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Соцiальний iнтелект як багатокомпонентна структура

Соцiальний iнтелект виступає одним iз найважливiших компонентiв 
життєдiяльностi людини, дає можливiсть розумiти самого себе, забезпечує 
вiрне розумiння вчинкiв людей, їхнiх вербальних i невербальних реакцiй, висту-
пає важливою когнiтивною складовою в структурi комунiкативних здiбностей 
особистостi.

Соцiальний iнтелект є вiдносно новим поняттям у психологiї, i уявлен-
ня про нього знаходиться в процесi розвитку та уточнення згiдно з реалiями 
рiзноманiтної суспiльної дiяльностi людини. У сучаснiй лiтературi соцiальному 
iнтелекту як певнiй здiбностi надається велика кiлькiсть визначень. Проте май-
же всi вони в якостi предмету розглядають точнiсть розумiння iнших людей 
та адекватнiсть iнтерпретацiї i прогнозування, що забезпечує певний рiвень 
адекватностi та успiшностi соцiальної взаємодiї [10].

Проблемою є i визначення однозначної, загальноприйнятої, вимiрюваної струк-
тури соцiального iнтелекту. Надбання у сферi загальної та соцiальної психологiї 
(К.А. Абульханова-Славська, Б.Г. Ананьєв, Г.М. Андрєєва, В.Н. Дружинiн,  
А.Н. Лєонтьєв, Д. Майєрс, Л.Н. Собчик та iн.) [1,3,8]; працi вчених, якi дотримують-
ся загальної теоретичної моделi соцiального iнтелекту як iнтегральної здiбностi до 
пiзнання поведiнки та соцiальної адаптацiї (Дж. Гiлфорд, Е. Торндайк) [5]; уявлен-
ня про природу соцiального iнтелекту, розробленi у рамках поведiнкового (Е. Торн-
дайк, Г. Олпорт, Г.Ю. Айзенк, М.А. Холодная, М.Л. Кубишкiна) [2], когнiтивного 
(Дж. Гiлфорд, Н. Кентор, В. Штерн, М. Форд, М. Тисак, Н.А. Кудрявцева, 
Д.В. Ушаков) [6,12], комунiкативного (Н.А. Амiнов, М.В. Молоканов, М.I. Бобнє-
ва, Ю.Н. Ємєльянов, А.Л. Южанiнова, Е.С. Мiхайлова, Г.П. Геранюшкiна, А.I. Са-
вєнков) [9] та комунiкативно-особистiсного (В.Н. Кунiцина) [7] пiдходiв до його 
вивчення, - така теоретична база дає можливiсть здiйснити спробу створення влас-
ної моделi структури соцiального iнтелекту.

Серед великої кiлькостi представлених концепцiй найбiльш обґрунтова-
ними та вимiрюваними, з нашої точки зору, є модель соцiального iнтелекту 
Г.П. Геранюшкiної та концепцiя А.I. Савєнкова. Так, Г.П. Геранюшкiна пропо-
нує три рiвнi соцiального iнтелекту, кожний з яких складається з компонентiв, 
якi, в свою чергу, також мають певнi складовi. До рiвня потенцiальних 
здiбностей увiйшли рефлексiя, самооцiнка та самоактуалiзацiя (разом скла-
дають когнiтивний компонент), а також здiбнiсть до емпатiї та прийняття 
iндивiдом групи (емотивний компонент). Рiвень актуальних здiбностей мiстить 
у собi: здiбнiсть передбачувати наслiдки поведiнки в певнiй ситуацiї, здiбнiсть 
розумiти невербальну експресiю, здiбнiсть розумiти вербальну експресiю  
в контекстi певної ситуацiї, здiбнiсть розумiти логiку розвитку складних 
ситуацiй. Результативний рiвень включає комунiкативний (взаємодiя у групi, 
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ведення переговорiв, гнучкiсть поведiнки), органiзацiйний (орiєнтацiя на кон-
кретний результат, вмiння планувати та проектувати, керiвництво) та комп-
лексний компоненти (особиста продуктивнiсть, соцiально-психологiчний ста-
тус) [4]. Модель Г.П. Геранюшкiної гармонiйно спiввiдноситься з функцiями 
соцiального iнтелекту, виокремленими В.Н. Кунiциною та Е.С. Михайловою 
(Альошиною).

Модель соцiального iнтелекту за А.I. Савєнковим представлена, на наш 
погляд, бiльш узагальнено, i складається з трьох компонентiв (когнiтивного, 
емоцiонального та поведiнкового), кожний з яких має свої складовi, визначенi 
певними критерiями. Серед компонентiв наявнi: соцiальнi знання, соцiальна 
пам'ять, соцiальна iнтуїцiя, соцiальне прогнозування, соцiальна виразнiсть, 
спiвпереживання, здiбнiсть до саморегуляцiї, соцiальне сприйняття, соцiальна 
взаємодiя, соцiальна адаптацiя [11].

На базi цих двох концепцiй ми пропонуємо таку модель соцiального 
iнтелекту людини:

1. Когнiтивний компонент, який включає:
1) Соцiальнi знання – знання людиною спецiальних правил поведiнки у 

суспiльствi, у колективах, в малих та великих групах (морально-етичних, служ-
бових, ритуальних). Цi знання допомагають визначити людинi свою позицiю 
вiдносно соцiальної дiйсностi, своє мiсце в структурi соцiальних вiдносин, спри-
яють активностi та самостiйностi.

2) Пам'ять на iмена та обличчя – пам'ять на велику розмаїтiсть iмен та облич, 
яка необхiдна для прояву гуманiстичного вiдношення до соцiального оточення, 
для пiдтримки довiрчих вiдносин та для досягнення успiху у мiжособистiснiй 
взаємодiї суб’єктiв.

3) Соцiальна iнтуїцiя – здiбнiсть розпiзнавати та оцiнювати емоцiї i почуття 
iнших людей, визначати настрiй та розумiти мотиви їх вчинкiв, здатнiсть адек-
ватно сприймати спостережувану поведiнку в рамках соцiального контексту.

4) Соцiальне прогнозування – взаємодiя двох критерiїв: формування планiв 
власних дiй та рефлексiя власного розвитку (оцiнка розвитку iндивiда, оцiнка 
альтернативних можливостей).

5) Соцiальна перцепцiя – сприйняття iнформацiї про фiзичнi та поведiнковi 
характеристики об’єкту, формування уявлення про його намiри, здiбностi, дум-
ки, емоцiї тощо, та про тi стосунки, якi пов’язують об’єкт та суб’єкт сприйняття; 
умiння слухати спiврозмовника, розумiння гумору.

2. Емоцiйний компонент:
1) Соцiальна чуттєвiсть – емоцiйна виразнiсть та емоцiйна сприйнятливiсть, 

в тому числi володiння мовою жестiв, якi необхiднi для досягнення емоцiйної 
близькостi суб’єктiв взаємодiї.

2) Здiбнiсть до емпатiї – розумiння емоцiйного стану iншої людини за допо-
могою спiвпереживання, проникнення в її суб'єктивний свiт, здiбнiсть зважати 
на стан iнших людей, ставити себе на мiсце iнших. 
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3) Здiбнiсть до саморегуляцiї – самоконтроль та емоцiйна стiйкiсть, якi 
сприяють розвитку та життєдiяльностi особистостi людини у вiдповiдностi до 
потреб суспiльства та професiї;.

3. Поведiнковий компонент:
1) Соцiальна взаємодiя – мiжособистiсна чи групова взаємодiя, здiбнiсть i 

готовнiсть працювати спiльно.
2) Соцiальна адаптивнiсть – умiння пояснювати й переконувати iнших,  

здiбнiсть уживатися з iншими людьми, вiдкритiсть у стосунках з оточуючими.
Представлення структури соцiального iнтелекту у такому виглядi, на нашу 

думку, сприяє пiдбору та розробцi методiв та методик для дiагностики кожно-
го з наявних компонентiв, а надалi – i проведенню аналiзу та визначенню рiвня 
соцiального iнтелекту у всiй сукупностi його компонентiв.


