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ФАКТОРИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ  

РОЗВИТОК ЛЮДИНИ 
 
Однією з найважливіших передумов інтенсивного розвитку держави 

є інтелектуальний потенціал її молоді. Не випадково були створені 
Всесвітня та Європейська Ради з проблем таланту та обдарованості, зав-
данням яких є пошук обдарованих та високоінтелектуальних людей. 

Виступаючи на Інтелектуальному форумі України Володимир Ми-
хайлович Литвин виокремив одну з головних проблем ХХІ ст...: людство 
поки що цілковито не готове відповісти на виклики й радикальні 
трансформації, пов’язані з початком нової самоорганізації світу, і можна 
тільки сподіватись на зрілість і силу спільного розуму. З цього логічно 
випливає потреба постійного й усемірного сприяння збереженню 
інтелектуальної сфери, в якій концентруються надбання наукової, 
освітянської й культурної діяльності, найліпші духовні традиції попередніх 
умов. 

Дослідження передумов розвитку інтелекту дитини таких як 
природні задатки, спадковість, екологічні чинники, умови та способи жит-
тя та виховання на сучасному етапі розвитку держави України набувають 
неабиякого значення. 

Аналізуючи результати наукових досліджень світових вчених, ми 
звернули увагу на складові інтелектуального здоров’я дитини. Наприклад: 
годівля грудьми підвищує рівень інтелекту немовляти. Учені лондонського 
Інституту психіатрії повідомили результати свого дослідження про вплив 
грудного вигодовування на розвиток дітей, які свідчать, що годування 
грудьми підвищує коефіцієнт інтелекту (IQ). 

Жан Піаже, досліджуючи періоди інтелектуального розвитку в дитя-
чому віці вважав, що розвиток мислення дитини проходить період сенсо-
моторного інтелекту (до двох років від народження), період конкретного 
інтелекту (до 11-12 років), період формальних операцій (від 11 до 12 
років). 

Англійський психолог Г. Айзенк стверджував, що інтелект існує у 
вигляді біологічного, психометричного і соціального інтелектів. 
Біологічний інтелект є фізіологічною, біохімічною і гормональною осно-
вою індивідуальних відмінностей і передусім пов’язаний зі структурами і 
функціями кори головного мозку. В природі цих структур явно важливу 



роль відіграє генетичний чинник. Щодо психометричного інтелекту, то він 
підлягає тестуванню і на 30% залежить від чинників середовища. 
Соціальний інтелект слугує цілям соціальної адаптації. Г. Айзенк 
зосереджує увагу на біологічному інтелекті і фактично не розглядає 
соціальний. 

Український вчений О. П. Главник вважає, що найважливішим ком-
понентом інтелектуального розвитку дитини є читання книг, яке набагато 
корисніше для нашого розуму ніж перегляд ТВ-передач та сайтів в 
Інтернеті. Розум дитини усмоктує все як губка, однак мислення її протікає 
повільно і послідовно. Дитина повинна знати що, звідки, де і чому саме 
відбувається. 

Як писав римський філософ Плутарх : «Розум – це не посудина, яку 
потрібно наповнити, а полум’я, яке необхідно розпалити». 

Запорукою розвитку інтелекту є також здоров’я матері і дитини, яке 
зумовлено багатьма факторами. 

Але не може лише один певний фактор цілковито визначати розви-
ток інтелекту дитини. Проведене нами анкетування студентів Уманського 
державного аграрного університету виявило наступні результати : 
більшість учасників анкетування вибрали відповідь « виховання в сім’ї», 
потім « спілкування». «навчання в школі», «книги» і зрештою 
«спадковість». 

Ми вважаємо, що інтелектуальний потенціал держави є могутнім за-
собом її інтенсивного розвитку і тому увага державних установ, громадсь-
ких організацій, педагогів і учителів повинна бути максимальною. 


