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Вплив соціального інтелекту на професійне становлення майбутнього практичного психолога

В умовах трансформації сучасної соціально-економічної, суспільно-політичної, освітньої системи України у напрямку їхньої гуманізації та гуманітаризації, розробки та впровадження нових інформаційних та психолого-педагогічних технологій навчання, в тому числі й у галузі підготовки майбутніх практичних психологів, набуває актуальності проблема наукового забезпечення зазначеного процесу. 
Досконале володіння майбутніми практичними психологами своєю професійною діяльністю постає запорукою продуктивного вирішення фахових завдань, пов'язаних переважно із здатністю правильно розуміти власну поведінку та поведінку інших людей, із реалізацією пізнавальних процесів, пов'язаних із адекватним відображенням партнерів по спілкуванню й діяльності, з умінням налагоджувати взаємодію у групі та формувати команду. Зазначені вище уміння й навички (науковий статус яких визначається поняттям соціальний інтелект”), необхідні для ефективної міжособистісної взаємодії та успішної соціальної адаптації, в першу чергу, представникам комунікативних професій, а саме практичним психологам. У цьому зв'язку виняткового значення набуває вивчення процесу формування соціального інтелекту на етапі підготовки практичного психолога у вищій школі.
Вивчення проблеми формування особистості майбутнього практичного психолога репрезентовано у психологічній літературі широким колом дослідників, зокрема: М.Аміновим, О.Бодальовим, О.Власовою, Дж.Гілфордом, В.Куніциною, Л. Лєпіховою, О.Михайловою (Альошиною), В.Панком, Н.Чепелєвою та ін. Саме їх роботи розкривають окремі аспекти питання про взаємозв'язок соціального інтелекту з особистісними рисами фахівця та дозволяють виявити значення і роль соціального інтелекта у професійній діяльності та особистісному розвитку практичного психолога.
Соціальний інтелект як психологічна характеристика особистості становить основну складову її професійно-важливих якостей, а отже, місце соціального інтелекту у системі професійно-важливих якостей майбутнього практичного психолога визначене не досить чітко, він не зустрічається в жодній з систем у розгорнутому вигляді. Соціальний інтелект – глобальна здібність до адекватного розуміння власної поведінки та поведінки оточуючих. Ця здібність необхідна для ефективної міжособистісної взаємодії та успішної соціальної адаптації. Соціальний інтелект реалізує пізнавальні процеси, пов’язані з відображенням людини як партнера по спілкуванню та діяльності. Рівень розвитку соціального інтелекту практичного психолога багато в чому визначає особливості його взаємодії в групі та ступінь ефективності надання професійної допомоги. Особистісні ж якості фахівця виступають найважливішим фактором оптимізації його професійної діяльності. 
Соціальний інтелект забезпечує розуміння вчинків і дій людей, розуміння мовної продукції людини, а також його невербальних реакцій (міміки, поз, жестів). Він є когнітивною складовою комунікативних здібностей особистості і професійно важливою якістю в професіях типу «людина - людина», а також деяких професіях «людина - художній образ». У онтогенезі соціальний інтелект розвивається пізніше, ніж емоційна складова комунікативних здібностей - емпатія.
Таким чином, соціальний інтелект - інтегральна інтелектуальна здатність, що визначає успішність спілкування у професійній діяльності практичного психолога.



