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 Вивчення інтелекту в психології має давню історію. Існували різні підходи 

до визначення інтелекту: розглядалась його біологічна природа, він 

ототожнювався з психофізичними функціями (теорія Гальтона), вивчався вплив 

навколишнього середовища на особливості пізнавального розвитку (теорія Біне). 

Інтелект розглядався як структурне утворення, яке можна було вимірювати за 

шкалою розумових здібностей (теорія Векслера). Під інтелектом Векслер розумів 

«здібність людини цілеспрямовано діяти, раціонально міркувати та ефективно 

взаємодіяти з навколишнім середовищем» [1; 6]. Ч.Спірмен розглядає інтелект як 

загальну «розумову енергію», рівень якої визначає успішність виконання любих 

тестів. Л.Терстоун обґрунтував багатофакторну модель інтелекту. На сьогодні це 

найуживаніша модель інтелекту. Дж.Гілфорд запропонував модель «структури 

інтелекту» (SI) виділивши три групи факторів: розумові операції, особливості 

матеріалу, що використовується в тестах, і отриманий інтелектуальний продукт. В 

працях Ж.Піаже інтелект розглядається як вищий універсальний спосіб 

врівноваження суб’єкта з середовищем. Р.Кеттел сформулював концепцію про два 

види інтелекту: «плинний», який залежить від дії фактору спадковості, і 

«кристалічний», що потребує використання минулого досвіду, який залежить 

головним чином від впливу середовища [2]. 

 До середини 70-х років вчені намагалися вичленувати різноманітні боки 

інтелекту і сформулювати їхні характерні ознаки. 

 Майже через 80 років після появи перших тестів на визначення інтелекту у 

1983 р. Говард Гарднер поставив під сумнів концепцію тестового IQ виміру 

інтелектуальних здібностей Альфреда Біне. Г.Гарднер висунув теорію його 

множинності (ТМІ по багатьох позиціях являється діаметрально протилежною 



концепції Ай-Кью (IQ), якою прагнув, подолавши межі результатів тесту на 

інтелект, розширити діапазон інтелектуального потенціалу людини. Його 

концепція на серйозному рівні бере до уваги багатогранність поглядів на інтелект. 

Така модель частково базована на наукових шуканнях, які навіть не існували в 

часи Біне: когнітивна наука (вивчення мислення) та нейронаука (вивчення мозку). 

 Гарднер визначив 7 видів інтелекту: музичний, тілесно-кінесичний, логіко-

математичний, лінгвістичний, просторовий, міжособистісний та внутрішньо-

особистісний. «….. існує, якнайменше, декілька видів інтелекту, вони відносно 

незалежні один від одного, вони можуть проявлятися та поєднуватися багатьма 

шляхами» [3]. 

 Основними концептуальними положеннями Г.Гарднера являються слідуючі: 

- інтелект неможливо виміряти в лабораторних, штучних умовах шляхом 

виконання яких-небудь тестів (в тому числі і тесту Ай-Кью); 

- категорично не виправдано пояснення расових і релігійних відмінностей, 

базуючись на результатах тестів які вимірюють інтелект (як це роблять 

прибічники теорії Ай-Кью); 

- інтелект людини не однозначний, він – множинний. 

Теорія Г.Гарднера спирається на фундаментальні нейрофізіологічні і 

психологічні дослідження. Прибічники Ай-Кью вважають, що інтелект даної 

конкретної людини визначений, фіксований і статичний. Тобто інтелект в їхньому 

розумінні це те, з чим людина народжується і що не змінюється на протязі всього 

її життя. Однак, дослідження прогресивних нейропсихологів доводять зовсім 

протилежне, що інтелект може змінюватись і розвиватись в процесі навчання. 

Г.Гарднер стверджує, що інтелект людини може не просто удосконалюватись, а й 

розвиватись як мінімум по семи напрямах. Докладний розгляд кожного напряму та 

визначення інтелекту можна знайти в книзі «Будова розуму» (1983). 

Під інтелектом Г.Гарднер розуміє неординарну здібність людини до 

нестандартного вирішення проблем; генерації нових проблем та ідей; створення 

продукту або надання послуг, які наділені високою ступінню цінності в даній 

культурі. 



На основі вищесказаного будувалась і методика, і спосіб аналізу даних. 

Нами був використаний опитувальник на визначення множинного інтелекту 

адаптованого Вольтером МакКензі [8]. 

Наше дослідження стосувалось вивчення різновидів інтелекту за 

Г.Гарднером і виявлення того факту, що кожна людина має здібності до того чи 

іншого типу інтелектуальної діяльності. 

Безперечно, що у різних людей ті чи інші здібності розвиваються по-

різному: одні володіють універсальними інтелектуальними здібностями, інші 

проявляють свій інтелект в якійсь одній вузькій області. Так, наприклад, відомий 

геній Ібн Сіна (Авіценна) був одночасно і філософом, і лікарем, і поетом, і 

автором трактату по теорії музики. Ф.Гаусс – мав неординарні інтелектуальні 

здібності в одній області – математиці. Багато з нас, простих смертних, 

знаходяться в середині між вказаними вище полярними полюсами розвитку 

людського інтелекту [4; 5]. 

В нашому експерименті приймали участь 45 осіб віком 18-23 років 

(принагідно додам, що це студенти I, IV курсів факультету соціальних технологій 

університету «Україна»). Для молодих людей цього віку виявлення домінуючого, 

вторинного, слаборозвиненого інтелектів та їх розвиток є надзвичайно важливим. 

Наш опитувальник складається з 9 секцій. Кожна секція містить однакову 

кількість відповідей. Поряд з основними секціями інтелекту (музичний, тілесно-

кінесичний, логіко-математичний, лінгвістичний, просторовий, міжособистісний 

та внутрішньоособистісний (за Гарднером) у дослідженні використовувались 2 

додаткові секції – натуралістичний інтелект та екзистенційний). 

Розглянемо коротко кожний з дев’яти типів інтелекту. 

Музично-ритмічний інтелект включає в себе здібності до розпізнавання і 

використання голосу і ритму,  чуттєвості до звуків і тональності, 

високорозвиненого музичного слуху, вмінню грати на музичних інструментах. 

Цей інтелект наділений дуже високою природною силою, він якби заложений в 

людині природою. Очевидно, що найбільш яскраве вираження даний тип 

інтелекту знаходять у композиторів, співаків, виконавців, вчителів музики. Для 



сприйняття та створення музики особливо важливими є певні частини мозку, 

переважно права півкуля, хоча однозначно означити їх досить складно. 

Тілесно-кінесичний інтелект відображає здібності людини до творчого 

вираження емоцій, сили і красоти з використанням пластики рухів окремих груп 

м‘язів і тіла в цілому. Рухи тіла контролює руховий нерв кори головного мозку, 

причому кожна півкуля відповідає за протилежну частину тіла. Тобто у «правші» 

задіяна переважно ліва півкуля. Здатність використовувати тіло для вираження 

емоцій (у танці), для гри (у спорті) чи для витворення нового «продукту» (при 

розробці винаходу) є свідченням когнітивних можливостей людини. Особливо 

яскраво даний тип виражений у танцюристів, артистів балету, спортсменів, 

акробатів, фігуристів, представників циркового мистецтва. 

Логіко-математичний інтелект асоціюється з так званим науковим 

мисленням, тобто здібністю до індуктивного та дедуктивного умозаключення, 

дуже розвиненим логічним мисленням, вмінням оперувати абстракціями, 

символами і числами, спроможністю встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 

розкривати закономірності, вмінням співвідносити часткове і ціле.   

Крім того, цей інтелект підтверджено емпіричним критерієм. Відомо, що для 

математичних підрахунків визначальною є робота певних частин мозку. Скажімо, 

деякі «вивчені ідіоти» надзвичайно добре рахують, навіть якщо мають суттєві 

вади в інших сферах. Розвиток цього інтелекту докладно розглянув Жан Піаже та 

інші психологи. 

Даний тип інтелекту яскраво спостерігається у наукових працівників, 

комп’ютерних програмістів, бухгалтерів, юристів, банкірів, і, звичайно ж, у 

математиків. 

Лінгвістичний інтелект також витримує наш емпіричний тест. Наприклад, 

ділянка людського мозку, яку називають «сферою Брока», відповідає за побудову 

граматичних речень. Тому особа з її пошкодженням добре розуміє слова та 

речення, але може поєднувати думки лише в найпростіші конструкції. В той самий 

час інші мисленнєві процеси можуть і не порушуватись. 



Даний інтелект «несе відповідальність» за все розмаїття усної та писемної 

мови, включаючи здібність до граматики, читання, розповіді, письму, поезії, 

вигадування, і навіть гумору. Цей тип властивий письменникам, поетам, 

розповідачам, сатирикам і т.п. 

Візуально-просторовий інтелект має відношення до таких областей. Як 

малювання, скульптура, дизайн, мореплавство, архітектура, гра в шахи. 

Свідчення нейродосліджень ясні та переконливі. Пошкодження задньої 

частини правої півкулі погіршує орієнтацію, упізнавання облич чи подій, 

зауваження деталей. Цей тип інтелекту передбачає високорозвинені здібності до 

образотворчого мислення і, як правило, властивий професіоналам в сфері 

архітектурно-художньої творчості, картографії, конструктуювання і навіть 

спеціалістам в області реклами.  

Міжособистісний інтелект заснований на найважливішій здібності 

зауважувати відмінності між людьми, точніше, контрасти в їхньому настрої, 

темпераменті, мотиваціях та намірах. В ідеалі інтелект дозволяє навченому 

дорослому зчитувати наміри та бажання інших, навіть коли вони приховані. Даний 

тип інтелекту дає змогу одній істоті зрозуміти іншу та працювати з нею. Ця 

здібність проявляється у вчителів, психотерапевтів, батьків, а також у релігійних 

та політичних лідерів у дуже складній формі. 

Внутрішньоособистісний інтелект включає в себе знання внутрішніх 

аспектів особистості; доступ до чиїхось почуттів, ланцюга емоцій, здатності 

пригнічувати якісь із них, означувати і використовувати як засоби розуміння та 

керування чиєюсь поведінкою. Він також передбачає достатньо розвинуті 

здібності до методологічного мислення, глибокого аналізу дійсності, рефлексії, 

системного сприйняття об’єктів та явищ. У роботі внутрішньоособистісного 

інтелекту вбачаємо схожість із міжособистісним. У змінах індивідуальності 

вирішальну роль так само відіграють лобові частини мозку.     

Внутрішньоособистісний інтелект дає змогу зрозуміти й «співпрацювати» з 

собою. Даний тип можна виявити у мислителів, філософів, духовних вчителів 

(гуру). 



 Натуралістичний інтелект включає в себе вміння поділяти речі на категорії 

базуючись на загальних характеристиках; важливість екологічного питання для 

особистості. Даний тип інтелекту спостерігається у осіб, котрих називають 

«людина-природа»: у агрономів, зоотехніків, лісників, садівників, біологів, та ін. 

Сюди можна віднести всі професії пов’язані з рослинництвом, тваринництвом, 

лісовим господарством, туризмом. 

 Екзистенційний інтелект включає в себе здатність до усвідомлення 

особистістю свого буття як єдину справжню реальність; намагання осягнути те 

нерозчленоване ціле, яким є буття-у-світі, буття-з-іншими; відчуття того, що саме 

собою, своїми намірами, цінностями, бажаннями, мріями можна змінити 

навколишню дійсність; констатування буття як чогось безпосереднього, цілісного, 

одвічного. 

 Усвідомлюючи власне злиття з буттям, вибудовуючи свій життєвий світ, 

людина хох плює минуле, теперішнє і майбутнє як єдине ціле, де минуле не 

залишається позаду, а триває, майбутнє не сховане, а передчувається. 

 Даний тип інтелекту яскраво спостерігається у осіб, що займаються 

проблемами часу, смерті, автономії, незалежності, свободи, комунікації, любові, 

одинокості, тощо. 

 Студентам пропонувалось заповнити кожну секцію, поставивши цифру «1» 

навпроти кожного твердження, яке, на їхню думку, найкраще їх описувало. 

Наприкінці підраховували загальну суму балів у кожній секції. 

 Результати дослідження множинного інтелекту показали: з найбільшою 

кількістю балів виступає секція 8 «внутрішньоособистісний інтелект» - 292 бали, 

секція 6 «тілесно-кінесичний інтелект» - 208 бали 

секція 4 «екзистенційний інтелект» - 234 балів, 

секція 2 «музичний інтелект» - 189 балів, 

секція 5 «міжособистісний інтелект» - 184 бали, 

секція 7 «вербальний інтелект» - 182 бали, 

секція 1 «натуралістичний інтелект» - 174 бали, 

секція 9 «просторовий інтелект» - 169 балів, 



секція 3 «логіко-математичний інтелект» - з найменшою кількістю балів – 157. 

 Тобто, за даними дослідження найкраще у студентів розвинений 

внутрішньоособистісний інтелект, далі тілесно-кінесичний, екзистенційний, 

музичний, міжособистісний, вербальний, натуралістичний, просторовий, 

найслабше - логіко-математичний інтелект.  

 Метою нашого дослідження було вивчення особливостей інтелекту та 

визначення домінуючого, вторинного та слаборозвиненого інтелекту. 

 Для полегшення аналізу результати дослідження множинного інтелекту 

були представлені нами графічно і у вигляді таблиці (див. графік 1, табл. 1 для 

вибірки з 45 досліджуваних). 
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 Ми вважаємо, що результати проведеного дослідження дозволяють зробити 

наступні висновки: 

1) кожна людина має здібності до того чи іншого типу інтелектуальної 

діяльності, але у різних людей ці здібності розвинуті в тій чи іншій мірі; 

2) інтелект не є фактором загальним для всіх. Більшість людей можуть 

розвивати в собі любий тип інтелекту до адекватного рівня компетентності. 

Іншими словами, неможна стверджувати, що та чи інша людина немає 

здібностей до математики, музики, літератури, мистецтва, вони просто 

нерозвинені у неї належним чином; 

3) різні типи інтелекту можуть тісно взаємодіяти і впливати на розвиток один 

одного. Досі ми вірили у фікцію, що ролі дорослого життя багато в чому 

залежать від якогось одного інтелекту. Натомість майже кожна роль, 

незалежно від складності, потребує набору інтелектів. Скажімо, танці 

вимагають у різних співвідношеннях тілесно-кінесичних навичок, 

музичного, міжособистісного та просторового інтелектів. Для політика 

потрібні міжособистісні навички, лінгвістичні здібності й певною мірою 

логічні. Оскільки майже кожна культурна роль передбачає кілька інтелектів, 

важливо розглядати людину як комплекс здібностей, а не як втілення однієї 

здібності; 

4) існують різноманітні способи розвитку того чи іншого інтелекту. 

 

До безперечних достоїнств ТМІ слід віднести такі моменти: 

� нове розуміння і визначення інтелекту; 

� широкі можливості розвитку здібностей у осіб з різними типами 

інтелекту; 

� множинність проявів людського інтелекту в літературі, науці, 

мистецтві, релігії, спорті, музиці і т.д.; 

� демократичний характер теорії: кожний тип інтелекту має право на 

існування і розвиток; 



� унікальні можливості збагачення процесу навчання за допомогою 

різних типів інтелектуальної діяльності. 

 

Більшість теорій інтелекту намагалися дати відповідь на питання «що?». 

Доки тести спиралися на ці теорії, вони лише вішали на людей «ярлики», а не 

сприяли їхньому розвитку. Натомість ми зосередились на питаннях «коли? де? та 

як?». Ми вважаємо, що теорія спирається на такі принципи, сприяє створенню 

конструктивної системи, кращої і з аналітичної, і з практичної точок зору. 
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АНОТАЦІЯ 

Горбащенко Т.М. Психологічні особливості множинності інтелекту у 

студентів з обмеженими можливостями (на базі студентів університету “Україна”) 

– стаття. 

Наше дослідження стосувалось вивчення різновидів інтелекту за 

Г.Гарднером і виявлення того факту, що кожна людина має здібності до того чи 

іншого типу інтелектуальної діяльності. Розкривається своєрідність 8 видів 

інтелекту: музичний, тілесно-кінесичний, логіко-математичний, лінгвістичний, 

просторовий, міжособистісний, внутрішньо особистісний, натуралістичний 

інтелект та екзистенційний.    

Ключові слова: інтелект, теорія множинності інтелекту, музичний інтелект, 

тілесно-кінесичний інтелект, логіко-математичний інтелект, лінгвістичний 

інтелект, просторовий інтелект, міжособистісний інтелект, внутрішньо- 

особистісний інтелект, натуралістичний інтелект, екзистенцій ний інтелект. 

 

ANNOTATION 

Gorbashchenko T.M. Psychological peculiarities of intellect plurality in disable 

students (on the students of University «Ukraina») – article. 

Our investigation concerns the research of the intellect variety according to 

G.Gardner and identifying the fact that the human has the powers to the different types 

of the intellect activity. This opens the peculiarity of 8 intellect’s types: musical, 

physical-kinetic, logic-mathematical, linguistic, solid, interindividual, internally 

personal, naturalistic, and existential. 

Key words: intellect, the theory of  intellect plurality, musical intellect, physical-

kinetic intellect, logic-mathematical intellect, linguistic intellect, solid intellect, 

interindividual intellect, internally personal intellect, naturalistic intellect, and existential 

intellect. 

 


