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Zbrozhyk E.V. Medical-psychological correction of women who delivered preterm 

infants. In the article the principles of organization of psycho assistance to women who gave birth 

to premature babies. Analyzes modern medical technologies that contribute to increasing the 

number of premature babies. By emphasizing that the study of perinatal psyholohiyiyi prove the 

necessity of harmonious contact of mother and child dyad and see this as a single socio-biological 

system. The author proposed system of psychological and physical rehabilitation, in which mother 

and child are medical factors to each other on the background of individualized treatment and 

recovery facilities, which determined the purpose of our study: improving the efficiency of nursing 

preterm infants by developing and implementing a comprehensive program of psychological 

treatment in biosociological system "mother-child".  

Key words: birth, premature baby, psychocorrection of mothers,  biosocial system "mother-child". 
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Іванова О.А.  
МОДЕЛЬ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ ЖІНОК-

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
Іванова О.А. Модель саморегуляції поведінки жінок-військовослужбовців. В 

статті розглянуто сутність та структуру саморегуляції поведінки жінок-військовослужбовців 

як зовнішню мимовільну та внутрішню довільну цілеспрямовану активність людини з бага-

торівневою детермінацією. Вона включає в себе різні сфери психічної організації людини у 

їх поліфункціональній цілісній взаємодії відповідно до умов діяльності, з розрахунку раціо-

нального й ефективного використання наявних психічних ресурсів. Розроблено структурно-

функціональну модель саморегуляції поведінки жінок-військовослужбовців, в якій представ-

лені види, форми, рівні, механізми та поведінкові прояви, встановлено взаємозв’язок механі-

змів саморегуляції поведінки з відповідними психологічних характеристиками.  

Ключові слова: поведінка, саморегуляція, механізми саморегуляції, модель саморегу-

ляції, жінки-військовослужбовці. 

Иванова E.А. Модель саморегуляции поведения женщин-военнослужащих. В 

статье рассмотрена сущность и структура саморегуляции поведения женщин-

военнослужащих как внешняя непроизвольная и внутренняя произвольная целенаправленная 

активность человека с многоуровневой детерминацией. Она включает в себя различные сфе-

ры психической организации человека в их полифункциональный целостной взаимодействия 

в соответствии с условиями деятельности, из расчета рационального и эффективного исполь-

зования имеющихся психических ресурсов. Разработана структурно-функциональная модель 

саморегуляции поведения женщин-военнослужащих, в которой представлены виды, формы, 

уровни, механизмы и поведенческие проявления, установлена взаимосвязь механизмов са-

морегуляции поведения с соответствующими психологических характеристиками. 

Ключевые слова: поведение, саморегуляция, механизмы саморегуляции, модель само-

регуляции, женщины-военнослужащие. 

 

Вступ. Проблема регуляції та саморегуляції людської поведінки, форм і 

способів її становлення в психології розробляється достатньо давно. Психічний 

рівень регуляції є провідним у поведінці людини, саме він дозволяє здійснюва-

ти найбільш адекватний інформаційний обмін, дає можливість пристосовувати-

ся до життєвого середовища, створювати його. Психологічна регуляція поведі-
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нки є одним з основних факторів, що забезпечують успішну соціальну, інтелек-

туальну, професійну адаптацію суб’єкта протягом всього життєвого шляху. 

Проблема саморегуляції поведінки особистості розглядається українсь-

кими та зарубіжними вченими у різних змістових аспектах: емоційну саморегу-

ляцію (О.Я. Чебикін, Я. Рейковський, О.П. Саннікова та ін.), вольову саморегу-

ляцію (В.О. Іванніков, Є.П. Ільїн, В.К. Калін, В.К. Котирло, Н.П. Рапохін, П.А. 

Рудик, В.І. Селіванов, Б.М. Смірнов та ін.), інтелектуальну саморегуляцію 

(Ю.М. Кулюткін, В.О. Моляко, І.М. Семенова, С.Ю. Степанова, О.К. Тихо-

миров, Н.І. Пов’якель та ін.), стильові аспекти саморегуляції у контексті дові-

льної активності людини (Л.Г. Дика, О.А. Конопкін, В.І. Моросанова, Є.М. Ко-

ноз, Р.Р. Сагієв та ін.), саморегуляцію поведінки особистості у контексті актив-

ності людини як суб’єкта власної поведінки й діяльності (К.О. Абульханова-

Славська, М.Й. Боришевський, В.В. Клименко, С.Д. Максименко, В.О. Моляко, 

А.К. Осницький, В.І. Осьодло, М.В. Савчин, В.О. Татенко, О.Я. Чебикін та ін.). 

Дослідження вітчизняних вчених (М.С. Корольчук , М.В. Макаренко, О.П. Ма-

каревич, В.М. Невмержицький, В.І. Осьодло, В.В. Стасюк, О.Ф. Хміляр) показують, 

що завдання вивчення особливостей регуляції поведінки військовослужбовців в 

сучасних умовах викликів та загроз залишається гостро актуальним і невирішеним. 

Метою статті є розроблення та побудова теоретичної моделі саморегуля-

ції поведінки жінок-військовослужбовців. 

Основні результати дослідження. Для українських жінок-

військовослужбовців сьогодні основними причинами виникнення різного роду 

проблем у військових підрозділах є: недоліки в організації та несприятливі 

умови служби, недосконалість забезпечення та розподілу відпусток, несення 

служби в нарядах, перспектив службового зростання; недоліки в діяльності ке-

рівників (помилковість рішень, недостатня компетентність, особливості стилю 

керівництва тощо); протиріччя в інтересах колег з підрозділу, порушення внут-

рішньогрупових норм поведінки, а також їх особистісні особливості й інші 

причини [11]. 

Для жінок-військовослужбовців важливими детермінантами побудови по-

ведінки в професійному середовищі, порівняно з чоловіками, виступають: 

більш виразне емоційне забарвлення міжособистісної взаємодії, періодична 

зміна настрою, уважність до опонентів (добре помічають відтінки переживань, 

міміку, витончено вловлюють настрій), обережність та тактовність у вислов-

люваннях, легкість входження встановлення соціальних контактів, достатньо 

вільне вираження своєї думки під час міжособистісної взаємодії, співчуття, 

співпереживання, уміння підтримати, виразний прояв комунікативних якостей [11]. 

 Спираючись на визначені особливості військово-професійної діяльності 

жінок та проведені дослідження Т.П. Вісковатової [3], Г.Ш. Габдреєвої [4]  ак-

туальними є погляди щодо рівневої концепції регуляції станів у системі життє-

діяльності – активності людини – ієрархічно побудованої за принципом супід-

рядності. Вибір суб’єктом оптимальних міжособистісних відносин, поведінки, 

діяльності й психічного стану забезпечує зовнішній блок регуляції, як відкрита 

частина функціональної системи, а пристосувальну діяльність організму – за-
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крита частина системи внутрішнього блоку – процеси, спрямовані на збережен-

ня гомеостазу. Соціально-психологічний є найвищим рівнем системи та забез-

печує регуляцію міжособистісних відносин. Особистісний рівень регулює по-

ведінку особистості. Рівень психічних процесів визначає особливості керування 

й регуляції діяльності. Рівень психічних станів забезпечує керування й регуля-

цію психічних рівнів реагування, що проявляються у вигляді переживань. Рі-

вень регуляції функціональних станів визначається динамічними проявами со-

матичного та вегетативного відділів периферичної нервової системи, що іннер-

вують м’язи та внутрішні органи відповідно. У взаємопов’язаній цілісній сис-

темі регуляції вищі рівні мають більш інтегровані властивості та вагу, а зв’язки 

між близькими рівнями є прямими впливами, між віддаленими – можуть бути 

як прямими, так і опосередкованими проміжними рівнями системи. 

Таку позицію у контексті нашого дослідження доповнюють уявлення 

Л.М. Веккера про тріаду когнітивних, емоційних і регулятивно-вольових психі-

чних процесів, що обґрунтовують виділення трьох основних областей контро-

лю поведінки [15, с. 9]. 

Як справедливо зазначають О.О. Сергієнко, Г.А. Віленська, 

Ю.В. Ковальова, довільність в організації власної поведінки, свобода вибору і 

дії (свобода волі) складають невід’ємну частину контролю власної поведін-

ки [15]. Досягнення довільного контролю поведінки означає набуття людиною 

здатності до раціонального вибору і свободи волі за рахунок когнітивного про-

гресу позаситуативного ментального моделювання в управлінні поведінкою. 

Довільний і вольовий контроль суттєво доповнює розуміння регуляції поведін-

ки лише через виділення контролю емоцій і когнітивного контролю в системі 

контролю імпульсивної поведінки [15]. За рахунок поєднання еволюційного 

розвитку пізнання у зв’язку з вибором індивід стає більш здатним до селекції 

поведінкових можливостей і модифікації власних дій. Раціональний аналіз є 

особливістю людського вибору, що передує свободі волі та заснований на май-

бутньому короткостроковому і довгостроковому інтересі. Здатність змінювати 

власну поведінку так, щоб максимізувати ситуаційний виграш, досягти довгот-

ривалої переваги, підтримуючи значимі стандарти, стає високоадаптивною вла-

стивістю людської саморегуляції [7].  

Когнітивний контроль, як механізм, що координує сенсорні і моторні 

процеси нижчого рівня відповідно до загальної ідеї, внутрішньої мети забезпе-

чує вибір суб’єктом більш слабкої стимул-реакції, що має відношення до за-

вдання в ході боротьби з сильнішими, але менш важливими для виконання за-

вдання стимул-реакціями [16]. 

Процеси саморегуляції діяльності також науковцями представлені як сві-

доме регулювання людиною своєї поведінки, виражене в умінні цілеспрямова-

но долати труднощі. Так, В.К. Котирло пише, що “для довільної регуляції хара-

ктерна свідома цілеспрямованість поведінки, а для вольової – подолання труд-

нощів і перешкод на шляху до мети” [10, с. 37].  На думку О.А. Черенєвої, воля 

є вищою формою довільної поведінки через оволодіння своїми спонуканнями, а 

саме, довільною дією в умовах подолання перешкод. В результаті довільної по-
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будови спонукання соціально задана дія, що не є достатньо мотивованою, 

отримує додаткову спонуку – новий додатковий сенс і тим самим переходить 

на “особистісний рівень регуляції”. Необхідною умовою для цього є, мабуть, 

усвідомлення власної мотивації – як актуальної, так і тієї , що довільно форму-

ється суб’єктом [17]. 

Аналізуючи погляди на вольову регуляцію В.А. Селіванова, Є.П. Ільїн 

звертає увагу, що хоча довільність і виникає на рівні вже природного суб’єкта, 

основною формою регуляції поведінки вона стає на рівні соціального суб’єкта. 

Довільні дії і вчинки відрізняються від мимовільних тим, що здійснюються за рі-

шенням самої людини – свідомо і навмисно, мотивовано, тобто за участю волі. За-

собом вольової регуляції служить таке особистісне утворення – зміна сенсу дії [7]. 

В свою чергу, В.А. Іванніков розглядає структуру вольової саморегуляції 

особистості з трьох блоків: 

1) спонукальний блок включає силу мотиву і цілі, міру їх стійкості як ди-

намічна характеристика блоку, змістовими характеристиками тут виступають – 

міра самостійності суб’єкта при постановці цілі, її усвідомленість, ієрархія мо-

тивів, наявність прагнення до оцінки своєї діяльності, способи приписування 

успіхів або невдач;  

2) виконавчий блок включає прояви способів реалізації цілей, як зовнішні 

(прийняті ззовні (від значущих інших), запозичені), так і вироблені особистістю 

(способи мобілізації себе на виконання певних завдань і способи, направлені на 

зміну себе) стосовно завдань (ситуацій); 

3) результативний блок включає підсумки конкретних дій за рішенням за-

вдань (імітація рішення або дійсне рішення), рівень сформованості вольових 

якостей, міра намічених програм дій (самовиховання, досягнення конкретних 

результатів), міра задоволеності собою, а також характер емоційних реакцій 

при зіткненні з труднощами [7]. 

Для особливих умов діяльності важливим є положення про співвідношен-

ня емоцій і волі в процесі регуляції поведінки при розвитку у людини так зва-

них несприятливих психофізіологічних станів. Виникаючі емоції можуть дезор-

ганізувати поведінку і діяльність, водночас сила волі виступатиме в ролі регу-

лятора, компенсуючи негативні наслідки. Так, вольові якості забезпечують ре-

гуляцію поведінки та діяльності, зокрема терплячість здатна компенсувати від-

чуття втоми та бажання понизити інтенсивність роботи або припинити її при 

стомленні суб’єкта або монотонії. Рішучість дозволяє подолати тривожність та 

сумніви, сміливість – стан страху, завзятість і наполегливість – стан фрустрації, 

витримка – стани емоційного збудження (злості, радості) [7].  

Водночас висока працездатність може досягатися і за рахунок гіперком-

пенсаторної мобілізації енергетичних ресурсів за емоційної стимуляції діяльно-

сті (натхнення, радість, злість) без прояву вольового зусилля. Проте така регу-

ляція є неекономною та містить в собі небезпеку перевтоми, хоча за надмірного 

вольового напруження теж існує небезпека зриву вищої нервової діяльності [7].  

Ресурсною основою контролю поведінки є індивідуальні когнітивні, емо-

ційні і вольові ресурси, інтегровані суб’єктом [15]. 
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Уявлення про інтелектуальні ресурси [16] інтелектуально-особистісні ре-

сурси [9; 13], що використовуються в регуляції активності людини, фактично 

зводяться до інтелектуальних, а емоційна і довільна регуляції стають похідними 

від когнітивного контролю. При цьому під інтелектуальними ресурсами розу-

міють сукупність міри інтелектуальних здібностей і метакогнітивної здатності 

індивідуальних когнітивних стилів [16].  

Емоційний контроль, що також спирається на індивідуальні ресурси 

суб’єкта (інтенсивність, лабільність емоцій, імпульсивність, домінуюче емоцій-

не забарвлення), тісно пов’язаний з когнітивним контролем і вольовою регуля-

цією [15].  

Довільний (вольовий) контроль як субсистема контролю поведінки забез-

печує довільність виконавчих дій, підпорядкування їх певній меті, стандартам, 

змісту. Довільність також пов’язана з розвитком префронтальної кортикальної 

системи, що забезпечує гальмівний контроль, гнучкість когнітивних і емоцій-

них процесів, програмування дій, інтеграцію інформації [15]. 

Зазначимо, що когнітивна складова контролю поведінки у контексті її ре-

гуляції пов’язана з таким особистісним ресурсом як самоефективність людини. 

А. Бандура розглядав цей феномен через пізнавальні процеси як внутрішні пе-

реконання людини щодо здатності централізовано організовувати, використо-

вувати та оновлювати свої ресурси з навколишнього середовища та управляти 

значущими подіями в своєму житті [20].  

Самоефективність виступає регулятором актуальної поведінки через 

знання як треба діяти в даній ситуації у поєднанні з конкретною метою та упев-

неності в спроможності ці конкретні дії здійснити [20]. Самоефективність ви-

значає свідоме прагнення вирішити проблему та узгоджується з внутрішнім ло-

кусом контролю особистості. Усвідомлення ситуації у процесі взаємовпливу 

суб’єкта діяльності та зовнішніх умов її здійснення на основі  переконання лю-

дини щодо її особистої ефективності обумовлюють обрання способу дій, зва-

жування необхідних зусиль, їх тривалості, та прояву пластичності щодо виник-

нення можливих труднощів задля позитивного розв’язання поставленого собі 

завдання. Це пов’язує самоефективність з самоповагою людини – позитивним 

баченням себе, своїх здібностей, спроможностей та наявних успіхів. 

Важливим регулятором поведінки особистості є рефлексія, що на основі 

універсальності механізму дії, заснованого на принципі зворотнього зв’язку, 

проявляється на різних рівнях саморегуляції індивіда: від нейрофізіологічного 

рівня до особистісного. У дослідженнях рефлексіх представниками природно-

наукового підходу (П.К. Анохіна, Н.А. Бернштейна, В.М. Бехтерева, О.Р. Лурії, 

І.М. Сеченова) вона ототожнювалася з відчуттям свого тіла в процесі реальних 

рухових актів, й зворотній зв’язок забезпечував виконання регулятивної і конс-

труктивної функцій, на основі яких рефлексивні процеси самосвідомості забез-

печували цілісність і динамізм внутрішнього духовного світу людини 

(Б.Г. Ананьев, Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн).  

Визначення психічної саморегуляції як рівня регуляції активності, що ві-

дображає специфіку психічних засобів віддзеркалення і моделювання дійсності, 
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що її реалізують, у тому числі й рефлексії [18, с. 537], свідчить про зв’язок 

останньої з процесами самоконтролю та регуляції поведінки. Зокрема моделі-

кондиції-чинники рефлексивно-вольової регуляції базуються на самоконтролі 

суб’єкта як одному з базальних інгредієнтів саморегуляції [19, с. 577]. 

Регулятивна роль рефлексії проявляється й у забезпеченні процесу само-

визначення – через вірність собі й неоднобічне підпорядкування зовнішнім об-

ставинам (за С.Л. Рубінштейном [14, с. 382]) та через самодетерминацію, влас-

ну активність, усвідомлене прагнення зайняти певну позицію (за 

К.О. Абульханова-Славською [1]). 

За О.М. Леонтьєвим, суб’єктивний образ свого “Я” формується під впли-

вом оцінного ставлення інших людей при співвідношенні мотивів, цілей і ре-

зультатів своїх вчинків, дій з ідеалами і соціальними нормами, прийнятими в 

суспільстві. Рефлексія забезпечує узгодження зовнішньої практичної з внтурі-

шньою розумовою діяльністю. Відношення до свого буття сприяє формуванню 

уявлення про самого себе у контексті спроможності на суспільно значимі вчин-

ки й дії [12, с. 24]. Результатом такого саморозуміння за В.В. Знаковим стає по-

яснення своїх думок і відчуттів, мотивів поведінки, бачення сенсу вчинків, зда-

тність зрозуміти детермінацію характеру, світогляду, ставлення до себе та ро-

зуміння іншими [6]. За О.Г. Асмоловим рефлексія забезпечує переосмислення 

особистісних стереотипів й перетворення всієї особистості через можливість 

стати в рефлексивну позицію до себе й переглянути власне ставлення до себе та 

навколишньої дійсності [2]. Рефлексія, як механізм регуляції поведінки, вира-

жена у здатності займатися самоаналізом – критично переосмислювати власний 

досвід, коригувати поведінку (у тому числі професійну) [5; 8]. 

Таким чином, спираючись на позиції вчених (О.Г. Асмолова, 

В.П. Зінченка, А.В. Брушлинського, Ю.Н. Кулюткіна, Ф.Є. Василюка, 

М.Р.  Гінзбурга), регулятивна функція рефлексії проявляється в забезпеченні 

прагнення людини до самоаналізу, самоосмислення і переосмислення, стиму-

лювання процесів самосвідомості, збагачення “Я-концепції” людини, особисті-

сного самоудосконалення в цілому. 

Проведений аналіз досліджень дозволив запропонувати модель регуляції 

поведінки жінок-військовослужбовців (рис. 1). 

Представлена модель регуляції поведінки відображає ієрархічні рівні за 

мимовільною та довільною формами регуляції (сенсорно-перцептивний, опера-

ційно-технічний, мотиваційно-ціннісний та рефлексивно-оціночний), механізми 

яких послідовно формуються в процесі особистісно-професійного становлення 

жінок-військовослужбовців, та узгоджена як зі структурними компонентами 

особистості так і з логікою її розвитку від індивідного рівня до рівня суб’єкта 

військово-професійної діяльності. Вона дозволяє охопити і систематизувати 

описані вище види, форми, рівні й функціональні механізми регуляції поведін-

ки та її прояви. 
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Рис. 1. Модель саморегуляції поведінки жінок-військовослужбовців 

 

Механізми регуляції поведінки жінок-військовслужбовців та їх складові 

можуть бути представлені на відповідних рівнях сенсорно-перцептивному (ві-

дображає індивідний, психофізіологічний рівень), операційно-технічному (ві-

дображає предметно-діяльнісний рівень), мотиваційно-ціннісному (відображає 

особистісний, цільовий рівень) та рефлексивно-оціночному (відображає 

суб’єктний, смисловий рівень). При цьому зазначені рівні проявляються через 

мимовільну та довільну форми регуляції поведінки. Мимовільній відповідають 

сенсорно-перцептивний та емоційна (базальна) складова операційно-

технічного рівня, а довільній – вольова складова операційно-технічного рівня, 

мотиваційно-ціннісний та рефлексивно-оціночний рівні. 

Дана модель є цілісною і внутрішньо несуперечливою в змістовому і тер-

мінологічному аспекті і може бути покладена в основу розроблення критеріїв, 

показників, та на їх основі – методичного інструментарію й програми емпірич-

ного дослідження психологічних механізмів регуляції поведінки жінок-

військовослужбовців. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Роз-

роблена структурно-функціональна модель саморегуляції поведінки жінок-

військовослужбовців відображає ієрархічні рівні за мимовільною та довільною 

формами саморегуляції, механізми яких послідовно формуються в процесі осо-
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бистісно-професійного становлення, та узгоджена як зі структурними компоне-

нтами особистості так і з логікою її розвитку від індивідного рівня до рівня 

суб’єкта військово-професійної діяльності. 

Перспективою подальших досліджень є вивчення психологічних особли-

востей механізмів саморегуляції поведінки у жінок-військовослужбовців на рі-

зних етапах їх професійного становлення. 
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Ivanovа O.A. The model of female soldier’s conduct self-regulation. In the article the es-

sence and structure of self-regulation of behavior women in uniform as external and internal arbi-

trary involuntary purposeful human activity of multi-determination. It includes various spheres of 

human mental multifunctional integral in their interaction under operating conditions, the rate of 

rational and efficient use of available mental resources. The structural-functional model of self-

regulation of behavior of female soldiers, which are types, forms, levels, tools and behaviors, the 

relationship established mechanisms for self-regulation of behavior with appropriate psychological 

characteristics.The model reflects the hierarchical levels by involuntary and arbitrary forms of self-

regulation mechanisms are sequentially formed in the personal and professional development, and 
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agreed with the individual structural components and the logic of development of individual level to 

the level of the military profession. 

The mechanisms of self-regulation of female soldier’s behavior and their components are at 

appropriate levels of sensory-perceptual, operational and technical, motivational and evaluative and 

reflective-estimated. In this case, these levels occur through involuntary and arbitrary forms of self-

regulation of behavior. Involuntary correspond sensory-perceptual and emotional (basal) component 

of operational and technical level, and arbitrary - volitional component of operational and technical 

level, motivational value-reflexive and evaluative level. 

Key words: behavior, self-regulation, mechanisms of self-regulation, self-regulation model, 

female soldiers. 
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Івашкевич Е.З. 
НЕВЕРБАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИМІРЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

ОСОБИСТОСТІ ТА СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПЕДАГОГА 

Івашкевич Е.З. Невербальні підходи щодо вимірювання соціального інтелекту 

особистості та структура соціального інтелекту педагога. В статті охарактеризовано не-

вербальні підходи щодо вимірювання соціального інтелекту. Запропоновано та описано ав-

торську концепцію соціального інтелекту педагога. 

Зазначено, що соціальний інтелект педагога вміщує три підструктури: когнітивну, 

мнемічну та емпатійну тощо. Наголошено, що когнітивна підструктура соціального інтелек-

ту включає в себе сукупність досить стійких знань, оцінок, правил інтерпретації подій, пове-

дінки людей, їх взаємовідносин і т.д. на основі сформованої системи інтерпретацій на мікро-

структурному і макроструктурному рівнях. В статті зазначено, що мнемічна складова соціа-

льного інтелекту педагога характеризує наявність у індивіда здатності до інтерпретації явищ, 

подій життя, поведінки інших людей і свого власного як суб’єкта цих подій. Вказано, що 

емпатійна складова соціального інтелекту більшою мірою залежить від того, яку форму по-

ведінки педагог обирає в якості пріоритетної. 

Ключові слова: інтелект, соціальний інтелект, невербальні підходи, когнітивна, мнемі-

чна та емпатійна підструктури соціального інтелекту. 

Ивашкевич Э.З. Невербальные подходы к измерению социального интеллекта 

личности и структура социального интеллекта педагога. В статье дана характеристика 

невербальным подходам к измерению социального интеллекта.  

Предложена и описана авторская концепция социального интеллекта педагога, кото-

рая предусматривает, что социальный интеллект содержит когнитивную, мнемическую и 

эмпатийную подструктуры. Подчёркнуто, что, в частности, когнитивная подструктура соци-

ального интеллекта включает в себя совокупность достаточно устойчивых знаний, оценок, 

правил интерпретации событий, поведения людей, их взаимоотношений и т.д. на основе 

сложившейся системы интерпретаций на микроструктурном и макроструктурном уровнях. В 

статье подчёркивается, что мнемическая составляющая социального интеллекта педагога 

характеризует наличие у индивида способности к интерпретации явлений, событий жизни, 

поведения других людей и своего собственного как субъекта этих событий. Отмечено, что 

эмпатийная составляющая социального интеллекта в большей степени зависит от того, ка-

кую форму поведения выбирает педагог в качестве приоритетной. 

Ключевые слова: интеллект, социальный интеллект, невербальные подходы, когни-

тивная, мнемическая и эмпатийная подструктуры социального интеллекта. 

 

Вступ. В останні десятиліття формування та виховання особистості пос-

тає важливим суспільним завданням. У зв’язку з цим неабиякої актуальності 

набувають питання професійної підготовки майбутніх педагогів до реалізації 

професійних функцій відповідно до нових ідей, цілей і цінностей освіти, а та-


