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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Анотація. Актуальність дослідження зумовлена вимогами суспільства щодо розвитку активної, успішної, гармонійно розвиненої, самодостатньої особистості, яка здатна до ефективної комунікації з оточуючими,
що стає можливим завдяки високому рівню розвитку емоційного інтелекту. Метою статті є визначення провідних особливостей розвитку емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку. Під час дослідження
було застосовано теоретичні методи: аналіз, синтез, систематизація, узагальнення, класифікація тощо. Визначено сутність провідних категорій, зокрема: «емоційний інтелект», «емоційний інтелект дитини старшого
дошкільного віку»; схарактеризовано провідні особливості його розвитку на даному віковому етапі. До таких
зараховано: активний розвиток емоційної сфери дитини; розширення її соціальних контактів; розширення
спектру зрозумілих емоцій, їх вербалізація; формування здатності до вольової регуляції власних емоційних
проявів на фоні їх ситуативності; становлення емоційної децентрації, початкових рефлексивних конструктів
та формування здатності до емоційного передбачення. Визначено перспективи подальших розвідок щодо розвитку емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку.
Ключові слова: емоційний інтелект; емоційний інтелект дітей старшого дошкільного віку; особливості
розвитку емоційного інтелекту старших дошкільників; діти старшого дошкільного віку.
Вступ. У сучасних умовах становлення українського суспільства, яке стрімко розвивається та
швидко трансформується, особливо гостро постає
проблема становлення успішної, самодостатньої,
емоційно-врівноваженої особистості, що живе в гармонії із зовнішнім світом і самим собою. Для цього
важливим є здатність до усвідомлення власних емоцій, встановлення причинно-наслідкових звʼязків,
що провокують різні емоційні стани та впливають
на настрій, сформованість умінь щодо управління
власними емоціями та навичок моделювання поведінки відповідно до емоційних проявів оточуючих.
У зв’язку з цим все більшої актуальності набуває
проблема розвитку емоційного інтелекту (emotional
intelligence) особистості, ступінь розвиненості якого,
на думку Д. Гоулмана (D. Goleman), напряму впливає на рівень задоволення життям. Відзначимо, що
останнім часом емоційний інтелект розглядається як
один із найважливіших компонентів емоційної адаптації, особистого добробуту, міжособистісних відносин і загального успіху в різних ситуаціях повсякденного життя [1].
З іншого боку, саме етап дошкільного дитинства
є сензитивним щодо становлення емоційної сфери
особистості: дитина вчиться виражати власні емоції,
формується здатність до розпізнання емоцій інших,
що сприятиме ефективній інтеракції з оточуючими
тощо. І чим раніше підростаюча особистість набуде
навичок ефективної взаємодії з соціумом, тим більш
успішною вона стане у майбутньому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості емоційної сфери особистості досліджували вітчизняні та зарубіжні психологи (С. Ламберт
(С. Lambert), В. Меннінгер (W. Menninger), А. Ребер,
В. Сухарєв, О. Чебикін та ін.), психофізіологи (П. Симонов, П. Фресс (P.Fraisse) та ін.), педагоги (С. Роді-

на, Т. Сваренко й ін.). Психологічні закономірності
емоційного розвитку дітей дошкільного віку вивчали
Л. Божович, О. Запорожець, О.Кононко, В.Котирло,
Г.Кошелєва, О.Кульчицька, В.Мухіна, П.Якобсон та ін.
Структуру, понятійні аспекти емоційного інтелекту особистості досліджували І. Андрєєва, Р. БарОн (R. Bar-On), О. Власова, Г. Гарден (H. Gardner),
Д. Гоулман (D. Goleman), Д. Карузо (D. Caruso),
Д. Люсін та Дж. Меєр (J Mayer), П. Саловей
(P. Salovey) та ін.).
Різні аспекти емоційного розвитку дітей дошкільного віку висвітлено у студіях М. Аскаріної,
К. Бібанової, Н. Денисової, О. Запорожця, О. Кононко, А. Матюшкіна, Т. Піроженко, Н. Трофаїли,
М. Фігуріна тощо. Особливу увагу питанню захисту
і зміцненню емоційного благополуччя дітей, розвитку в них естетичних почуттів, емоційно-моральної
чуйності, доброї волі, розуміння і співпереживання
почуттів інших людей надано у Базовому компоненті
дошкільної освіти [2]. Певні аспекти проблеми розвитку емоційного інтелекту дошкільників відображено у розвідках Н. Мельник, М. Нгуена, М. Шпак.
Натомість, означена проблема все ще залишається
малодослідженою та потребує додаткового вивчення
на теоретико-практичному рівнях.
Метою статті є визначення провідних особливостей розвитку емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку. У процесі дослідження було
використано наукові методи теоретичного характеру,
зокрема: аналіз, синтез, систематизація, узагальнення, класифікація, порівняння для визначення сутності
провідних понять та категорій, виокремлення та аналізу провідних особливостей розвитку емоційного
інтелекту дітей на етапі старшого дошкільного віку.
Виклад основного матеріалу. Логіка наукового
дослідження передбачає, перш за все, зупинитись на
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сутності поняття «емоційний інтелект».
Емоційний інтелект став предметом дослідження таких зарубіжних учених як Г. Гарднер
(H. Gardner), Д. Гоулман (D. Goleman), Дж. Меєр
(J Mayer), П. Саловей (P. Salovey), які визнавали його
фактором успішного особистісного та професійного
зростання людини. На думку авторів, «емоційний
інтелект» являє собою сукупність когнітивних здібностей щодо ідентифікації емоцій, виявляється у
здатності до розуміння та управління емоціями [3].
Схожа думка простежується у роботах Д. Люсіна, К. Петридеса (K. Petrides), А. Фернхема
(A. Furnham), які зауважують що емоційний інтелект
розглядається як здатність до розпізнання, розуміння
емоцій і управління ними; маються на увазі як власні емоції суб’єкта, так і емоції інших людей, а також
здатність до емпатії (процес емоційного проникнення в стан іншої людини) [4].
У свої працях М. Шпак визначає емоційний інтелект як інтегративну особистісну властивість, яка зумовлюється динамічною єдністю афекту та інтелекту
через взаємодію емоційних, когнітивних, поведінкових та мотиваційних особливостей і спрямована на
розуміння власних емоцій та емоційних переживань
інших, забезпечує управління емоційним станом,
підпорядкування емоцій розуму, сприяє самопізнанню та самореалізації через збагачення емоційного та
соціального досвіду [5].
За визначенням Ю. Бреус емоційний інтелект ‒ складний конструкт ментальних здібностей,
пов’язаних із оперуванням емоційною інформацією
та формуванням емоційного досвіду людини [6].
Отже, сутність поняття «емоційний інтелект»
визначаємо як уміння розуміти свої та чужі емоції,
коректно виражати їх та управляти ними, розуміти
почуття, переживання оточуючих, що сприятиме
ефективній інтеракції, вибудові адекватної системи
стосунків.
У студіях учених-класиків (Л. Виготський,
О. Запорожець, О. Кононко, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.) доведено, що дошкільний вік ‒ період
первісного, фактичного становлення особистості, що
є сензитивним у розвитку як інтелектуальної, так і
емоційної сфер людини. З іншого боку, дефініція
«емоційний інтелект дошкільника» не є сталою у сучасному науковому полі.
Так, М. Нгуен, досліджуючи психологічні особливості розвитку емоційного інтелекту у дітей старшого дошкільного віку, визначає його як готовність
дитини орієнтуватися на іншу людину, усвідомлювати її роль та значущість у своїй діяльності, враховувати її емоційний стан і, на основі цих знань, регулювати стосунки з оточуючими та знаходити рішення
проблем, які виникають у процесі взаємодії [7].
М. Нгуен доходить висновку, що готовність дитини орієнтуватися на іншу людину і враховувати її
емоційний стан у своїй діяльності та спілкуванні є
найважливішим емоційним новоутворенням, яке відображає рівень розвитку і формування емоційного
інтелекту старших дошкільників [7].
Також автор виокремив структурні компоненти
емоційного інтелекту в дошкільному віці: спрямованість уваги дитини до світу людей та світу емоцій;
емоційна орієнтація дитина на іншого; готовність
дитини враховувати емоційний стан іншого у своїй
діяльності [8].
Своєю чергою, Н.Мельник визначає поняття
«емоційний інтелект дітей дошкільного віку» як стійку здатність дитини до розрізнення різних емоційних
станів (власних та співрозмовників), індикаторами
якої є: яскравість вираження емоцій дитини; вміння

відчувати позитивні та негативні емоції співрозмовника (незалежно від статті та віку); спроможність
дитини до емпатії (наявність емпатійної чутливості);
здатність дитини розпізнавати власні позитивні та негативні емоції, аналізувати їх, робити висновки та діяти відповідно до різних повсякденних ситуацій [9].
Нам також імпонує думка В. Лазаренко, яка визначає емоційний інтелект дитини пʼятирічного віку
як «здатність усвідомлювати, розуміти свої почуття
та емоції, називати їх (в межах вікової компетенції),
вміння проявляти їх за допомогою різних вербальних
і невербальних засобів, вміння стримувати та керувати ними, а також проявляти початкові навички емпатії» [10].
Узагальнюючи погляди науковців, маємо можливість визначити «емоційний інтелект дошкільника» як здатність дитини до розпізнавання, аналізу й
розуміння власних емоцій та емоцій інших, уміння
регулювати свій емоційний стан у процесі діяльності
та спілкування, будувати адекватну модель поведінки з оточуючими з урахуванням власних емоцій та
емоційних реакцій оточуючих.
Визначивши сутність поняття емоційного інтелекту дітей дошкільного віку, схарактеризуємо провідні особливості розвитку емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку, які, у першу чергу,
пов’язані з особливостями становлення емоційної
сфери загалом.
Повідною особливістю поданого вікового етапу
є бурхливий розвиток емоційної сфери (О. Кононко,
Г. Костюк, С. Максименко):
- відбувається розширення емоційного досвіду
дитини через збільшення соціальних контактів, натомість емоції ще носять ситуативний характер;
- розширюється спектр емоцій, що є зрозумілими
для підростаючої особистості (радість, задоволення,
сум, гнів, роздратування, занепокоєння тощо) та дитина вже може «зчитувати» їх з інших;
- більшість власних емоцій старший дошкільник
уміє вербалізувати, з іншого боку ‒ характеристика
власного емоційного стану є доволі лаконічною;
- поступово формується здатність до емоційної
децентралізації, що виявляється у врахуванні емоційного стану іншого під час моделювання власної
поведінки, натомість, така здатність ще не є досконалою та у більшості випадків, старший дошкільник
поводиться здебільшого егоїстично, тобто орієнтується на власні бажання та потреби;
- більшість пізнавальних процесів так чи інакше залежать від емоційного стану старшого дошкільника;
- формуються первинні рефлексивні уміння.
Зупинимось на виокремлених положеннях
більш детально. Так, на етапі старшого дошкільного
віку соціальні контакти дитини є доволі широкими ‒
батьки, найближчі родичі, педагогічний та дитячий
колективи ЗДО, друзі та знайомі поза дитячим садком тощо. Крім того, збільшується інтенсивність та
частота взаємодії дітей із широким соціумом (Л. Артемова, А. Богуш, Н. Гавриш, О. Кононко та ін.). Спостерігаючи за їх поведінкою, вступаючи у взаємодію
під час спілкування, ігрової діяльності старший дошкільник опосередковано вчиться розуміти емоції
іншого, що виявляються у жестах, міміці, вербальній формі, інтонаційно-ритмічних характеристиках
мовлення. На думку В. Ляпунової, це дає можливість
старшому дошкільнику ефективно аналізувати дії та
вчинки інших людей, а також свої власні [11]. Тож,
відбувається «соціалізація емоційного інтелекту»
старшого дошкільника (М. Шпак) [12].
Спектр зрозумілих для старшого дошкільника
емоцій стає більш розширеним, на чому наголошує
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М. Нгуен [8]. Так, дитина шестирічного віку здатна
Здатність старшого дошкільника аналізувати
«зчитати» такі емоційні прояви іншого як радість, свої емоції, почуття, переживання, вербалізувати їх,
здивування, сум, гнів, злість, роздратованість, страх, порівнювати з емоційним станом іншого, діяти відвтому тощо. У дослідженнях А. Щетиніної доведено, повідно зумовлює формування емоційне-ціннісного
що діти 6-7 років здатні до аналітико-синтетичного ставлення до себе, а, отже, адекватної самооцінки.
типу сприйняття емоцій інших відповідно до експреСуттєвим у контексті нашого дослідження є висивних проявів, що виявляється у вмінні виокремлю- сновок Н. Трофаїли про формування так званого емовати, аналізувати та інтерпретувати окремі реакції ційного передбачення у дитини старшого дошкільлюдини та, на цій основі, робити висновки про емо- ного віку, що виявляється у здатності передбачити
ційний стан іншого [13].
емоційні реакції оточуючих на власні дії та вчинки
Крім того, старший дошкільник здатен до верба- [17, с.43]. Украй важливим є визнання результатів ділізації власного емоційного стану, в якому він пере- яльності дитини дорослим, їх позитивна оцінка, що
буває тут і зараз (ситуативність емоцій), натомість, викликає почуття радості, задоволення, довіри до
словесно характеризує свої почуття доволі лаконічно світу. Старший дошкільник прагне саме до позитив(наприклад: «Я ображений на тебе», «Мені нудно, ної оцінки себе та результатів своєї діяльності, що
пограй зі мною», «Я дуже радий», «Я злякався!»). До змушує його вчиняти відповідним чином, передбачутого ж, сильні за модусом емоції дитина передає за ючи реакцію оточуючих.
допомогою сміху, крику або плачу. Проте, на переЗазначимо, що на етапі старшого дошкільного
конання О. Науменко, сама здатність до вербального віку дитина активно вчиться саморегуляції [16], у
вираження й оцінки власних емоцій й переживань у тому числі регуляції своїх емоцій, тобто вольова редітей є свідченням високого рівня розвитку як емо- гуляція емоційно-поведінкових реакцій також є осоційного, так і когнітивного інтелекту [14].
бливістю розвитку емоційного інтелекту. На думку
Зауважимо, що більшість вербальних характе- Н. Трофаїли це відбувається за рахунок оцінки дій
ристик емоційного стану також є ситуативними ‒ та вчинків дитини з боку оточення ‒ спочатку батьдитина намагається описати те, що вона відчуває у ків, потім інших референтних осіб. Автор зазначає:
конкретний момент, рідше ‒ може пригадати, як по- «емоції дітей включаються у внутрішні механізми
чувався протягом дня у дитячому садку. У разі, коли забезпечення супідрядності мотивів як важливий їх
емоції мали високий рівень упливу на стан дитини компонент» [17, с.37]. Але вчена наголошує, що на‒ старший дошкільник може описати свої емоції у віть дитині старшого дошкільного віку доволі важко
минулому. Отже, ситуативність емоцій ‒ важлива стримати емоції, які виникають у неї з приводу конособливість розвитку емоційного інтелекту дитини кретної ситуації, дошкільник тільки вчиться модена даному віковому етапі.
лювати власну поведінку відповідно прийнятих соОкремо варто зупинитися на формуванні так ціальних норм [17, с.39].
званої емоційної децентрації особистості старВисновки та перспективи подальших дослішого дошкільника, що є не лише особливістю роз- джень. Таким чином, до провідних особливостей
витку емоційного інтелекту, а й важливою переду- розвитку емоційного інтелекту дитини старшого
мовою його становлення на даному віковому етапі. дошкільного віку зараховуємо: активний розвиток
Емоційна децентрація визначається О. Запорожцем емоційної сфери дитини; розширення її соціальних
як вікове новоутворення старшого дошкільника, що контактів, що впливає на інтенсивність та якість
виявляється у здатності відволікатись від власних спілкування з оточуючими з одного боку, з іншоемоцій та зосередитись на емоційному стані іншого го ‒ допомагає орієнтуватися у розмаїтті емоційних
(дорослого чи однолітка). Натомість, такі прояви ще станів людей, сприяє накопиченню емоційного доне є стійкими, а виявляються фрагментарно та потре- свіду старшим дошкільником; розширення спектру
бують спеціальної психолого-педагогічної роботи з емоцій, що здатна розпізнати дитина, їх вербалізація;
дітьми. На думку С. Нечай, поступове формування формування здатності до вольової регуляції власних
емоційної децентрації старшого дошкільника сприяє емоційних проявів на фоні їх ситуативності; становформуванню рефлексії та рефлексивних умінь у май- лення емоційної децентрації та формування здатності
бутньому [15].
до емоційного передбачення. Натомість, принципово
Відомо, що рефлексія у старшому дошкільному важливою тезою щодо розвитку емоційного інтелеквіці ще перебуває у початковому стані [16]. Її розви- ту дітей старшого дошкільного віку є необхідність
ток відбувається у процесі комунікативної діяльнос- систематичної, цілеспрямованої роботи з боку дорості, де формується здатність оцінювати себе з погляду лих в означеному напрямі, адже дитині самостійно
інших людей, дитина навчається ніби збоку аналі- ще важко розпізнавати причини власних емоційних
зувати свої дії, приймати рішення, враховуючи при станів, ефективно регулювати емоції та вибудовувати
цьому можливу реакцію на її дії партнерів по спілку- адекватну модель поведінки з оточуючими на основі
ванню [15]. Натомість, у старшому дошкільному віці тих емоцій, що вони демонструють. Отже, перспекдитина ще не завжди здатна до аналізу мотивів ді- тивами подальших розвідок уважаємо розробку та
яльності й поведінки інших, особливо дорослих, щоб упровадження методики розвитку емоційного інтеурахувати їх під час подальшої взаємодії.
лекту дітей старшого дошкільного віку в умовах ЗДО.
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF CHILDREN OF SENIOR
PRESCHOOL AGE
Abstract. The relevance of the study of the conditioned capabilities of society for the development of active,
successful, harmoniously developed, self-suﬃcient personality, that is capable of eﬀective communication with other
people. This becomes possible due to the high level of development emotional intelligence. The purpose of the article
is to determine the leading features of the development of emotional intelligence of children of senior preschool.
Theoretical methods used: analysis, synthesis, systematization, generalization, classiﬁcation, etc. The essence of
the leading categories is determined, in particular: «emotional intelligence», «emotional intelligence of children
of senior preschool»; the leading features of its development at this age stage are characterized. Thus, the leading
features of the development of emotional intelligence of a senior preschooler include: active development of the
emotional sphere of a child; expansion of social contacts, which aﬀects the intensity and quality of communication
with others on the one hand, on the other − helps to navigate the diversity of emotional states of people, promotes
the accumulation of emotional experience in senior preschoolers; expanding the range of emotions that a child is
able to recognize, their verbalization; formation of ability for the volitional regulation of emotional manifestations
against the background of situationality; formation of emotional decentration and the formation of ability for the
emotional foresight. Instead, a fundamentally important thesis on the development of emotional intelligence of senior
preschoolers still needs systematic, purposeful work by adults in this direction, because it is diﬃcult for a child to
recognize the causes of emotional state, eﬀectively regulate emotions and build an adequate model of behaviour
based on emotions they demonstrate. Prospects for further research on the development of emotional intelligence of
senior preschoolers are identiﬁed.
Key words: emotional intelligence; emotional intelligence of senior preschool children; features of the
development of emotional intelligence of senior preschoolers; senior preschool children.
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