється емоція "гніву" ?

Для переживання гніву характерною є концентрація уваги, всієї психічної
діяльності на об’єкті, що його викликає. Сильний гнів призводить до втрати
людиною здатності адекватно сприймати довкілля, передбачати наслідки

власних дій і вчинків та контролювати їх. 



 1. Брови опущені і зведені так, що
між ними з’являються вертикал.
складки;
 2. Верхні та нижні повіки
напружені, через що очі здаються
виряченими, або ж напружені
нижні повіки піднімаються, а
напружені верхні – опускаються;
 3. Губи напружені і стулені так
міцно, що ротова щілина нагадує
пряму лінію, або ж куточки губ
опущені;
 4. Рот може бути квадратоподібно
відкритим (як під час крику).

 
 

Неконтрольовані мімічні прояви є вродженими і
можуть бути описані таким чином:



Со́ром — почуття, що виникає у людини при здійсненні
вчинків, що перечать вимогам моралі, принижують гідність

особи.

СОРОМ

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


ЧЕРВОНИЙ І БІЛИЙ СОРОМ
Віце-президент Європейської асоціації гештальт-терапії Жан-Марі Робін поділяє

сором на «червоний» та «білий».

1.ви не можете дозволити 
 похвалити себе , тому блокуєте

це бажання і неусвідомлено
привертаєте увагу невербально

– почервонінням. Схожа
реакція може трапитися під час
флірту – ніяково, але виникає
саме «червоний сором»: він

вказує на нашу зацікавленість,
привертає увагу.

2.«сором, що ховає». Пов’язаний
з бажанням зникнути,

провалитися крізь
землю.Людина не червоніє, а

блідне, «зливається зі стіною»,
зменшується.

ЯКИЙ ЖЕ БУВАЄ СОРОМ ?



Іспанський сором 
Іспанський сором – відчуття незручності, що з’являється через

чужі дії. Об’єктом звичайного сорому є власні дії чи емоції,
іспанський з’являється, коли нерозумно поводиться

інший.Народжується іспанський сором, коли ми спостерігаємо за
вчинками людей, які не мають до нас відносини: героїв фільмів,

провідних теленовин, колег, перехожих на вулиці.
 
 Це почуття називається «іспанський сором», spanish shame

англійською.
В іспанській насправді є вислів vergüenza ajena на позначення таких

переживань – дослівно «чужий сором», «сором, що належить
іншому».

 



Пропонуємо вам пройти ще один цікавий тест
під назвою " Емоційна врівноваженість"

Варіанти відповідей на запитання "так" або "ні"



1) Чи можете швидко обуритися навіть з незначного приводу?

2) Чи боїтесь Ви вивести із себе людину, знаючи, що вона фізично сильніша
за Вас?

3) Чи можете розпочати сварку тільки через те, що на Вас не звернули
увагу?

4) Вам подобається їхати на великій швидкості, навіть якщо це пов'язано із
ризиком?

5) Коли ви хворієте, чи не дуже захоплюєтеся ліками?

6) Чи здатні Ви на все заради того, щоб отриматите, що Вам дуже
подобається ?



7) Чи подобаються  Вам великі собаки ?

8) Чи любите Ви годинами сидіти на сонці ?

9) Ви впевнені, що коли-небудь станете відомим?

10) Чи вмієте Ви зупинити себе, коли відчуваєте, що дієте занадто
поспішно?

11) Чи є у Вас звичка багато їсти, коли Ви не дуже голодні?

12) Чи бажаєте Ви заздалегідь дізнатися, що Вам подарують?



Дякуємо за увагу!


