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Шукаючи відповіді на питання щодо цілей, сут-
ності та способів освіти і розвитку дітей учителі ви-
ходять з їхньої природи. Існують підходи до обґрун-
тування природи дитини, інтерпретації її потреб і 
прагнень. Кожен із таких підходів започаткував окре-
му педагогічну течію й обґрунтовував сутність осві-
ти і розвитку, відповідно до акценту на певній грані 
людського буття. Так, основою природничої педаго-
гічної течії постає розуміння людини як частини при-
роди, біологічної істоти, яка володіє певними перева-
гами. Соціологічний напрям передбачає, що природа 
людини є похідною від суспільства, а індивідуальна 
свідомість – від колективної. Теологічна педагогіка 
базується на вченні про людину, яка є образом і по-
добою Божою, або ж виходить з інших догматів про-
віденціальної спрямованості. Антропологічна течія в 
педагогіці передбачає багатофакторний підхід до ви-
токів і процесів розвитку особистості на більш ранніх 
етапах, ніж педагогічне втручання в їх перебіг. 

Педагоги-антропологи досліджують взаємодію 
біологічних, соціальних і духовних чинників у струк-
турі особистості. Педагогічна антропологія прагне 
зрозуміти те, як олюднюється людина, як люди різно-
го віку впливають один на одного; наскільки нас ви-
ховували на різних етапах життя; які причини та про-
цеси становлення особистості; яким є характер різних 
груп із чисельністю членів – від двох до всього роду 
людського і, як особистість взаємодіє з ними. Голов-
на ідея, що є основою психолого-педагогічної антро-
пології, полягає в тому, що освітній процес потрібно 

будувати відповідно до сучасних знань про природу 
людини, вікові етапи особистісного становлення, спо-
соби та форми соціалізації особистості тощо.

Педагогічна антропологія є інтегрованою науко-
вою дисципліною. Вона визначає предметом законо-
мірності способи і методи цілеспрямованої діяльнос-
ті з формування і виховання людини, відповідно до 
наукових і філософських уявлень про її природу, ево-
люцію сутності, особистісні аспекти еволюції. Метою 
наукової дисципліни постає створення фундамен-
тального наукового базису для організації сучасного 
освітнього процесу, становлення головних орієнтирів 
діяльності вчителів і психологів через ознайомлення 
їх з концепціями еволюційних станів людської сутнос-
ті, змістом сучасного етапу еволюції, індивідуально- 
типологічними утвореннями, які виникають і функ-
ціонують у певний період розвитку природи людини, 
можливостями індивідуально-суб’єктної реалізації на 
сучасному етапі. 

На сучасному етапі більш виправданим постає 
підхід до розуміння інтелекту як біологічного, ево-
люційно зумовленого утворення. Відповідно до цьо-
го, індивідуальні відмінності в показниках інтелек-
туального розвитку пояснюють дією фізіологічних 
чинників. Ці відмінності зумовлені факторами ге-
нотипу, що впливають на стабільність і мінливість 
показників психометричного інтелекту [5]. Теоре-
тично цю позицію обґрунтував Г. Айзенк. Він роз-
глядає біологічний інтелект, який формується на за-
садах нейрофізіологічних і біохімічних чинників та  



17

НАУКА – ПРАКТицІ

безпосередньо пов’язаний з діяльністю кори великих 
півкуль, як генетично детерміновану біологічну базу 
когнітивного функціонування та індивідуальних від-
мінностей [3].

Психогенетиці інтелекту присвячено чимало до-
сліджень. Головним методом є визначення внутріш-
ньопарної подібності поведінкових ознак монозигот-
них і дизиготних близнюків, а також батьків і дітей. 
Частіше в цих дослідженнях виявляють значні пози-
тивні кореляції рівнів інтелекту монозиготних близ-
нюків [7].

Більшість досліджень, присвячених інтелекту 
дітей, певним чином вивчають проблеми співвідно-
шення впливу соціальних умов і вроджених задатків 
на розвиток інтелекту. Так, В. Дружинін представив 
результати досліджень, де для визначення впливу со-
ціальних і біологічних факторів на рівень інтелекту 
дітей 5−6 років було застосовано тест Д. Векслера 
[8]. У цьому дослідженні враховували як соціальні 
(освіта і професія батьків, склад сім’ї, рівень мате- 
ріального забезпечення тощо), так і біологічні факто-
ри (стан здоров’я, пренатальна травматизація, перебіг 
пологів, перенесені гострі та хронічні захворюван-
ня тощо). Відповідно до результатів було визначе-
но, що на розвиток вербального інтелекту дітей не-
гативно впливають несприятливий перебіг пологів і 
пов’язана з ним гіпоксія головного мозку. Загальна 
рухова і пізнавальна активність дітей позитивно ко-
релює з вербальним інтелектом. До структури не-
вербального інтелекту включено функції, пов’язані 
з просторовим мисленням (субтест № 9 «Кубики  
Кооса»). Чітку кореляція характеристик інтелекту  
дітей виявлено з професією батьків. Причому про-
фесія матері пов’язана зі становленням вербаль-
ного інтелекту (субтести № 2 «Понятійність», № 3 
«Арифметичний», № 4 «Подібність»), а у дітей, ма-
тері яких – вчителі/науково-педагогічні працівники та 
лікарі – вербальний інтелект вище. Професія також 
позначається на розвитку невербального інтелекту 
(субтести № 8 «Послідовні картинки», № 9 «Кубики 
Кооса», № 10 «Складання фігур»). Загальний інтелект 
корелює з рівнем освіти батьків, що можна пояснюва-
ти як генетичними, так і середовищними факторами. 

У диференціальній психології та психофізіології 
значну увагу приділяють вивченню залежності по-
казників інтелекту від індивідуально-типологічних 
відмінностей в діяльності регуляторних систем [11]. 
Напрями досліджень є досить різноманітними: ви-
вчають як загальні проблеми (гендерні відмінності 
в розвитку інтелекту в дитячому, підлітковому й до-
рослому віці, взаємодія емоцій та інтелекту, зв’язок 
інтелектуальних здібностей з екстраверсією-інтро-
версією, когнітивна диференційованість та інтелект 
тощо), так і вузькоспрямовані аспекти (особливості 
інтелекту школярів із різним рівнем розвитку влас-
тивостей уваги, інтелектуальний розвиток лівору-
ких дітей, вплив умов індивідуалізованого навчан-
ня на саморозвиток інтелектуальної сфери підлітків 
тощо) [6]. Так, Е. Логінова пропонує використовувати  

оцінку інтелекту дитини як критерій раннього про-
гнозування шкільних труднощів. Важливими крите-
ріями для раннього прогнозування труднощів на по-
чатковому етапі навчання виступають такі показники 
психофізіологічної структури інтелекту [9]:

 – дисгармонійність «інтелектуального профілю», 
яка пов’язана з неоднорідністю індивідуальних даних 
і різнорівневим формуванням пізнавальних функцій, 
що визначає ефективність виконання вербальних і не-
вербальних завдань;

 – неузгодженість розвитку вербальних і невер-
бальних компонентів інтелекту та переважання в роз-
витку невербального складника;

 – низький рівень кореляційних зв’язків на по-
чатковому освітньому етапі та їх збільшення на за-
вершальному етапі всередині та між вербальними 
і невербальними компонентами інтелекту в дітей з 
труднощами у навчанні свідчить про наявність труд-
нощів інтеграції недостатньо сформованих пізнаваль-
них функцій, їх компенсації та підтримки за рахунок 
більш зрілих функцій.

На сучасному етапі здійснюють досліджен-
ня структур центральної нервової системи (ЦНС), 
які відповідають за певні інтелектуальні здібності, 
встановлюють кореляційні залежності між електро- 
фізіологічними показниками діяльності мозку й 
успішністю розв’язання інтелектуальних завдань [4]. 
Зроблено спроби виявлення ефекту інформаційної 
працездатності та сенсомоторної навченості в про-
цедурах діагностики інтелектуальних можливостей 
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку [11].

Існує думка про зв’язок інтелектуальних здіб-
ностей з властивостями темпераменту на рівні біо-
логічних основ та їх психічних проявів, з виділенням 
таких характеристик, як загальна працездатність, 
безпосередній і опосередкований типи активності, 
мимовільний і довільний типи саморегуляції. Експе-
римент із застосуванням сенсомоторних завдань під-
твердив, що з показниками інтелекту пов’язано такі 
якості процесів аналізу і синтезу, як ефективність ди-
ференціювання окремих властивостей, сторін і відно-
син об’єктів та ефективність безпосереднього розчле-
новано-інтегрованого їх сприйняття. Причому деякі 
якості неможливо вважати біологічними, незмінними 
та абсолютно генетично детермінованими.

Часу, що постає фактором ефективності розумо-
вої діяльності, надають певну значущість і в сучасних 
дослідженнях. Як корелят інтелекту в експериментах 
розглядають час виконання простих завдань, причо-
му вказано, що певна частина індивідуальних відмін-
ностей щодо успішності виконання тестів інтелекту 
пов’язана зі швидкістю оброблення інформації, неза-
лежно від набутих знань і навичок [5, С. 98–100; 7].

Особливої значущості для виявлення морфофунк-
ціональних передумов інтелекту набуває аналіз взаємо-
дії відділів мозку, а насамперед аналіз міжпівкульної  
взаємодії. Ступінь індивідуальної виразності функціо-
нальних властивостей півкуль може слугувати фізіоло-
гічною умовою значних досягнень в інтелектуальній  
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діяльності. Причому в певний час надається значущість 
функціям субдомінантної правої півкулі на противагу 
уявленням про те, що умовою значних досягнень у розу-
мовій діяльності, є розвиток функцій домінантної лівої  
півкулі. На засадах вищевказаних уявлень сформува-
лась гіпотеза ефективної білатеральної взаємодії як фі-
зіологічної основи загальної обдарованості [10].

Теорія цілісності інтелекту пов’язана з розроб-
ленням теорії білатерального регулювання (парної 
діяльності мозку). Базові компоненти інтелекту –  
філогенетичний фонд, когнітивні аспекти (когнітивні 
координації та мотивації) – мають подвійну природу 
як ефекти взаємодії спеціалізованих парних мозкових 
структур. Причому базою для розуміння загального та 
специфічного в структурі інтелекту розуміння приро-
ди когнітивних стилів і вікової динаміки інтелектуаль-
ної активності слугує теорія парної діяльності мозку, 
яка передбачає загальний принцип організації систем, 
що породжують нові якості. Її будують на основі прин-
ципів та правопівкульних і лівопівкульних механізмів. 
Гіпотеза білатеральної взаємодії постає оптимальною, 
адже вона адресована до діяльності мозку як цілого і 
використовує уявлення про його ресурси.

Цікавими є дослідження, в яких інтелект постає 
нейронною мережею [7]. У контексті нейрофізіології, 
різноманіття інтелекту кодується збудженим станом 
нейрону (виробляється імпульс) і незбудженим його 
станом (імпульс не виробляється). Ймовірно, імпульс-
активатор рухається полегшеними нервовими маршру-
тами, що виникають під час багаторазового збудження 
певних зон нервової системи цим активатором у про-
цесі пізнавальних процесів. Таким чином, є маршрути 
руху нервового імпульсу-активатора, яким він надає 
перевагу і які сформувалися за результатами індиві- 
дуального інтелектуального досвіду людини.

Мікросистемний рівень представлено параметра-
ми функціонування нейронів (принципами кодування 
інформації в нейронних мережах) і особливостями 
поширення нервових імпульсів (швидкістю і точ-
ністю передачі інформації). Макросистемний рівень 
відображає морфофункціональні особливості та зна-
чення окремих структур мозку, їх просторово-часо-
ву організацію в забезпеченні ефективної розумової 
діяльності. Деякі рецептори неактивованих моделей 
потенційного інтелекту можуть бути доступні, якщо 
раніше були активовані інші, «прилеглі» пізнавальні  
моделі. Суб’єктивно це означає, що знання про пред-
мет не можуть бути деталізовані, якщо не засвоєні 
його головні принципи (наприклад, без засвоєння 
основ математики неможливо зрозуміти принципи ди-
ференціального обчислення). Рух нервового імпульсу- 
активатора від довготривалої пам’яті до моделей по-
тенційного інтелекту не є довільним, а визначається 
раніше активованими пізнавальними моделями. 

З огляду на те, що наш мозок складається з «трьох 
мізків» (рис. 1) або головних підсистем (кожна з яких 
отримала однойменну назву з тим періодом еволю-
ції людини, в який, як заведено вважати, ця система 
сформувалася), необхідно враховувати значущі влас-

тивості психічних процесів, яких набував мозок на 
кожному з етапів еволюції.  

Рис. 1. Складники нейроструктури мозку
 
1. Неокортекс, або людський мозок (Neocortex, 

HumanBrain) – нова за часом створення нейрострукту-
ра, де відбуваються розумові процеси високого рівня, 
а також процеси розв’язання складних інтегрованих 
задач. Вона керує свідомістю, самосвідомістю та ін-
шими вищими формами нервової діяльності. «Завдяки 
неокортексу до почуття додаються роздуми стосовно 
цього почуття, а також ми набуваємо здатність пере-
живати з приводу сприйняття ідей, мистецтва, сим-
волів та уявних образів» [2]. Окрім цього, на думку  
Д. Гоулмана, неокортекс зумовлює витончене і склад-
не емоційне життя (наприклад, здатність переживати з 
приводу власних переживань). Ми здатні виявляти на-
багато ширший спектр реакцій на свої емоції, ніж наші 
найближчі «еволюційні родичі» – примати. Однак не 
завжди раціональний розум керує емоційним життям.  
У складних ситуаціях, що викликають сильне хвилю-
вання, він поступається керівництвом лімбічній системі. 

2. Лімбічна система, або мозок ссавця (Limbic 
System, Mammalian Brain), має критичну значущість для 
емоцій і пам’яті. Вона є більш розвиненою та спеціа-
лізованою частиною мозку у ссавців, окрім дельфінів, 
вищих приматів і людей. Лімбічний мозок можна також 
назвати «хімічним» або «емоційним». У процесі пере-
живання нової події органи чуття надсилають в неокор-
текс інформацію із зовнішнього середовища, яке потім 
закріплюється в ньому у вигляді нейронної структури, 
що відображає відчуття від події. У момент активації 
нової нейронної структури, що відповідає отриманому 
відчуттю, емоційний мозок виробляє пептиди. Таким 
чином, лімбічний мозок можна назвати хімічним. Вод-
ночас лімбічний мозок сприяє формуванню довготрива-
лих спогадів: подія чи інформація запам’ятовується міц-
ніше, легше відтворюються емоції, які ми переживали. 

3. Мозочок, або стовбур, або мозок рептилії 
(Cerebellum, Stem, Reptilian Brain). Мозочок – активна 
зона мозку, вмістилище підсвідомості, центр пам’яті 
та мікропроцесор мозку. Кожен нейрон мозочку здатен  
утворювати мінімум 200 000 зв’язків з іншими нер-
вовими клітинами. Він відповідає за підтримання 
рівноваги, координацію рухів, усвідомлення поло-
ження тіла в просторі та здійснення контрольованих 



19

НАУКА – ПРАКТицІ

рухів. У ньому зберігаються певні типи простих дій 
і навичок, а також зафіксовані на нейронному рівні 
емоційні реакції, думки, повторювані події, звички 
та зумовлені моделі поведінки, несвідомі рефлек-
си та навички, набуті та завчені впродовж життя. Ці 
складники структури мозку взаємодіють і утворю-
ють систему. Так, П. Маклін пише: «...мозок людини 
розвивався і збільшувався до нинішнього розміру, 
об’єднавши особливості трьох основних еволюцій-
них формацій, успадкованих нами від рептилій, дав-
ніх і більш пізніх ссавців. Докорінно відмінні за сво-
єю хімічним складом, структурою і, в еволюційному 
сенсі, розділені незліченною кількістю поколінь, три 
зони скупчення нейронів охоплюють ієрархію “трьох 
розумів в одному”, – “триєдиний” мозок <...> Ці три 
еволюційні формації можуть бути представлені як три 
взаємопов’язаних біологічних комп’ютерів, кожен із 
яких має особливий інтелект, індивідуальність, власні 
почуття часу та простору, пам’ять та інші функції ... 
Якщо ці три функції представити у вигляді зчеплених 
структур, то вони функціонують як “триєдиний” мо-
зок. Очевидно, що вони не можуть бути абсолютно 
автономними. Однак не можна заперечувати, що вони 
здатні діяти незалежно...» [1].

Отже, визначаючи інтелект як нейронну мережу, 
доцільно розглядати нейронні структури, які зумов-
люють розмаїття інтелекту, крізь призму еволюційних 
процесів, що відбуваються у мозку, на етапах його 
становлення, відповідно до результатів досліджень, 
якими ми володіємо на сьогодні. 

Модель розвитку має трифазний характер. По-
перше, кожна нова нервова структура побудована на 
засадах попередніх. По-друге, новий мозок у розви-
тку містить набір функцій ту примітивну основу, на 
якій виник, а також змінює природу цієї основи на 
більш сумісну з новою системою. По-третє, заново 
інтегрована система слугує підґрунтям для більш ви-
сокого рівня еволюційного розвитку. Включення по-
передньої системи в структуру нової змінює стару 
функцію на ще більш пристосовану для підтримки 
нового організму. Так, коли з’явився неокортекс (мо-
зок нового ссавця), то рептильний мозок та емоційний 
мозок підпорядкувалися цьому новому утворенню, 
однак зберегли власні сфери впливу та відповідаль-
ності. Таким чином, головна сторона природи будь-
якої системи зберігається під час включення до нової 
структури і відіграє значну роль. Емоційний мозок 
(лімбічна система) під час виникнення змінив природу 
включеної в нього системи рептилії, однак рептиль-
на система продовжувала працювати на виживання, 
однак вже більш гнучко.

Для того, щоб зрозуміти біологічні передумови 
виникнення інтелекту, на нашу думку, важливо роз-
глянути те, як психічні процеси в ланцюгу еволюції 
предків людини виникали і включалися одна в одну – 
від мозку рептилії до стадії розвитку неокортексу.  

Узагальнюючи десятки підходів до розуміння 
біологічної зумовленості функціонування інтелекту,  
можна зауважити, що інтелект функціонує на засадах 

властивостей мозку як єдиного цілого. Головний мо-
зок (передусім, зони кори) у процесі інтелектуальної 
діяльності діє як єдина система з гнучкою та рухомою 
внутрішньою структурою, що адекватна специфіці за-
вдання й способам його рішення.

Отже, підхід до оцінювання інтелекту базується 
на припущенні про те, що деякі особливості роботи 
головного мозку визначають властивості психічних 
процесів і містять фізіологічну основу загальних зді-
бностей, зокрема інтелектуальних. 

На нашу думку, сучасні дослідження обдарова-
ності допускають упущення в непоінформованості іс-
торичного еволюційного та природничого підходу до 
розуміння сутності обдарованості. Ми переконані, що 
розуміння будь-чого повинно мати точку відліку у двох 
ракурсах: 1) якими насправді були речі; 2) як речі ста-
ли тим, чим вони є. Для цього необхідно вийти за межі 
гуманітарного інструментарію, який ми використовує-
мо для розуміння певного фрагмента знань про приро-
ду людини, зокрема про визначення її обдарованості. 
Зречення людини інстинктивних задоволень можна 
розглядати не лише в межах системного підходу, як, 
наприклад, під час генезису інтелекту або генетич-
ного відбору, а й може простежуватися на локальних 
рівнях: формування людської культури, субкультур, 
мікроісторії, трансформації міфологічного мислен-
ня в історичне і зворотний вектор – від природничо- 
наукового знання до раціонального пояснення міфу 
та релігії, розуміння загальної ієрархічної структури 
людських онтологічних можливостей, механізмів за-
хисту людського Его, способів конструювання власної 
реальності та мовної картини світу, стратегії мовних 
комунікацій і багато інших питань, на яких зосеред-
жено такі науки, як зоопсихологія, етологія, етнолінг-
вістики, семіотика, культурна антропологія. 

Розкриття головних законів психологічного роз-
витку неможливе без застосування еволюціоністич-
ного інструментарію. Якщо ми прагнемо дізнатися те, 
як рівень амбіційності або невпевненості формується 
раннім досвідом, то спочатку маємо з’ясувати, чому 
природний відбір уможливив їх формування. Наступ-
ним кроком може бути дослідження можливої коре-
ляції такого соціального параметра з показниками 
індивідуального інтелекту. Такий антропометричний 
підхід передбачає розуміння людини як поєднання 
наслідуваних інстинктів, розвинених органів чуття, 
гормонального контролю реалізації форм поведінки 
та мислення як форми мозкової активності, що при-
зводить до появи нестандартних рішень стандартних 
ситуацій під час включення людини в контекст соці-
ального інтелекту та механізмів його розвитку, адап-
тації, пригнічення, захисту тощо. Причому необхідно 
брати до уваги, що інтелектуальна діяльність, з одно-
го боку, більш затратна та економічно невигідна для 
мозку людини як індивіда, а з іншого – вигідна та про-
дуктивна для розвитку людського виду. 

Таким чином, важливе питання полягає в тому, на-
скільки ми готові бути експертами в питаннях людсь-
кого інтелекту і робити внесок у розуміння того, чим 
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є людина як антропологічна таємниця, а також на-
скільки світовий дискурс у розумінні природи люди-
ни є для нас актуальним.
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INTELLECTUAL  ANTHROPOLOGY – 
A  BIOLOGICAL  APPROACH  TO 

INTRODUCING  ExISTENCE
 
The author substantiates the necessity of reorienta-

tion of educational approaches taking into account the 
comprehensive understanding of the specifics of the func-
tioning of the human psyche, which was formed by the 
evolutionary path of the formation of the human species 
and continues the path of formation; the application of 
understanding of mechanisms of evolution and natural 
selection in the method of detection and maintenance of 
features of an individual peculiarity is proposed.
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АНТРОПОЛОГиЯ  иНТЕЛЛЕКТА – 
БиОЛОГиЧЕСКиЙ  ПОДХОД  

К ПОНиМАНЮ ОДАРЕННОСТи

Автор дает определение необходимости переориен-
тирования образовательных подходов с принятием во 
внимание комплексного видения специфики функциони-
рования человеческой психики, которая сформировалась 
эволюционным путем становления человека и продол-
жает свое формирование. Автор предлагает исполь-
зовать понимание механизмов эволюции и природного 
отбора в методике выявления и поддержки индиви- 
дуальных особенностей.
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