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АНОТАЦІЯ

У  сучасному  суспільстві  проблема  емоційно  зрілої  особистості  є
загостреною,  адже  в  умовах  економічної  кризи,  воєнного  стану,  соціальної
напруженості  людина  знаходиться  під  постійним  психологічним  тиском,  що
відбивається на її емоційній сфері.

Для  того  щоб  адекватно  реагувати  та  аналізувати  події,  критично
сприймати реалії сучасного життя, особистість повинна мати добре сформовану
емоційну та інтелектуальну сфери. 

На  сьогодні  людина  з  високими  показниками  загального  інтелекту
виявляється недостатньо спроможною у вирішенні та подоланні психологічних
маніпуляцій суспільства, тому вчені вводять нове поняття в науковій літературі
«емоційний інтелект».

Необхідність  дослідження  емоційного  інтелекту  в  статевому  аспекті
викликано  недостатнім  теоретичним  дослідженням  та  потребою  в  нових
фактах, які дозволять розширити знання щодо прояву емоційного інтелекту та
поширити сферу практичного використання отриманих знань.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: емоційний інтелект, інтелект особистості, онтогенез,
статеві особливості інтелекту, психокорекційні засоби.
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