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Процеси комунікації в сучасному суспільстві характеризуються високим ступенем динамічнос-ті, інтегрованістю та глобалізованістю, що обумо-влюється розвитком інформаційно-комунікацій-них технологій, розширенням сфер освітянського, економічного та соціального співробітництва як в межах однієї країни, так і вселенського масштабів. Означене визначає сучасні особливості спілкуван-ня між всіма членами суспільства, починаючи з дітей раннього і завершуючи людьми зрілого ві-ку. Постає нагальна потреба у визначенні способів оптимальної комунікації, налагодження механіз-мів взаєморозуміння та формування збалансова-ної системи співіснування суспільства в цілому. У контексті зазначеного особливу увагу психологів, педагогів, соціологів, дослідників в останні деся-тиліття звернено до проблеми емоційного роз-витку та формування емоційного інтелекту осо-бистості з раннього віку. Важливо відмітити, що оволодіння особистіс-тю загальнолюдськими цінностями , способами оптимальної комунікації з іншими неможливе тільки на рівні усвідомлення, оскільки цей процес передбачає також і емоційні переживання різного спектру. З огляду на це, на сучасному етапі розвит-ку педагогічної науки суттєвого значення набуває проблема емоційної культури, емоційного розвит-ку та інтелекту. Актуальність розробки й вирішен-ня даної проблеми визначається також і тим, що вивчення та аналіз освітянської практики засвід-

чує наявність суперечностей між інтелектуальним та емоційним розвитком особистості, рівнем знань та емоційним сприйняттям дітей. Нерідко інтелек-туальне випереджає емоційне, хоча психологами і педагогами відмічено, що емоційні процеси займа-ють одне з важливіших місць у формуванні особис-тості дитини, а емоційний розвиток є складовою частиною емоційного інтелекту особистості.  Проблема емоційної сфери особистості розг-лядалась у дослідженнях вітчизняних та зарубіж-них психологів (А. Ребер, А. В. Сухарєв, О. Я. Чеби-кін, C. Ламберт, В. Меннігер та ін.), психофізіологів (П. Фресс, П. В. Симонов та ін.) та педагогів (С. В. Родіна, Т. С. Сваренко та ін.). Значний внесок у вирішення проблеми емоційної сфери особисто-сті зробили О. Я. Чебикін, А. Маурер, Дж. Мюррей та інші, в роботах яких викладені загальні уявлен-ня щодо її дослідження та формування. Результа-ти досліджень Г. М. Бреслава, О. В. Запорожець, Я. З. Неверович, О. І. Кульчицької, Е. Л. Носенко, А. Е. Ольшаннікової, Е. Д. Хомської, О. Л. Яковлевої та інших, що спрямовані на виявлення певних закономірностей становлення емоційної сфери, а також О. Г. Асмолова, Л. С. Виготського, Г. Крайг, І. С. Кона, О. М. Леонтьєва, Д. Б. Ельконіна та ін-ших, які пов’язані з визначенням факторів розви-тку особистості, актуалізують проблему поглиб-леного пізнання емоційної сфери. Однак, особливої уваги потребують проблеми емоційного розвитку дітей дошкільного віку. За 
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ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

У статті розкрито особливості формування емоційного інтелекту дітей дошкільного віку; проана-
лізовано сутність і зміст феномену емоційного розвитку особистості в контексті його вітчизняних та 
зарубіжних дослідників.Вивчення наукової літератури показало, що емоційний розвиток людини прояв-
ляється в зростанні здатності організму до саморегуляції емоційних станів, в накопиченні словесних і 
невербальних виразів емоцій (в тому числі і в зростанні емоційного словника), в збагаченні емоційного 
досвіду дитини, в появі нових емоцій (перш за все, соціальних і інтелектуальних), в умінні розрізняти і 
більш тонко диференціювати емоційні стани і партнера в спілкуванні. Встановлено, що формування 
емоційного інтелекту значною мірою залежить від емоційного розвитку особистості. У процесі дослі-
дження з’ясовано, що серед ефективних методів формування емоційного інтелекту є: метод мотивації 
до емпатії, емоційно-образного впливу, словниковий та ігровий методи, а серед прийомів можемо виок-
ремити: створення емоційно-насиченого фону, емоційний масаж, формули емоційної стійкості. 

Ключові  слова :  емоційний розвиток, емоційний інтелект, особистісний розвиток, дошкільне ди-
тинство, формування емоційного інтелекту. 
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тверджнням Т. А. Даніліної в дошкільному віці емоції відіграють велику роль в житті дитини [6]. Дослідниця говорить про те, що в цей віковий період емоційні реакції носять імпульсивний і безпосередній характер. У ранньому віці емоції більш виражені, ніж в дошкільному дитинстві. це пов'язане з тим, що дитина не вміє керувати свої-ми переживаннями і емоції починають керувати його поведінкою. Через це відбувається більш бурхливий і мимовільне прояв емоцій. Дорослий легко може визначити емоції дитини тому що во-ни проявляються і міміці дитини, і в його поведін-ці в цілому. До кінця періоду раннього дитинства і наближення кризи 3 років у дитини з'являється афективний поведінка при виникненні у нього труднощі їй. Ця емоційна спалах з'являється, коли у дитини не виходить зробити щось – то самостій-но і поруч не виявляється дорослого, який міг би допомогти. Так само дитина може демонструвати подіб-не поведінку. Через брак уваги з боку дорослих. Афективний поведінка поступово проходить, як-що дорослі спокійно реагують на поведінку дити-ни. У дошкільному дитинстві афективний поведі-нка або повністю перестає проявлятися, або його інтенсивність знижується. Емоційний фон дитини стає бол її стабільним. П. М. Якобсон в своїх пра-цях писав, Що при переході від раннього до дош-кільного віку змісту емоцій зазнає зміна. Зміни відбуваються зміни одних почуттів іншими і поя-ви нового типу емоційних станів. об'єкти, від яких раніше виникав інтерес, перестають цікавити ди-тини. На їхньому місці з'являються нові об'єкти і дії, що приковує до себе велику увагу. До дошкіль-ного віку емоційний світ дитини змінюється і стає більш різноманітним. Відбувається ускладнення емоцій від базових (радості, гніву, страху та ін.) до захоплення, подив, ревнощів, смутку. Зміни відбу-ваються і в зовнішніх проявах дітьми емоцій. діти вчаться показувати емоції через посмішку, пог-ляд, інтонацію, позу, жести. О. В. Запорожець [8] вважає, що виникнення нових емоцій в дошкіль-ному віці, перш за все пов'язано зі зміною змісту та структури діяльності дитини. До 3 років у дітей з'являються емоційні реакції, що свідчать про на-явність естетичного переживання. Спочатку ди-тина наслідує дорослому, який виховує в ньому естетичне почуття. Дорослий акцентує увагу ди-тини на естетичну сторону предмета або явища: «Подивися, як красиво» і т.п . У дитячому віці ди-тини залучали блискучі і яскраві речі, але в період дошкільного дитинства дитина швидко навчаєть-ся розрізняти гарне і некрасиве і починає ділити-ся спостереженнями зі дорослими. Дитина радіє 

квітам, гарному одязі, красивою іграшці, бачить красу в творах мистецтва. Заняття і дидактичні ігри сприяють розвитку інтелектуальним емо-ціям таких як: здивування, цікавість, впевненість або сумніви в своїх судженнях і радість від знай-деного вирішене В останні десятиліття надзвичайно активно ведуться дискусії щодо формування емоційного інтелекту (ЕІ) та важливість для цього раннього емоційного розвитку дитини, як бази для подаль-шого ефективного формування ЕІ. Проте окресле-ний аспект потребує науковий досліджень, які б забезпечили експериментальнуперевірку ефекти-вних способів формування такого емоційного інте-лекту дитини дошкільного віку, який й би сприяв повноцінному гармонійному розвитку дитини та поступової позитивної соціалізації в різні освітні середовища та соціопросторі в цілому. Відтак, за мету статті ставимо визначення наукових категорій «емоційний розвиток» та «емоційний інтелект», «емоційний інтелект дітей дошкільного віку», а також виокремлення методів і прийомівемоційного розвитку дітей дошкільно-го віку. Сформульована мета якісно реалізовувати-меться через поетапне розв’язання таких завдань: по-перше є необхідність з’ясування особливостей відмінності та визначення сутності таких катего-рій як «емоційний розвиток», «емоційний інте-лект» та «емоційний інтелект дітей дошкільного віку» та з’ясування взаємозв’язку окреслених по-нять; по-друге, систематизація та виокремлення існуючих методі та прийомів емоційного розвит-ку дітей дошкільного віку, як таких, що забезпечу-ючи останнє сприятимуть формуванню емоційно-го інтелекту особистості.  Емоції допомагають розкрити внутрішній світ людини, впливають на її вчинки, відіграють роль регуляторів людського спілкування. У галузі психолого-педагогічного знання, проблема емо-ційного розвитку особистості дитини займає важ-ливе місце і є однією з найбільш дискусійних. Це пов'язано з неоднозначністю розуміння сутності та змісту процесу емоційного розвитку, його ме-ханізмів, а також умов, що впливають на нього, відтак розглянемо ці питання більш ґрунтовно. Визначаючи поняття «емоційний розвиток», важливо зупинитися на розумінні поняття розви-тку, який прийнято розуміти як процес послідов-ного руху, зміни в організмі, менталітеті, інтелек-туальної та духовної сфери людини як розвиток [7]. У педагогічній науці розвиток – це головна категорія, наукове поняття, що виражає найбільш істотні властивості і відносини певного явища дійсності: розвиток – це об'єктивний процес і  
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результат внутрішнього послідовного кількісного і якісного зміни фізичних і духовних сил людини (фізичний розвиток, психічний, соціальний, духо-вний) [11]. Розробка відрізняється від будь-яких інших змін об'єкта. Об'єкт може змінюватися, але не розвиватися. Розвиток і освіта не може бути просто сказа-но будь-якій людині, як людина повинна досягти його власної діяльності, силами і напруженістю. Джерелом і внутрішнім змістом розвитку є наявність протиріч між старим і новим. Л. С. Ви-готський виділив два рівня розвитку дітей: 1) рівень відповідного розвитку – від ображає ді-яльні особливості психічних функцій дитини, які склалися сьогодні; 2) зона наступного розвитку – зона незрілих, але дозрівають психічних процесів, що відображає можливості досягнення дитини в умовах співробітництва з дорослими [4, 12]. У зв'язку з цим педагоги повинні очікувати від майбутнього, завтрашнього розвитку дитини сформованості у неї вміння подолати труднощі за допомогою дорослих «сьогодні», але вже «взавтра» дитина маєнавчитися робити це самос-тійно. Дане твердження є справедливим і для емо-ційного розвитку особистості. Водночас, дослідники розходяться в думці про те, які зміни вони домінують в цьому процесі. Так, іноземні психологи Д. Ватсон, Т. Рибот, П. Фресса, розглядаючи емоції як цілком вроджені типові реакції організму, відзначили, що емоції в філогенії і онтогенезі підкоряються інтелекту все більше і більше, і, по суті, приходять до другого плану як «архаїчні інстинктивні реакції» [10, 75]. Вітчизняні психологи Л. С. Виготський, А. В. Запо-рожець виклали і іншу точку зору: емоції під час онтогенезу суттєво збагачуються й набувають нових, більш досконалі форми прояву під впли-вом соціальних умов. Етимологічно термін «емоції» (латиниця «emovere») означає «хвиль, що збуджуються» [13, 411]. Однак з часом слово «емоції» стало трохи відрізнятися. Емоції – особ-ливий клас психічних процесів і станів, що відби-вають у формі безпосереднього досвіду (задо-волення, радості, страху і т. д.) первинна оцінка явищ і ситуацій. Емоції пропагують або мобіліза-цію (активізацію) менталітету і поведінки люди-ни, або гальмування розумової діяльності і пове-дінки [3, 12]. Поняття «емоції» розглядалося представни-ками різних галузей наукового знання, як у вітчи-зняній, так і в зарубіжній літературі, що дозволи-ло виділити різні підходи у вивченні цього явища людської діяльності. Ч. Дарвін – творець теорії природного відбору був одним з перших, чиє ува-гу привернули емоційні явища. Вітчизняні фізіо-

логи (І. П. Павлов, І. І. Сєченов) і зарубіжні вчені (Гільгорі, Грей, У. Кеннон) розглядали природу емоційних проявів з фізіологічної позиції. У пси-хологічній науці емоції були проаналізовані в різ-них аспектах: в діяльності (Г. М Брацлава, А. Н. Ле-онтьєв, Д. Б. Ельконіна та ін.); в поведінці (У. Джеймс, А. В. Запорожець, К. Ізард, Ж. Піаже); в особистісному розвитку (В. Вілюнас, Л. С. Ви-готський, Б. І. Додонов, Є. П. Ільїн та ін.). У роботах А. Н. Леонтьєва, С. Л. Рубінштейна, Г. М. Ципіна та інших авторів, взаємозв'язок емоцій і мотивів на-вчання. Також було відзначено, що з віком емоції починають передбачати дії дітей, зростає роль значної частини активності дітей. Діяльність ди-тини обумовлена емоційними переживаннями, які викликають його подальший розвиток. Вивчення наукової літератури показало, що емоційний розвиток людини проявляється в зрос-танні здатності організму до саморегуляції емо-ційних станів, в накопиченні словесних і невер-бальних виразів емоцій (в тому числі і в зростанні емоційного словника), в збагаченні емоційного досвіду дитини, в появі нових емоцій (перш за все, соціальних і інтелектуальних), в умінні розрізня-ти і більш тонко диференціювати емоційні стани і партнера в спілкуванні. Так, наприклад, по Д. Гельмену і К. Ізард в емоційному розвитку ді-тей має три аспекти: осмислення, вираження і регуляція емоцій [9, 82]. Психологи і педагоги, дотримуючись в дослі-дженнях діяльнісного підходу (Л. І. Божович, Г. М. Брацлава, А. В. Запорожець, Я. З. Неверович, М. І. Юсупов) вважають, що рівень і вік поле емо-ційного розвитку дитини виробляється емоцій-них новоутворень [2, 63]. Означене дозволяє віт-чизняним дослідникам зрозуміти онтогенез емо-ційного розвитку як процесу послідовного і при-родного виникнення і функціонування новоутво-рень, специфічних і необхідних для даного віково-го етапу. Щодо поняття «емоційний інтелект», на дум-ку цих учених, єсукупністю когнітивних здібнос-тей до ідентифікації, розуміння та управління емоціями [14]. Емоційний інтелект розглядається як здатність до розпізнання, розуміння емоцій і управління ними; маються на увазі як власні емо-ції суб’єкта, так і емоції інших людей (Г. Г. Гарско-ва, Д. В. Люсін, J. D. Mayer, P. Salovey, K.V. Petrides, A. Furnham і багато ін.). У зарубіжній психології виділяється ряд нау-кових напрямів у вивченні даного конструкта. Емоційний інтелект вивчається в аспекті успішно-сті життєдіяльності людини (D. Goieman, R. K. Co-oper, А. Sawaf, T. Н. Weisinger, S. B. Wolf тощо), ефективної комунікації та соціальної інтеракції 
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(U.S. Schulte), його взаємозв’язку з показниками психічного і фізичного здоров’я (М. L. Bracken, J. V. Cianochi, G. R. Trinidad).  Відповідно до теорії емоційно – інтелектуаль-них здібностей емоційний інтелект задіяний в адаптивній обробці емоційної інформації та розг-лядається як підструктура соціального інтелекту, яка включає здатність спостерігати власні емоції і емоції інших людей, розрізняти їх і використову-вати отриману інформацію для управління мис-ленням і діями [14]. Відтак, спочатку емоційний інтелект розгля-дався як здатність, що відповідає за обробку емо-ційної інформації. Пізніше концепція була пере-роблена, і емоційний інтелект став визначатися як поєднання чотирьох здібностей, які освоюють-ся в онтогенезі послідовно: сприйняття, ідентифі-кація емоцій (власних та інших людей); управлін-ня власними емоціями та почуттями інших лю-дей; рефлексивна регуляція емоцій, необхідна для емоційного та інтелектуального розвитку; розу-міння емоцій;фасилітація мислення [12]. На основі здійсненого теоретичного аналізу «емоційний інтелект дітей дошкільного віку» ро-зуміємо як стійку здатність дитини до розрізнен-ня різних емоційних станів (власних та співроз-мовників), індикаторами якої є: яскравість вира-ження емоцій дитини, вміння відчувати позитив-ні та негативні емоції співрозмовника (незалежно від статті та віку), спроможність дитини до емпа-тії (наявність емпатійної чутливості), здатність дитини розпізнавати свої власні позитивні та не-гативні емоції, аналізувати їх, робити висновки та дії відповідно до різних повсякденних ситуацій.  Представлене демонструє тісний взаємозв’я-зок розвитку емоцій людини та її інтелекту, від-так, можемо стверджувати, що емоційний розви-ток є основою, одним із визначаючих факторів формування емоційного інтелекту особистості. У Базовому компоненті дошкільної освіти (п. 1.6) особливу увагу надано питанню захисту і зміцненню емоційного благополуччя дітей, роз-витку в них естетичних почуттів, емоційно-моральної чуйності, доброї волі, розуміння і спів-переживання почуттів інших людей [1]. Успіх емоційного розвитку дітей дошкільного віку забезпечується формами, методами і прийо-мами. Форма є стійкою, повної організацією педаго-гічного процесу в єдності всіх його складових.  Основними формами емоційного розвитку дітей дошкільного віку є: ігрові заняття, самостійна му-зична діяльність дітей, спільна діяльність дітей і дорослих у висловлюваннях – імпровізаціях, ви-ставах – імпровізаціях, фотовиставках та ін. [5, 91]. 

Методика являє собою систему способів впливу на поведінкову сферу людини, спрямовану на реалізацію навчально-виховних завдань. Мето-ди лікування: 
– метод мотивації до емпатії: вихователь пробуджує у дітей емоційні реакції через розуміння і емпатію емоційних умов іншо-го, перетворюючись на допомогу. 
– метод емоційно-образного впливу, яка спрямована на мотивацію дітей до переда-чі емоційних переживань в образному вті-ленні за допомогою «занурення» в ситуа-ції вільної операційної уявленнями. 
– словниковий метод реалізується здебіль-шого в естетичних бесідах з дітьми і в роз-витку словника емоцій дитини. 
– ігровий метод є одним з основних методів формування емоцій у дітей дошкільного віку. Ігри близькі, доступні активності ді-тей дошкільного віку, яка природно впи-сується в життя дітей, як провідної діяль-ності здатна здійснювати позитивні зміни в емоційній та інших сферах особистості, формувати нові способи дій та форми по-ведінки. Маючи такі властивості, гра ство-рює сприятливу ситуацію для розвитку виразних проявів дітей, для їх творчої са-мореалізації. В ході перетворень роль і при виконанні різних ігрових завдань ди-тина мимоволі збагачується способами вираження емоцій і адекватного оформ-лення експресивних дій. Емоційно-сенсорні і емоційно-експресивні гри – най-важливіші в цьому плані. Відмітимо також, що прийом є практичним механізмом застосування навчально-виховної техніки і технологій в процесі формування свідо-мої, всебічно розвиненої особистості. До ефектив-них прийомів емоційного розвитку дітей дошкі-льного віку відносимо: 1. Створення емоційно-насиченого фону – надає настрій на зйомках, емоції за допо-могою візуальних і звукових засобів, до-вірчий контакт вихователя з дітьми і т.д. 2. Контрастних зіставлень, прийом спонукає дітей порівнювати, зіставляти, шукати аналогії, вибирати з декількох різних ро-ботах. 3. Рольової взаємодії, який вводить дитину в ситуацію емоційного спілкування через настрій-образ (наприклад, настрою-образи «ведмедя» і «зайця» в ситуації, коли зайчик дражнить ведмедика, образи «совеняти» і «хороброго гусеняти» в ситу-ації страху перед загрозою, «чарівних го-рошин з стручка »в ситуації різних думок і інші, виступають показниками розвине-ного емоційного ставлення). 4. Синтезу мистецтв – дозволяє збагатити естетичні емоції дітей, поглибити відчуття 
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дитиною художнього настрою і сприяє розшифровці змісту естетичних емоцій. 5. Кольоро-настрій – дає можливість дітям висловити настрій музики, картини, вір-ші, а також настрій «героя» через колір, вибираючи кольорову картку (колір мож-на використовувати для оцінювання ди-тиною заняття: як він себе відчував під час заняття; сподобалося чи ні; цікаво чи не цікаво і ін .). 6. Формули емоційної стійкості – допомагає дітям позитивно мислити, проявляти співчуття, бути зібраними, енергійними і ін. («твердо я по життю йду», «тільки смі-ятися», «втіха», «ах, як нам весело», «починається мій новий день», «так і не-має»,«я – хороший, ти – хороший»,«я люб-лю світ», ін.). 7. Емоційний масаж – заснований на парнос-ті контрастних настроїв, регулює емоцій-ні стани дітей (дитина усвідомлює, що свій настрій і налаштований [5]. Отже, проведений теоретичний аналіз кате-горій пов’язаних з визначенням сутності феноме-нів «емоційний розвиток» та «емоційний інте-лект», «емоційний інтелект дітей дошкільного віку» дозволяють стверджувати, що останній 

значною мірою не лише залежить від емоційного розвитку особистості, але й є основоположним у формуванні емоційного інтелекту. У процесі дос-лідження з’ясовано, що серед ефективних методів визначаємо метод мотивації до емпатії, емоційно-обрзного впливу, словниковий та ігровий методи, а серед прийомівможемо виокремити:створення емоційно-насиченого фону,емоційний масаж, фор-мули емоційної стійкості тощо. Виокремлені ме-тоди та прийоми не є панацеєю,але заслуговують на увагу педагогів та батьків, які піклуються про емоційний розвиток дітей та займаються питан-нями формування основ емоційного інтелекту дитини. Водночас, важливо вказати і на те, що запропоновані методичні підказки потребують педагогічного супроводу у аспекті діагностики. З огляду на зазначене, ґрунтовного вивчення пот-ребує розробка ефективної діагностики емоційно-го розвитку та емоційного інтелекту дітей дошкі-льного віку, виокремлення сутнісних відміннос-тей у критеріях, показниках діагностики тощо, що становить перспективу для здійснення подаль-ших наукових розвідок у розв’язанні питань емо-ційного розвитку та формування емоційного інте-лекту дітей дошкільного віку.  
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Наталия Мельник. Эмоциональное развитие личности как основа формирования эмоцио-

нального интеллекта детей дошкольного возраста 
В статье раскрыты особенности формирования эмоционального интеллекта детей дошкольного 

возраста; проанализированы сущность и содержание феномена эмоционального развития личности в 
контексте его отечественных и зарубежных исследователей. Изучение научной литературы показало, 
что эмоциональное развитие человека проявляется в росте способности организма к саморегуляции 
эмоциональных состояний, в нагрмождении словесных и невербальных выражениях эмоций (в том чис-
ле и в росте эмоционального словаря), в обогащении эмоционального опыта ребенка, в появлении новых 
эмоций (прежде всего, социальных и интеллектуальных), в умении различать и более тонко дифферен-
цировать эмоциональные состояния и партнера в общении. Установлено, что формирование эмоцио-
нального интеллекта в значительной степени зависит от эмоционального развития личности. В про-
цессе исследования определено, что среди методов формирования эмоционального интеллекта есть 
метод мотивации к эмпатии, эмоционально-образного влияния, словарный и игровой методы, а среди 
приемов можна выделить: создание эмоционально-насыщеного фона, эмоциональный массаж, формулы 
эмоциональной стойкости. 

Ключевые  слова :  эмоциональное развитие, эмоциональный интеллект, личностное развитие, 
дошкольное детство, формирование эмоционального интеллекта. 
 

Nataliia Melnyk. Emotional development of personality as the basis of the preschool age children 
emotional intelligence  

The article reveals peculiarities of formation of emotional intelligence of preschool children; the essence and 
content of the phenomenon of emotional development of the individual in the context of his domestic and foreign 
researchers are analyzed. At the present stage of the development of pedagogical science, the problem of emo-
tional culture, emotional development and intelligence becomes of paramount importance. The urgency of the 
development and solution of this problem is also determined by the fact that the study and analysis of educational 
practice testifies to the existence of contradictions between the intellectual and emotional development of the 
individual, the level of knowledge and emotional perception of children. Often, intellectual is a head of emotional 
though psychologists and educators noted that emotional processes occupy one of the most important places in 
the formation of the child's personality, and emotional development is an integral part of the emotional intelli-
gence of the individual. 

Study of scientific literature showed that emotional development of man is manifested in the growth of the 
body's ability to self-regulate emotional states, in the accumulation of verbal and nonverbal expressions of emo-
tions (including in the growth of emotional dictionary), in enriching the emotional experience of the child, in the 
emergence of new emotions (first all, social and intellectual), in the ability to distinguish and more subtly differen-
tiate emotional states and partner in communication. It is distinguished, that the formation of emotional intelli-
gence to a large extent depends on the emotional development of personality. In the course of the study, it was 
found out that among the effective methods of forming emotional intelligence are: the method of motivation to 
empathy, emotional image influence, vocabulary and game techniques, and among the techniques we can distin-
guish: the creation of emotionally saturated background, emotional massage, formulas of emotional stability. 

Keywords :  emotional development, emotional intelligence, personal development, preschool childhood, 
formation of emotional intelligence. 
 


