
 

Лабораторна робота № 13 

Тема: «Опитувальник ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ «ЕмІн» 

(Д.В.ЛЮСІН)» 

Мета – вивчити різні аспекти емоційного інтелекту досліджуваного. 

 

Опис тесту 

 

В основу опитувальника покладене трактування ЕІ (емоційного 

інтелекту) як здатності до розуміння своїх і чужих емоцій і управління ними. 

Здатність до розуміння емоцій означає, що людина може розпізнати емоцію, 

тобто встановити сам факт наявності емоційного переживання в себе або в 

іншої людини; може ідентифікувати емоцію, або  встановити, яку саме 

емоцію відчуває вона сама або інша людина, і знайти для неї словесне 

вираження; розуміє причини, що викликали цю емоцію, і наслідки, до яких 

вона приведе. 

Здатність до управління емоціями означає, що людина може 

контролювати інтенсивність емоцій, перш за все приглушати надмірно сильні 

емоції; може контролювати зовнішнє вираження емоцій; може при 

необхідності довільно викликати ту чи іншу емоцію. 

І здатність до розуміння, і здатність керувати емоціями може бути 

спрямована як на власні емоції, так на емоції інших людей. Отже, можна 

говорити про внутрішньоособистісний та міжособистісний ЕІ. Ці два 

варіанти припускають актуалізацію різних когнітивних процесів і навичок, 

однак, імовірно, повинні бути пов'язані один з одним. Таким чином, в 

структурі ЕІ апріорно виділяється два «вимірювання», перетин яких дає 

чотири види ЕІ. 

Бланк (мовою оригіналу) 

Инструкция к тесту 



Вам предлагается заполнить опросник, состоящий из 46 утверждений. 

Читайте внимательно каждое утверждение и ставьте крестик (или галочку) в 

той графе, которая лучше всего отражает Ваше мнение. 

ТЕСТ 

Бланк для ответов 

№ 

утвер-

жде-

ния 

Совсем 

не 

согла-

сен 

Скорее 

не 

согла-

сен 

Скорее 

согла-

сен 

Полно-

стью 

согла- 

сен 

№ 

утвер-

жде-

ния 

Совсем 

не 

согла-

сен 

Скорее 

не 

согла-

сен 

Скорее 

согла-

сен 

Полно-

стью 

согла- 

сен 

1     24     

2     25     

3     26     

4     27     

5     28     

6     29     

7     30     

8     31     

9     32     

10     33     

11     34     

12     35     

13     36     

14     37     

15     38     

16     39     

17     40     

18     41     

19     42     

20     43     

21     44     

22     45     

23     46     

 

 

Текст опросника ЭмИн 

1. Я замечаю, когда близкий человек переживает, даже если он (она) 

пытается это скрыть. 

2. Если человек на меня обижается, я не знаю, как восстановить с ним 

хорошие отношения. 

3. Мне легко догадаться о чувствах человека по выражению его лица  

4. Я хорошо знаю, чем заняться, чтобы улучшить себе настроение 

5. У меня обычно не получается повлиять на эмоциональное состояние 

своего собеседника. 

6. Когда я раздражаюсь, то не могу сдержаться, и говорю всё, что думаю 



7. Я хорошо понимаю, почему мне нравятся или не нравятся те или иные 

люди. 

8. Я не сразу замечаю, когда начинаю злиться. 

9. Я умею улучшить настроение окружающих. 

10. Если я увлекаюсь разговором, то говорю слишком громко и активно 

жестикулирую. 

11. Я понимаю душевное состояние некоторых людей без слов. 

12. В экстремальной ситуации я не могу усилием воли взять себя в руки. 

13. Я легко понимаю мимику и жесты других людей 

14. Когда я злюсь, я знаю, почему. 

15. Я знаю, как ободрить человека, находящегося в тяжелой ситуации. 

16. Окружающие считают меня слишком эмоциональным человеком. 

17. Я способен успокоить близких, когда они находятся в напряжённом 

состоянии. 

18. Мне бывает трудно описать, что я чувствую по отношению к другим. 

19. Если я смущаюсь при общении с незнакомыми людьми, то могу это 

скрыть. 

20. Глядя на человека, я легко могу понять его эмоциональное состояние. 

21. Я контролирую выражение чувств на своем лице. 

22. Бывает, что я не понимаю, почему испытываю то или иное чувство. 

23. В критических ситуациях я умею контролировать выражение своих 

эмоций. 

24. Если надо, я могу разозлить человека. 

25. Когда я испытываю положительные эмоции, я знаю, как поддержать это 

состояние. 

26. Как правило, я понимаю, какую эмоцию испытываю. 

27. Если собеседник пытается скрыть свои эмоции, я сразу чувствую это. 

28. Я знаю как успокоиться, если я разозлился. 



29. Можно определить, что чувствует человек, просто прислушиваясь к 

звучанию его голоса. 

30. Я не умею управлять эмоциями других людей. 

31. Мне трудно отличить чувство вины от чувства стыда. 

32. Я умею точно угадывать, что чувствуют мои знакомые. 

33. Мне трудно справляться с плохим настроением. 

34. Если внимательно следить за выражением лица человека, то можно 

понять, какие эмоции он скрывает. 

35. Я не нахожу слов, чтобы описать свои чувства друзьям. 

36. Мне удаётся поддержать людей, которые делятся со мной своими 

переживаниями. 

37. Я умею контролировать свои эмоции. 

38. Если мой собеседник начинает раздражаться, я подчас замечаю это 

слишком поздно. 

39. По интонациям моего голоса легко догадаться о том, что я чувствую. 

40. Если близкий человек плачет, я теряюсь. 

41. Мне бывает весело или грустно без всякой причины. 

42. Мне трудно предвидеть смену настроения у окружающих меня людей. 

43. Я не умею преодолевать страх. 

44. Бывает, что я хочу поддержать человека, а он этого не чувствует, не 

понимает. 

45. У меня бывают чувства, которые я не могу точно определить. 

46. Я не понимаю, почему некоторые люди на меня обижаются. 

 

ОБРОБКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУ 

У структурі ЕІ виділяється міжособистісний ЕІ (МЕІ) - розуміння 

емоцій інших людей і управління ними, внутрішньоособистісний ЕІ (ВЕІ) - 

розуміння власних емоцій і управління ними, здатність до розуміння своїх і 

чужих емоцій (РЕ), здатність до управління своїми і чужими емоціями (УЕ). 



Спочатку підраховується кількість балів за кожною шкалою згідно з 

ключем (таблиця 1). 

Опитувальник ЕмІн дає бали за двома субшкалами, що вимірюють різні 

аспекти МЕІ, і за трьома субшкалам, що вимірюють різні аспекти ВЕІ. 

 

                                                     Таблиця 1 
 

№ 
тверд-
ження 

Шкала Ключ № 
тверд-
ження 

Шкала Ключ 

1 МР + 24 МУ + 

2 МУ - 25 ВУ + 

3 МР + 26 ВР + 

4 ВУ  + 27 МР + 

5 МУ - 28 ВУ + 

6 ВЕ - 29 МР + 

7 ВР + 30 МУ - 

8 ВР - 31 ВР - 

9 МУ + 32 МР + 

10 ВЕ - 33 ВУ - 

11 МР + 34 МР + 

12 ВУ - 35 ВР - 

13 МР + 36 МУ + 

14 ВР + 37 ВУ + 

15 МУ + 38 МР - 

16 ВЕ - 39 ВЕ - 

17 МУ + 40 МУ - 

18 ВР - 41 ВР - 

19 ВЕ + 42 МР - 

20 МР + 43 ВУ - 

21 ВЕ + 44 МУ - 

22 ВР - 45 ВР - 

23 ВЕ + 46 МР - 

 

Значення за шкалами МЕІ і ВЕІ знаходять шляхом простого 

підсумовування відповідних субшкал, тобто 

МЕІ = МР + МУ; 

ВЕІ = ВР + ВУ + ВЕ. 

Інший спосіб підсумовування субшкал дає ще дві шкали - РЕ і УЕ: 

РЕ = МР + ВР; 

УЕ=МУ + ВУ + ВЕ.  

Можна також використовувати інтегральний показник загального 

емоційного інтелекту ЗЕІ.  



ЗЕІ = МП + МУ + ВР + ВУ + ВЕ 

Слід мати на увазі, однак, що інтерпретація окремих шкал більш 

інформативна, тому що вони відносно незалежні (кореляція між МЕІ і ВЕІ 

становить 0, 447, кореляція між ПЕ і УЕ становить 0, 529) 

Міжособистісний ЕІ 

Шкала МР. Розуміння чужих емоцій. Здатність розуміти емоційний 

стан людини на основі зовнішніх проявів емоцій (міміка, жестикуляція, 

звучання голосу) і / або інтуїтивно; чуйність до внутрішніх станів інших 

людей. 

Шкала МУ. Управління чужими емоціями. Здатність викликати у 

інших людей ті чи інші емоції, знижувати інтенсивність небажаних емоцій. 

Можливо, схильність до маніпулювання людьми. 

Внутрішньособистісний ЕІ 

Шкала ВР. Розуміння своїх емоцій. Здатність до усвідомлення своїх 

емоцій: їх розпізнавання та ідентифікація, розуміння причин, здатність до 

вербального опису. 

Шкала ВУ. Управління своїми емоціями. Здатність і потреба 

управляти своїми емоціями, викликати і підтримувати бажані емоції і 

тримати під контролем небажані. 

Шкала ВЕ. Контроль експресії. Здатність контролювати зовнішні 

прояви своїх емоцій. 

Норми 

Наведені нижче норми виведені за 479 випробуваними. Принцип їх 

побудови: дуже низькі значення відповідають 10% найнижчих балів, низькі 

значення потрапляють в діапазон від 11% до 30%, середні значення - від 31 

до 70%, високі значення - від 71 до 90%, дуже високі значення - від 91 до 

100%. 

 

Шкала Дуже  

низьке 

значення 

Низьке  

значення 

Середнє 

значення 

Високе 

значення 

Дуже 

високе 

значення 



МР 0-19 20-22 23-26 27-30 31 і вище 

МУ 0-14 15-17 18-21 22-24 25 і вище 

ВР 0-13 14-16 17-21 22-25 26 і вище 

ВУ 0-9 10-12 13-15 16-17 18 і вище 

ВЕ 0-6 7-9 10-12 13-15 16 і вище 

МЕІ 0-34 35-39 40-46 47-52 53 і вище 

ВЕІ 0-33 34-38 39-47 48-54 55 і вище 

РЕ 0-34 35-39 40-47 48-53 54 і вище 

УЕ 0-33 34-39 40-47 48-53 54 і вище 

ЗЕІ 0-71  72-78 79-92 93-104 105 і вище 
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