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Розвиток когнітивної складової соціального
інтелекту експлікується в таких його показниках,
як гнучкість, критичність і самостійність, що
дозволяють індивіду добре пристосуватися до
зовнішніх умов, до обставин навколишньої
дійсності
тощо.
Критичність
актуалізує
вміння особистості аналізувати своє рішення
з урахуванням відповідної ситуації, виявляти
емпатію до суперечностей і логічних помилок
(Майерс, 2006). Критичність, зокрема, у старших
підлітків реалізується у процесі визначення
цільових настановлень навчально-пізнавальної
діяльності. Індивіди, як правило, схильні
перевіряти нову інформацію, зіставляючи її із
набутими раніше знаннями. Уміння орієнтуватися
на набутий досвід дозволяє особистості
критично оцінювати реальну ситуацію, визначати
перспективу своєї життєдіяльності.
На особливу увагу заслуговує структурнодинамічна теорія Д.В. Ушакова. В парадигмі
даної теорії, соціальний інтелект – це здатність
особистості до пізнання соціальних явищ, що
складають лише один з компонентів соціальних
умінь, соціальної компетентності тощо, але не
вичерпує всієї кількості здібностей та здатностей
(Ушаков, 2002).
Автор структурно-динамічної теорії виокремлює
такі
базові,
фундаментальні
особливості
соціального інтелекту: його континуальний
характер; використання невербальної репрезентації
контексту; втрата точності соціального оцінювання
за умов вербалізації почутої інформації; набуття
імпліцитних здатностей до суб’єкт-суб’єктного
спілкування; актуалізація особистісно значущого
досвіду.
Отже,
охарактеризувавши
психологічні
теорії та концепції соціального інтелекту,
можна стверджувати, що всі ці теорії та
концепції виділяють три основні групи, які
описують три базові структурні компоненти
соціального інтелекту: когнітивний, емоційний та
поведінковий. Змістовно кожна з цих груп може
бути описана наступними складовими:
1. Когнітивний
компонент
вміщує:
а) соціальні знання – знання спеціальних
правил поведінки в соціумі, професійні знання;
б) соціальне мислення – здатність розуміти логіку
розвитку ситуацій міжособистісної взаємодії,

The problem of explication of social intellect of
the person by the communicative behavior of people
is very actual nowadays. We’ll try to explain our
point of view. The development, for example, of the
cognitive component of social intellect makes explicit
its performance in such as flexibility, critical and
independent, allowing the individual to adapt well to
external conditions, the circumstances of reality, etc.
Severity updates the skills of the individual to analyze
their decision considering the circumstances, to show
empathy to contradictions and logical errors (Mayers,
2006). Also severity plays the main role in the
process of identifying target intended for teaching and
learning activities. Individuals usually tend to check
new information by comparing it with previously
acquired knowledge. The ability to focus on the
experience allows the individual to assess critically
real situation, determine the term of his/her life.
We have to concentrate our attention on the
structural and dynamical theory of D.V. Ushakov
(Ushakov, 2002). In his paradigm, social intellect
is the ability of the person to know the social
phenomena that are only one component of social
skills, social competence, etc., but does not exhaust
the total number of skills and abilities.
The author of structural dynamic theory
distinguishes these basic, fundamental features of
social intellect: its continual nature; the usage of
nonverbal representation of context; loss of accuracy
for assessment of social conditions of verbalization
of information being heard; acquiring implicit ability
to subject-communication; updating personally
meaningful experience.
In such a way we can argue that all these theories
and concepts can be included into three main groups
which describe three basic structural components
of social intellect: a cognitive component, the
emotional one and a behavioral component. Content
of each component can be described by the following
subcomponents.
The cognitive component contains:
• social knowledge – knowledge of special
rules of behavior in a society, professional knowledge;
• social thinking – the ability to understand
the logic of interpersonal interaction in situations,
determine the behavior of people in these situations;
the ability of cognition in behavior, its elements,
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визначення особливостей поведінки людей в цих
ситуаціях; здатність пізнання стилів поведінки, її
елементів, психологічних чинників та детермінант
адекватної поведінки, а саме: здатність розуміти
зміну значень вербальних реакцій людини
залежно від контексту, який викликала певна
ситуація міжособистісної взаємодії; в) соціальне
прогнозування – пізнання результатів поведінки,
тобто здатність передбачати наслідки поведінки
індивідів в певних соціальних ситуаціях,
вміння прогнозувати, що саме відбудеться
надалі; г) соціальна інтуїція – сприймання і
розуміння почуттів і настрою інших людей в
контексті міжособистісної взаємодії; здатність до
логічного узагальнення, виокремлення істотних
ознак міжособистісної взаємодії з урахуванням
невербальних реакцій людини; здатність адекватно
сприймати, як саме оцінюється поведінка
особистості в парадигмі соціального простору.
2. Емоційний
компонент
включає:
а) співпереживання – здатність входити в
положення інших людей, ставити себе на
місце іншого (долати стани комунікативного і
морального
егоцентризму);
б) розпізнавання
емоцій інших людей – вміння знаходити спільну
мову і підтримувати продуктивні взаємостосунки
з людьми незалежно від когнітивної складності
ситуації, в якій відбувається процес суб’єктсуб’єктної взаємодії; в) емоційна обізнаність –
здатність розрізняти та інтерпретувати власні
настрої, емоції, бажання, а також адекватно
оцінювати особливості їхнього впливу на інших
людей; г) здатність до саморегуляції – вміння
регулювати свої емоції та настрій.
3. Комунікативно-поведінковий
компонент
складається із таких структурних елементів:
а) соціальної взаємодії – відкритість до спілкування
та міжособистісних стосунків з іншими людьми;
здатність і готовність працювати спільно, здатність
до колективної взаємодії, спрямованість на
групу (мікрогрупу); б) соціальна адаптація –
пристосованість до інших людей та вимог
суспільства або групи (мікрогрупи); організованість,
вміння підпорядкувати себе правилам і вимогам
соціуму, прийняття суспільних норм як таких, що є
особистісно значущими для даної людини.
Таким чином, соціальний інтелект –
це здатність людини розуміти інших та
співпрацювати з ними. Соціальний інтелект
також вміщує усвідомлення ситуації і соціальної
динаміки, що регулює плин цієї ситуації, знання
стилів і стратегій міжособистісної взаємодії,
які можуть допомогти людині досягти своїх
цілей у взаємостосунках з іншими. Соціальний
інтелект також включає в свою структуру власне
усвідомлення та розуміння своїх уявлень і моделей
реагування на ситуації соціальної взаємодії.

psychological factors and determinants of appropriate
behavior, namely the ability to understand the
changing values of human verbal responses depending
on the context, which caused a certain situation of
interpersonal interaction;
• social prediction – knowledge of the results
of behavior, the ability to foresee the consequences of
the behavior of individuals in certain social situations,
the ability to predict what will happen in future;
• social intuition – the perception and
understanding of feelings and moods of others in the
context of interpersonal interaction; capacity for logic
synthesis, isolating essential features of interpersonal
interaction on the basis of non-verbal reactions’
Rights; the ability to perceive how individual behavior
is measured in the paradigm of social space.
The emotional component includes:
• empathy – the ability to enter the position
of others, put yourself in the other conditions (states
overcome communicative and moral egocentrism);
• recognition of emotions of others – the ability
to find a common ground and maintain productive
relationships with people regardless of cognitive
complexity of the situation in which there is a process
of subject-subject interaction;
• emotional awareness – the ability to
distinguish and interpret people’s moods, emotions,
desires, and to adequately assess the features of their
impact on others;
• the ability to self-regulation – the ability to
regulate people’s emotions and mood.
Behavioral component consists of the following
structural elements:
• social
interaction
–
openness
to
communication and interpersonal relationships with
other people; the ability and willingness to work
together, the capacity for collective interaction, focus
on group (microgroups);
• social adaptation – adaptation to other
people and the demands of the society or group
(microgroups); organization, ability to subordinate
himself/herself according to rules and requirements
of the society, making social norms as those that are
personally meaningful to the person.
So, social intellect is the ability to get along
well with others, and to get them to cooperate with
you. Sometimes referred to simplistically as «people
skills», social intellect includes an awareness of
situations and the social dynamics that govern them,
and knowledge of interaction styles and strategies
that can help a person achieve his or her objectives in
dealing with others. It also involves a certain amount
of self-insight and a consciousness of one’s own
perceptions and reaction patterns.
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