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У статті розкрито соціально-психологічні чинники розвитку емоційного інтелекту та їх сут-
ність. Подана у статті інформація свідчить про те, що для розвитку емоційного інтелекту існу-
ють об’єктивні соціальні передумови.
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І. Вступ0

Емоційний інтелект як феномен останні-
ми десятиліттями все більше цікавить уче-
них різних країн, що зумовлено суттєвим
впливом емоцій на успішність життєдіяль-
ності людей. Емоції можна розвивати і для
цього розвитку існують об’єктивні переду-
мови як біологічні, так і соціально-
психологічні.
ІІ. Постановка завдання
Мета статті – виокремити й охарактери-

зувати соціально-психологічні чинники
розвитку емоційного інтелекту.
ІІІ. Результати
Проблему емоційного інтелекту дослі-

джували такі вчені, як: І.Н. Андрєєва,
Дж. Блок (J. Block), Х. Вейсингер (H. Wei-
singer), Г.Г. Горшкова, Д. Гоулман (D. Gole-
man), Дж. Мейер (J. Mayer), Е.Л. Носенко,
Г. Орме (G. Orme), П. Селовей (P. Salovey),
Д. Слайтер (D. Sluiter), Р. Стенберг (R. Sten-
berg) та ін.
І.Н. Андрєєва [2], згідно з певним підхо-

дом до розуміння емоцій як особливого ти-
пу знання та інтелекту як сукупності взає-
мопов’язаних між собою розумових здібнос-
тей, поняття “емоційний інтелект” характе-
ризує як сукупність ментальних здібностей
розуміти власні емоції та емоції інших лю-
дей і керувати емоційною сферою. Є й інші
трактування цього феномену, які викладені
у працях вище зазначених авторів.
Кожний з авторів давав тлумачення по-

няття “емоційний інтелект”, виходячи з то-
го, як він розуміє його сутність і соціальну
значущість.
Аналіз різних підходів до трактування

цього поняття дав змогу більш різносторон-
ньо підійти до його тлумачення і сформу-
лювати визначення таким чином: емоцій-
ний інтелект – це здатність людини усвідо-
млювати свої емоції та емоції інших людей,
контролювати їх і діяти згідно з рівнем ус-
відомленості та контрольованості ними для
досягнення певної мети.
Стосовно соціальних передумов розвит-

ку емоційного інтелекту, то над їх виявлен-
ням працювали ряд дослідників. І.Н. Ан-
дрєєва [2] виділяє такі найважливіші соціа-
льні передумови:
– синтонічність у дитячому віці;
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– розвиток раціональності в міру дорос-
лішання;

– рівень розвитку самосвідомості;
– емоційно сприятливі відносини між ба-

тьками;
– рівень освіти батьків і сімейний достаток;
– гендерні особливості виховання;
– андрогінність;
– зовнішній локус контролю;
– релігійність.
Так, поняття “синтонія” розуміється як

інстинктивна співзвучність з оточенням,
тобто природний інстинкт, реакція типу бе-
зумовного емоційного рефлексу природже-
ного механізму звільнення (Mazurkevwich,
1950) або як набута реакція (Reykowski,
Kochanska, 1980) [14].
Розвиток синтонії, як доводить І.Н. Ан-

дрєєва [2], пов’язаний у першу чергу з
емоційними реакціями оточення на дії ди-
тини, які є орієнтирами для її самоставлен-
ня і самооцінки.
Основи реалістичного самосприйняття

закладаються на ранніх стадіях онтогенезу,
визначаючись вихідним прийняттям дитини
з боку батьків (А. Кравченко, 2001) [5].
Становленню синтонічності дитини пе-

решкоджають такі фактори.
По-перше, гіперопіка і переоцінка його

батьками, бо в умовах постійної турботи
батьків, їх надмірної любові у дитини немає
необхідності прагнути до встановлення
емоційного контакту з дорослими, за раху-
нок чого механізми, які дають змогу це
зробити, не формуються.
По-друге, розвиток синтонії блокується,

якщо дитина, потенційно не здатна до
встановлення емоційного контакту, не має
такої можливості через байдужість або во-
рожість оточення. Асинтонічність, що вини-
кає як наслідок депривації потреби в емо-
ційному контакті, ускладнює процес вира-
ження емоцій суб’єктом і розуміння його
партнерами по спілкуванню.
Синтонічність у дитячому віці – необхід-

ний етап психічного розвитку. Разом із тим,
синтонічність, що зберігається до дорослого
віку, свідчить про порушення розвитку, бо
у міру розвитку логічного причинно-
наслідкового мислення синтонія переростає
в емпатію, яка являє собою не стільки емо-
ційну співзвучність зі станом іншої людини,
скільки розпізнавання конкретного емоцій-
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ного стану (M. Hoffman) [12]. У зв’язку з
тим, що в процесі нормального розвитку в
людини розвивається схильність до рефле-
ксії, відбувається природне ослаблення си-
нтонічності на користь незалежності від
зовнішнього світу і намагання протидіяти
афективним впливам оточення. Таким чи-
ном, механізми раціонального мислення
тиснуть на безпосередність нижчих почут-
тів [2].
Протидія негативному афективному

впливу здійснюється завдяки раціонально-
му ставленню до навколишніх людей і по-
дій. Встановлено, що використання раціо-
нальних тверджень зменшує емоційний
дистрес і знижує інтенсивність як “недореч-
них” емоцій (гніву, депресії тощо), так і
“доречних” (роздратування, печалі, схви-
льованості та ін.) [2]. Наприклад: “Це не
найгірше, що я можу доповнити”.
Важливою передумовою розвитку емо-

ційного інтелекту є рівень розвитку само-
свідомості, тому що механізми саморегуля-
ції, як і синтонічність, закладаються на
найбільш ранніх етапах розвитку особисто-
сті. Уся система особистісної саморегуляції
базується на рівні розвинутості самосвідо-
мості (Е.А. Гребенщикова) [4]. Отже, рівень
розвитку самосвідомості виступає як пере-
думова управління власними емоціями.
Соціальною передумовою виступають і

емоційно-сприятливі відносини між батька-
ми.
Ключовими моментами емоційно сприят-

ливих відносин у родині є емоційний фон у
сім’ї, чуйність батьків до дитини і вибрані
батьками методи контролю за життєдіяльні-
стю дитини [9, с. 570–572].
Емоційно теплі батьки, доводить Х. Бі

[9], турбуються про дитину, виражають
свою любов, часто чи регулярно ставлять
потреби дитини на перше місце, демон-
струють ентузіазм щодо активності дитини,
чутливо та емпатично реагують на її почут-
тя. Психологи виявили, що у теплій любля-
чій сім’ї діти частіше встановлюють безпеч-
ну прихильність у перші два роки життя;
мають більш високу самооцінку, вони більш
емпатичні й альтруїстичні та гостріше реа-
гують на біль або страх інших людей; ма-
ють більш високі показники IQ у дошкіль-
ному періоді та початковій школі, краще
встигають у школі. Діти, які зростають у
теплій емоційній атмосфері менш агресивні
та рідше виявляють делінквентну поведін-
ку, більш впевнені у собі, більш активні та
спокійні.
Діти, які не мають такої емоційної під-

тримки, більш вразливі, агресивні, часто
мають девіантну поведінку, виявляють не-
впевненість, мають неадекватну самооцінку
та інші негативні прояви. Щоб попередити
ці явища, Х. Бі [9, с. 571–572], наприклад,
рекомендує дотримуватись певних правил
контролю, найпершим із яких вважає по-
слідовність вимог і чітке регулювання їх
виконання, тоді дитина виростає слухня-
ною і передбачуваною, у батьків не вини-

кає потреби застосовувати методи пока-
рання.
Другим правилом контролю є рівень очі-

кувань батьків від дитини. Якщо очікування
батьків більш зрілої поведінки дитини від-
повідає її віку, буде формуватись самостій-
ність, відчуття компетентності, яке буде
розповсюджуватись на всі сфери її життєді-
яльності.
Дослідження показують, що люди, які

задоволені своїм сімейним життям, мали
значно вищий рівень EQ, ніж ті, які ним не
задоволені (Г. Орме, 2003) [8].
Важливою передумовою для розвитку

емоційного інтелекту є рівень освіти батьків
та їх сімейний достаток. Виявилось, що чим
вищі ці показники, тим вищий рівень емо-
ційного інтелекту, зокрема у підлітків
(N.R. Harrod, S.D. Sheer, 2005).
Х. Бі [9, с. 571] підкреслює, що бідність і

грубість є причиною незахищеності дитини,
що призводить до агресивності як форми
захисту і делінквентної поведінки як форми
самовираження. Якщо ворожість батьків
виявляється у вигляді фізичного насилля
або зневаги до дитини, то наслідки можуть
бути ще більш негативними.
Не менш важливою передумовою розви-

тку емоційного інтелекту є гендерні особ-
ливості виховання, які виявляються, перш
за все, у переважанні в жінок міжособисті-
сних, а у чоловіків внутрішньоособистісних
показників (Г. Орме, 2003) [8].
Відомо, що емоційні відмінності серед

дорослих чоловіків і жінок із початку дете-
рміновані підходами до виховання дітей
(D. Goleman, 1988).
Хлопчики, як правило, володіють більш

стійкими і більш традиційними статево ро-
льовими стереотипами. Але якщо діти зрос-
тають без батька, а мати весь час працює,
то й у дівчаток, й у хлопчиків менш жорсткі
стереотипи. Крім того, частина дівчаток
намагаються бути схожими на хлопчиків в
одязі, поведінці, грі. Інколи дівчаток так
виховують спеціально, щоб вони були зда-
тні до самозахисту, інколи дівчатка самі
обирають такий шлях із цією метою [9,
с. 573].
У зв’язку із цим андрогінність може роз-

глядатися як наслідок певної стратегії ви-
ховання у сім’ї. Природа людини андроген-
на, тобто двостатева. Людина володіє мож-
ливістю відчувати і вести себе по-чоло-
вічому чи по-жіночому. Андрогінія – все-
охопна характеристика людини, що стосу-
ється усіх сфер ідентичності, способу жит-
тя, тілесності, емоційності, сфери професії,
роботи, вибору партнера тощо.
Абсолютна статево-рольова фіксованість

є патологією, тому що людина може вияв-
ляти чоловічі та жіночі сторони у галузі
професії, інтересів, почуттів, думок (А.А. Алек-
сандров, 2004) [1, с. 455–456]. Позитивний
взаємозв’язок андрогінності й емоційного
інтелекту виявлений у сучасних досліджен-
нях [1]. Андрогенні обстежувані на відміну
від індивідів з маскулінними і ремінними
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характеристиками виявляють більшу емо-
ційну гнучкість. Залежно від ситуації вони
можуть бути або незалежними і сильними,
або турботливими і добрими (Н. Оліфі-
рович, І. Громова, 2003) [7]. В андроген-
них індивідів існує поєднання виражених
здібностей до розпізнавання і самоконтро-
лю емоцій.
Наступною передумовою розвитку емо-

ційного інтелекту є зовнішній локус конт-
ролю. Локус контролю – це узагальнене
очікування того, якою мірою люди контро-
люють підкріплення у своєму житті
(D. Rotter, 1975). Локус контролю назива-
ють зовнішнім (екстернальним), якщо люди
впевнені, що їх успіхи та невдачі регулю-
ються зовнішніми факторами, і внутрішнім
(інфернальним), коли люди вірять у те, що
їх успіхи та невдачі визначаються їх влас-
ними діями й здібностями.
Результати досліджень (L. Wang, N.H. An-

derson, 1994) [16] показують, що досліджу-
вані із зовнішнім локус-контролем більш
схильні прощати як інших, так і собі, а з
внутрішнім локус-контролем частіше осу-
джують себе і більш прискіпливі, коли осу-
джують інших. Здатність прощати пов’язана
з усвідомленням власних емоцій і управлін-
ня ними, емпатією відносно того, хто обра-
зив [2].
Деякі вчені прослідковують взаємозв’я-

зок між релігійністю й емоційним інтелек-
том.
По-перше, у релігійних індивідів пере-

важає зовнішній локус контролю.
По-друге, релігійне виховання передба-

чає виховання почуття безумовної любові.
По-третє, підготовка до церковних та-

їнств (сповіді, причастя) неможлива без
самоаналізу діяльності та супроводжуваль-
них її емоцій.
Існують й інші підходи до виділення со-

ціальних передумов розвитку емоційного
інтелекту. Зокрема, Х. Бі і У. Хартуп [9,
с. 481] передумовами розвитку емоційного
інтелекту вважають досвід у двох видах
відносин: вертикальному і горизонтальному
спілкуванні.
Вертикальні відносини включають при-

хильність до кого-небудь, хто володіє біль-
шою соціальною силою або знаннями (ба-
тьки, вчителі, старші брати, сестри та ін.).
З боку старших або дорослих відгук на цю
прихильність може бути різним і це суттєво
впливає на емоційний розвиток індивіда.
Горизонтальні відносини, за контрастом,

взаємні та рівноправні, тому що учасники
спілкування – ровесники, які мають рівну
соціальну силу.
І вертикальні, і горизонтальні відносини

є необхідними, бо в них у дитини створю-
ються базові внутрішні робочі моделі та за-
своюються фундаментальні емоційні навич-
ки. Так, саме в горизонтальних відносинах,
у групі ровесників дитина розвиває соціа-
льно-емоційну поведінку і набуває нави-
чок, які можна здобути тільки у відносинах
із рівними: емоційне ставлення до співпра-

ці, суперництва, дружби тощо. А вертика-
льні відносини необхідні для того, щоб на-
дати дитині захист і безпеку.
У першу чергу, це відносини між бать-

ками і дітьми. Вони мають життєво важливу
цінність, оскільки забезпечують дитину всім
необхідним.
Ключовими почуттями у цих відносинах

Боулбі і Айнсворт зазначають емоційний
зв’язок, прихильність і поведінку прихиль-
ності (спосіб прояву прихильності). Якщо
розглядати конкретно емоційний зв’язок, то
дійсно суттєвими є можливість батьків і ди-
тини побудувати злагоджені відносини, щоб
обом було комфортно.
Емоційний інтелект у цьому випадку

розвивається відповідно до рівня комфорт-
ності відносин. Дискомфортні відносини
знижують емоційний розвиток дитини або
формують викривлене уявлення і неадек-
ватну поведінку.
Прихильність розглядається як підвид

емоційного зв’язку, у якому відчуття безпе-
ки людини пов’язане з відносинами із доро-
слими. Відповідно до цього визначення
ставлення дитини до батьків можна назвати
прихильністю і якщо в їх присутності дити-
на почуває себе захищеною і комфортно,
то батьків можна використати як “безпечну
основу” в житті. Але в цьому випадку пови-
нен існувати емоційний зв’язок батьків з
дитиною. Це емоційні зв’язки по вертикалі.
Прихильність як підвид емоційного зв’яз-

ку по горизонталі (з ровесниками) – важ-
лива передумова розвитку емоційного інте-
лекту, бо наявність друзів-ровесників та-
кож формує відчуття захищеності та ком-
фортності, а їх відсутність спричинює само-
тність, що гальмує розвиток емоційного ін-
телекту, призводить до замкнутості, зневі-
ри, зниження самооцінки, а в деяких випа-
дках ще до гірших наслідків (фрустрації,
есканізму, суїциду).
Що стосується способів прояву прихиль-

ності, то вони бувають різні: від доброзич-
ливого ставлення і приємного спілкування
до надмірних вимог й авторитарного стилю
відносин. Залежно від характеру способів
прояву прихильності емоційний інтелект
розвивається успішно або його розвиток,
навпаки, гальмується.
Особливе значення для розвитку емо-

ційного інтелекту мають горизонтальні
зв’язки і позитивні способи прояву прихи-
льності з боку ровесників у шкільні роки. Ці
відносини є не тільки засобом захисту і
безпеки, а й засобом самовираження, са-
моствердження, що важко здійснити серед
дорослих. Разом із тим, підтримка дорослих
у емоційному розвитку має для школярів
надзвичайно важливе значення.

IV. Висновки
Емоційний інтелект – це феномен, який

досліджується ученими різних країн, що
свідчить про важливість глибокого вивчен-
ня цього явища, зокрема із психологічної
точки зору.
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Доведено, що емоційний інтелект можна
розвивати і для цього існують об’єктивні
передумови.
Встановлено, що існують різні підходи

до виділення, зокрема, соціально-психоло-
гічних чинників розвитку емоційного інте-
лекту.
Найсуттєвіші соціально-психологічні чин-

ники: синтонічність у дитячому віці; розви-
ток раціональності в міру дорослішання;
рівень розвитку самосвідомості; емоційно
сприятливі відносини між батьками; рівень
освіти батьків і сімейний достаток; гендерні
особливості виховання; андрогінність; зов-
нішній локус контролю; релігійність.
Вищезазначені соціально-психологічні

чинники сприяють розвитку емоційного ін-
телекту або гальмують цей процес залежно
від соціальних взаємозв’язків у вертикаль-
ному спілкуванні та діях (діти й дорослі) й у
горизонтальному спілкуванні та діях (діти
та їх ровесники).
Сенситивним періодом у розвитку емо-

ційного інтелекту індивідів є, на наше пе-
реконання, їх шкільне життя, тому що саме
в школі збагачене соціальне середовище, в
учнів є можливість спілкуватися з ровесни-
ками, зі старшими і меншими за себе; не-
доліки сімейного виховання можливо ком-
пенсувати системою шкільного освітньо-
виховного процесу за рахунок великої кі-
лькості та різноманітності контактів.
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Зарицкая В.В. Социально-психологические факторы развития эмоционального ин-
теллекта
В статье раскрываются социально-психологические факторы развития эмоционального ин-

теллекта и их сущность. Представленая в статье информация свидетельствует, что для разви-
тия эмоционального интеллекта существуют объективные социальные предпосылки.
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дрогинность, привязанность.

Zaritskaya V. The socio-psychological factors in the emotional intelligence forward
movement

The article describes the social and psychological factors in the emotional intelligence forward
movement and their essence. The information presented in the article, suggests that the objective
social conditions for the emotional intelligence developmental growth exist.
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