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БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ФОРМУВАННЯ ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Обґрунтовано необхідність переорієнтації освітніх підходів із урахуванням комплек-
сного розуміння специфіки функціонування людської психіки, що сформувалася еволюційним 
шляхом становлення людського виду та продовжує розвиватись. Запропоновано застосу-
вання розуміння механізмів еволюції та природного відбору в методиці виявлення та під-
тримки особливостей індивідуальної особливості.

Ключові слова: педагогічна антропологія, соціопсихологічний аналіз, культурна еволю-
ція, інтелект, обдарованість.

Обоснована необходимость переориентации образовательных подходов с учетом 
комплексного понимания специфики функционирования человеческой психики, сформирован-
ной эволюционным путем становления человеческого вида и продолжающей путь формиро-
вания; предложено применение понимания механизмов эволюции и естественного отбора в 
методике выявления и поддержки особенностей индивидуальной особенности.

Ключевые слова: педагогическая антропология, социопсихологический анализ, 6куль-
турная эволюция, интеллект, одаренность.
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The necessity of reorientation of educational approaches based on a comprehensive under-
standing of the specifics of  functioning of the human psyche, which was formed evolutionary way of  
formation of the human species, is substantiated; the application of understanding of mechanisms 
of evolution and natural selection in the method of detection and maintenance of individual gifted-
ness is proposed.

Key words: pedagogical anthropology, sociological psychoanalysis, cultural evolution, natu-
ral selection, intellect, giftedness.

У процесі пошуку відповідей на запитання щодо цілей, сутності та способів виховання 
і навчання вчителі зважають на природу дитини. Існує значна кількість підходів до визначен-
ня природи дитини, а також до інтерпретації її потреб та прагнень. Кожен із таких підходів 
започаткував окрему педагогічну течію та має власне обґрунтування сутності навчання і ви-
ховання, відповідно до акценту на певній грані людського буття. Так, основою природничої 
педагогічної течії є розуміння людини як частини природи, біологічної істоти, яка володіє пев-
ними перевагами. Соціологічний напрям природи людини вважають похідним від суспільства, 
а індивідуальну свідомість – від колективної. Теологічна педагогіка базується на вченні про 
людину як образ і подобу Божу, або ж виходить з інших догматів провіденціальної спрямова-
ності. Антропологічна течія в педагогіці відрізняється багатофакторним підходом до витоків і 
процесів розвитку особистості  на більш ранніх етапах, ніж педагогічне втручання в їх перебіг. 

Педагоги-антропологи досліджують взаємодію біологічних, соціальних, духовних чин-
ників у структурі особистості. Педагогічна антропологія прагне дати відповіді на такі питан-
ня: Як олюднюється людина і, як люди різного віку впливають один на одного? Наскільки 
ми виховані на різних етапах життя? Які причини і процеси становлення особистості? Який 
характер різних груп із чисельністю членів від двох до всього роду людського? Як особис-
тість взаємодіє з ними?

Головна ідея психолого-педагогічної антропології полягає в тому, що освітній процес 
потрібно будувати відповідно до сучасних знань про природу людини, вікові етапи особис-
тісного становлення, способи й форми її соціалізації тощо.

Педагогічна антропологія є інтегрованою науковою дисципліною, що визначає своїм 
предметом: закономірності, шляхи і методи цілеспрямованої діяльності з формування і ви-
ховання людини, відповідно до наукових і філософських уявлень про її природу, еволюцію 
сутності, особистісні аспекти еволюції. Метою наукової дисципліни є: створення фунда-
ментального наукового базису для організації сучасного освітнього процесу; формування 
основних орієнтирів діяльності вчителів і психологів через ознайомлення з концепціями ево-
люційних станів людської сутності, змістом сучасного етапу еволюції, індивідуально-типо-
логічними утвореннями, що виникають і функціонують у певний період розвитку природи 
людини, можливостями індивідуально-суб’єктної реалізації в наш час. 

На сучасному етапі більш виправданим є підхід до розуміння інтелекту як біологічного, 
еволюційно зумовленого утворення. Таким чином, індивідуальні відмінності в показниках 
інтелектуального розвитку пояснюють дією фізіологічних чинників. Ці відмінності значно 
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зумовлено факторами генотипу, що впливають на стабільність і мінливість показників пси-
хометричного інтелекту [1; 2; 3]. Цю позицію теоретично обґрунтував Г. Айзенк. Він розгля-
дає біологічний інтелект (що виникає на основі нейрофізіологічних і біохімічних чинників 
і безпосередньо пов’язаний з діяльністю кори великих півкуль) як генетично детерміновану 
біологічну базу когнітивного функціонування та індивідуальних відмінностей [4].

У психогенетиці інтелекту присвячена значна кількість досліджень, основним методом 
в яких є визначення внутрішньопарної подібності поведінкових ознак монозиготних і ди-
зиготних близнюків, а також батьків і дітей. Частіше в цих дослідженнях виявляють високі 
позитивні кореляції рівнів інтелекту монозиготних близнюків [5].

Більшість досліджень, присвячених інтелекту дітей, звертаються до проблеми співвід-
ношення впливу соціальних умов і вроджених задатків на розвиток інтелекту. Так, В. Дру-
жинін представив результати досліджень, де з метою визначення впливу соціальних і біо-
логічних факторів на рівень інтелекту дітей 5–6 років застосовувався тест Д. Векслера [6; 7].  
У цьому дослідженні враховували як соціальні (освіта, професія батьків, склад сім’ї, матеріаль- 
на забезпеченість тощо), так і біологічні фактори (стан здоров’я, пренатальна травматизація, 
перебіг пологів, перенесені гострі та хронічні захворювання тощо). Було визначено, що на 
розвиток вербального інтелекту дітей негативно впливають несприятливий перебіг пологів 
і пов’язана з ним гіпоксія головного мозку. Загальна рухова та пізнавальна активність ді-
тей позитивно корелює з вербальним інтелектом. Структура невербального інтелекту пере-
важно виконує функції, пов’язані з просторовим мисленням (субтест № 9 «Кубики Кооса»). 
Найчіткіша кореляція характеристик інтелекту дітей виявлена з професією батьків. Причому 
професія матері пов’язана зі становленням вербального інтелекту (субтести № 2 «Понятій-
ність», № 3 «Арифметичний», № 4 «Подібність»). У дітей, матері яких є вчителями/науково-
педагогічними працівниками та лікарі, вербальний інтелект вище. Професія впливає на роз-
виток невербального інтелекту (субтести № 8 «Послідовні картинки», № 9 «Кубики Кооса», 
№ 10 «Складання фігур»). Загальний інтелект корелює з рівнем освіти батьків, що можна 
пояснювати як генетичними, так і середовищними факторами. 

У контексті диференціальної психології та психофізіології значну увагу приділяють 
вивченню залежності показників інтелекту від індивідуально-типологічних відмінностей 
у діяльності регуляторних систем [8; 9; 10; 11]. Напрями досліджень досить різноманіт-
ні, вивчають: загальні проблеми (гендерні відмінності в розвитку інтелекту в дитячому, 
підлітковому та дорослому віці, взаємодія емоцій та інтелекту, зв’язок інтелектуальних 
здібностей із екстраверсією-інтроверсією, когнітивна диференційованість та інтелект 
тощо), вузькоспрямовані аспекти (особливості інтелекту учнів з різним рівнем розвитку 
властивостей уваги, інтелектуальний розвиток ліворуких дітей, вплив умов індивідуалі-
зованого навчання на саморозвиток інтелектуальної сфери підлітків тощо) [1; 5; 12; 13]. 
Так, Е. Логінова пропонує використовувати оцінювання інтелекту дитини як критерій ран-
нього прогнозування освітніх труднощів. Значущими критеріями для їх раннього прог-
нозування на початковому етапі навчання виступають такі показники психофізіологічної  
структури інтелекту [14]:
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– дисгармонійність «інтелектуального профілю», пов’язана з неоднорідністю інди-
ві-дуальних відомостей і різнорівневим формуванням пізнавальних функцій, що визначає 
ефективність виконання вербальних і невербальних завдань;

– неузгодженість у розвитку вербальних і невербальних компонентів інтелекту та  
переважання у розвитку невербального складника;

– низький рівень кореляційних зв’язків на початковому етапі навчання і різке збільшення 
зв’язків на завершальному етапі всередині та між вербальними і невербальними компонен-
тами інтелекту в дітей з труднощами у навчанні, що відображають труднощі інтеграції, не-
достатньо сформованих пізнавальних функцій, їх компенсації та підтримки за рахунок більш 
зрілих функцій.

Сьогодні здійснюють дослідження структур центральної нервової системи (ЦНС), що 
відповідають за певні інтелектуальні здібності, встановлюються кореляційні залежності між 
електро-фізіологічними показниками діяльності мозку й успішністю вирішення інтелек- 
туальних завдань [9; 15]. Науковці здійснюють спроби виявити ефект інформаційної  
працездатності та сенсомоторної навченості в процедурах діагностики інтелектуальних  
можливостей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку [3].

Існують висновки про зв’язок інтелектуальних здібностей з властивостями темпера-
менту на рівні біологічних основ та їх психічних проявів, з виділенням таких характеристик, 
як загальна працездатність, безпосередній та опосередкований типи активності, мимовіль-
ний та довільний типи саморегуляції. 

Експеримент із застосуванням простих сенсомоторних завдань виявив, що з показни-
ками інтелекту пов’язано такі якості процесів аналізу і синтезу, як ефективність диферен-
ціювання окремих властивостей, сторін і відносин об’єктів та ефективність безпосередньо-
го розчленовано-інтегрованого сприйняття об’єктів. Причому ці якості не можливо вважати 
біологічними, незмінними та абсолютно генетично детермінованими.

Часу, як фактору ефективності розумової діяльності, надають певну значущість у сучас-
них дослідженнях. Час розглядають як корелят інтелекту в експериментах виконання прос-
тих завдань, причому вказують, що певна частина індивідуальних відмінностей в успішності 
виконання тестів інтелекту пов’язана зі швидкістю оброблення інформації, незалежно від 
набутих знань та навичок [8; 9; 16].

Значущості для виявлення морфофункціональних передумов інтелекту набуває аналіз 
взаємодії різних відділів мозку, зокрема аналіз міжпівкульної взаємодії. Ступінь індивідуаль-
ної виразності функціональних властивостей півкуль може слугувати фізіологічною умовою 
високих досягнень в інтелектуальній діяльності. Сьогодні певної значущості надано функ-
ціям субдомінантної правої півкулі на противагу уявленням про те, що умовою високих до-
сягнень в розумовій діяльності є переважний розвиток функцій домінантної лівої півкулі. 
На засадах вищевказаних уявлень виникла гіпотеза ефективної білатеральної взаємодії як 
фізіологічної основи загальної обдарованості [17].

Теорія цілісності інтелекту пов’язана з розробленням теорії білатерального регулю-
вання (парної діяльності мозку). Базові компоненти інтелекту – це філогенетичний фонд,  
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когнітивні аспекти (когнітивні координації та мотивації), мають подвійну природу як ефекти 
взаємодії спеціалізованих парних мозкових структур. Причому базою для розуміння загаль-
ного та специфічного в структурі інтелекту, розуміння природи когнітивних стилів, вікової 
динаміки інтелектуальної активності слугує теорія парної діяльності мозку, який містить  
загальний принцип організації систем, що породжують нові якості. Вона побудована на 
засадах принципів правопівкульних і лівопівкулевих механізмів. Гіпотеза білатеральної  
взаємодії є оптимальною, адже адресована діяльності мозку як цілого, і використовує уяв-
лення про його ресурси [18].

Викликають інтерес дослідження, де інтелект визначають як нейронну мережу [19]. 
З точки зору нейрофізіології, різноманіття інтелекту кодується збудженим станом нейрону 
(імпульс виробляється) та незбудженим його станом (імпульс не виробляється). Імпульс-ак-
тиватор рухається полегшеними нервовим маршрутами, що виникають за багаторазового 
збудження певних зон нервової системи цим активатором під час пізнавальних процесів. 
Таким чином, є маршрути руху нервового імпульсу-активатора, яким він надає перевагу і, що 
сформувалися за результатами індивідуального інтелектуального досвіду людини.

Мікросистемний рівень представлено параметрами функціонування нейронів (принци-
пами кодування інформації в нейронних мережах) й особливостями поширення нервових 
імпульсів (швидкістю та точністю передачі інформації). Макросистемний рівень відображає 
морфофункціональні особливості та значущість окремих структур мозку, їх просторово-ча-
сову організацію в забезпеченні ефективної розумової діяльності. Деякі рецептори неакти-
вованих моделей потенційного інтелекту можуть бути доступні, якщо раніше було активо-
вано інші, «прилеглі», пізнавальні моделі. Це суб’єктивно означає, що знання про предмет 
не може бути деталізовано, якщо не засвоєно його основні принципи (без засвоєння основ 
математики неможливо зрозуміти принципи диференційованого обчислення). Рух нервового 
імпульсу-активатора від довготривалої пам’яті до моделей потенційного інтелекту не є до-
вільним, а визначається раніше активованими пізнавальними моделями. 

Таким чином, наш мозок складається з основних підсистем («трьох мізків») (рис. 1). 
Кожна з них отримала однойменну назву того періоду еволюції людини, коли ця система 
сформувалася. Нам необхідно враховувати значущі властивості психічних процесів, яких на-
бував мозок на кожному з етапів еволюції. 

Рис. 1. Складники нейроструктури мозку
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1. Неокортекс або людський мозок (Neocortex, Human Brain) – найновіша за часом 
створення нейроструктура, де відбуваються розумові процеси високого рівня, а також проце-
си вирішення складних інтегрованих задач, що керує свідомістю, самосвідомістю та іншими 
вищими формами нервової діяльності. «Завдяки неокортексу до почуття додаються роздуми 
щодо цього почуття, і на додаток, ми набуваємо здатність переживати з приводу сприйняття 
ідей, мистецтва, символів та уявних образів» [20]. Окрім того, на думку Д. Гоулмана, неокор-
текс зумовлює витончене і складне емоційне життя, наприклад, здатність хвилюватися з при-
воду власних переживань. Ми здатні виявляти набагато ширший спектр реакцій на емоції, ніж 
примати. Однак раціональний розум не завжди керує емоційним життям. У складних ситуа-
ціях, що викликають сильне хвилювання, він поступається керівництвом лімбічній системі. 

2. Лімбічна система або мозок ссавця (Limbic System, Mammalian Brain) має кри-
тичну значущість для емоцій та пам’яті. Вона є більш розвиненою та спеціалізованою час-
тиною мозку ссавців, окрім дельфінів, вищих приматів та людей. Лімбічний мозок можна 
також назвати «хімічним» або «емоційним». У процесі переживання нової події органи чут-
тів посилають в неокортекс інформацію з зовнішнього середовища, яка потім закріплюється 
в неоконтексі 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. Разом з тим  
лімбічний мозок сприяє формуванню довготривалих спогадів: подія чи інформація 
запам’ятовується краще, легше відтворюються емоції, які ми переживали. 

3. Мозочок або стовбур, або мозок рептилії (Cerebellum, Stem, Reptilian Brain) є  
найактивнішою зоною мозку, середовищем підсвідомості, центром пам’яті й мікропроце-
сором мозку. Кожен нейрон мозочку здатен утворювати мінімум 200 000 зв’язків з іншими 
нервовими клітинами. Мозочок відповідає за підтримання рівноваги, координацію рухів, 
усвідомлення положення тіла в просторі та здійснення контрольованих рухів. У ньому збе-
рігаються певні типи найпростіших дій і навичок, а також зафіксовані на нейронному рівні 
емоційні реакції, думки, повторювані події, звички та зумовлені моделі поведінки, несвідомі 
рефлекси та навички, набуті та завчені впродовж життя. 

Під час розгляду інтелекту як нейронної мережі доцільно розглядати нейронні структу-
ри, що зумовлюють розмаїття інтелекту крізь призму еволюційних процесів, що відбувалися 
в мозку, на всіх етапах його становлення, відповідно до тих отриманих досліджень, якими 
ми володіємо зараз. 

Модель розвитку має трьохфазний характер. По-перше, кожна нова нервова структура 
побудована на засадах попередніх нервових структур. По-друге, новий мозок залежно від 
міри розвитку має набір функцій та примітивну основу, на якій він виник і змінює приро-
ду цієї основи на більш сумісну з новою системою. По-третє, заново інтегрована система 
слугує фундаментом для більш високого рівня еволюційного розвитку. Включення поперед- 
ньої системи до структури нової змінює стару функцію на більш пристосовану для підтрим-
ки нового організму. Тоді, коли з’явився неокортекс (мозок нового ссавця), рептильний мо-
зок, емоційний мозок підпорядкувався цьому еволюційному утворенню, однак його власні  
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сфери впливу та відповідальності збереглися. Таким чином, головна сторона природи будь-
якої системи зберігається під час включення в нову структуру і відіграє важливу роль. Емо-
ційний мозок (лімбічна система) під час свого виникнення змінив природу включеної в нього 
системи рептилії, однак рептильна система продовжувала працювати на виживання, про-
те вже більш гнучким способом. 

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

Таким чином, узагальнюючи десятки підходів до розуміння біологічної зумовленості 
функціонування інтелекту, він функціонує на засадах властивостей мозку, як єдиного цілого. 
Головний мозок (передусім зони кори) у процесі інтелектуальної діяльності діє як єдина сис-
тема з гнучкою та рухомою внутрішньою структурою, адекватною до специфіки завдання і 
способам рішення.

Отже, підхід до оцінювання інтелекту базується на припущенні, що деякі особливості 
функціонування головного мозку визначають властивості психічних процесів і мають фізіо-
логічну основу загальних (зокрема, інтелектуальних) здібностей. 

На нашу думку, сучасні дослідження обдарованості допускають значне упущення щодо 
відсутності історичного еволюційного та природничого підходу до розуміння сутності об-
дарованості. Ми переконані, що розуміння будь-чого повинно мати відправну точку у двох 
ракурсах: 1) якими насправді були речі, 2) як речі стали тим, чим вони є. Для цього необхідно 
вийти за межі того гуманітарного інструментарію, який використовують для розуміння пев-
ного фрагмента знань про природу людини, зокрема про її визначення обдарованості. Зре-
чення людиною від інстинктивних задоволень можна розглядати не лише в межах систем-
ного підходу (як під час генезису інтелекту або генетичному відборі), а й простежувати на 
локальних рівнях: формування людської культури, субкультур, мікроісторії, трансформації 
міфологічного мислення в історичне та від природничо-наукового знання до раціонального 
пояснення міфу та релігії, розуміння загальної ієрархічної структури людських онтологіч-
них можливостей, механізмів захисту людського «ЕГО», способів конструювання власної 
реальності та мовної картини світ, стратегії мовних комунікацій та багато інших незліченних 
питань, на яких зосереджені такі науки, як зоопсихологія, етологія, етнолінгвістики, семіо-
тика, культурна антропологія. 

Розкриття головних законів психологічного розвитку є неможливим без застосування 
еволюціоністського інструментарію. Якщо ми бажаємо дізнатися як рівень амбіційності або 
невпевненості формується раннім досвідом, ми маємо спочатку з’ясувати, чому природний 
відбір уможливив їх формування. Наступним кроком може бути дослідження можливої коре-
ляції такого соціального параметру з показниками індивідуального інтелекту. Такий антро-
пометричний підхід передбачає розуміння людини, як поєднання наслідуваних інстинктів, 
розвинених органів чуття, гормонального контролю реалізації форм поведінки і мислення 
як форми мозкової активності, що призводить до виникнення нестандартних рішень стан-
дартних ситуацій під час включення людини в контекст соціального інтелекту та механізмів 
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його розвитку, адаптації, пригнічення, захисту тощо. Необхідно брати до уваги, що інтелек-
туальна діяльність є більш затратною та економічно невигідною для мозку людини, проте 
надзвичайно вигідною та продуктивною для розвитку людського виду. 

Тому постає питання, що полягає в тому, наскільки ми готові бути експертами у питан-
нях людського інтелекту та запроваджувати особистий внесок у розуміння того, що є люди-
на, як антропологічна таємниця, і наскільки світовий дискурс, у розумінні природи людини, 
є для нас актуальним?
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УДК 811.111’276.6:614.233.4
 Людмила Русалкіна,

м. Одеса

ІНШОМОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДНИК 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Розглянуто актуалізацію застосування компетентнісного підходу під час іншомовної 
підготовки майбутніх лікарів. Окреслено питання, що стосуються загальної характерис-
тики іншомовної компетенції майбутніх лікарів. Проаналізовано поняття «компетенція», 
«компетентність». 

Ключові слова: компетенція, компетентність, іншомовна компетентність, компе-
тентнісний підхід, підготовка майбутніх лікарів.

Рассмотрена актуализация применения компетентностного подхода во время ино-
язычной подготовки будущих врачей. Очерчены вопросы, касающиеся общей характеристи-
ки иноязычной компетенции будущих врачей. Проанализированы понятия «компетенція», 
«компетентность».

Ключевые слова: компетенция, компетентность, иноязычная компетентность,  ком-
петентностний поход, подготовка будущих врачей,

In the article actualization of competency approach application during the foreign language 
training of future doctors is considered. The questions of general characteristics of future doctors’ for-
eign language competency are described. The notions “competency” and “competence” are analyzed.

Key words: competence, competence, foreign language competency, competency training, 
training of future doctors.
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