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Проблема інтелектуального розвитку дошкільників набуває своєї 

актуальності в зв’язку з реформуванням освіти в державі. Це, у свою чергу, 
потребує розробки науково обґрунтованих критеріїв оцінювання рівня 
інтелектуального розвитку дошкільників, методів та прийомів, форм 
організації навчально-виховного процесу, вивчення законів розвитку 
інтелекту, структури та етапів його формування, що базуються на сучасних 
дослідженнях у галузі загальної, вікової та педагогічної психології. 

Найбільш глибоко проблема інтелектуального розвитку дітей 
дошкільного віку висвітлена в роботах таких вітчизняних і зарубіжних 
психологів і педагогів, як Л. Венгер, Л. Виготський, П. Гальперін, 
О. Запорожець, Б. Нікітін, Ж. Піаже, М. Поддьяков, Н. Тализіна та ін. 
Ними встановлено, що темпи інтелектуального розвитку дітей 
дошкільного віку дуже високі порівняно з більш пізніми віковими 
періодами. Тому педагогічні помилки, допущені в перші роки життя 
дитини, важко виправити в більш старшому віці. Невідповідність методів 
навчання та виховання вікові дитини загальмовує інтелектуальну 
гнучкість, самостійність мислення, творчість та активність, а отже, 
навчання не дасть бажаного результату, мислення залишиться в гранично 
вузьких межах. Для успішного інтелектуального розвитку дітей, на думку 
науковців, потрібно максимально співвідносити пізнавальні завдання з 
рівнем розвитку мисленнєвих операцій і можливостей кожної дитини. 

На сьогоднішній день існує декілька теорій розуміння інтелекту. 
М. Холодна виділила вісім основних підходів, для кожного з яких 
характерна певна концептуальна лінія в трактуванні терміну «інтелект»: 
соціокультурний – інтелект як результат процесу соціалізації (Дж. Брунер, 
Л. Виготський та ін.); генетичний – інтелект як наслідок адаптації до вимог 
середовища (Ж. Паже, У. Чарлсворз та ін.); процесуально-діяльнісний – 
інтелект як особлива форма людської діяльності (К. Абульханова-
Славська, С. Рубинштейн та ін.); освітній – інтелект як продукт 
цілеспрямованого навчання (Г. Берулава, К. Фишер та ін.); інформаційний 
– інтелект як сукупність елементарних процесів переробки інформації 
(А. Айзенк, Р. Штернберг та ін.); феноменологічний – інтелект як особлива 
форма змісту свідомості (Р. Глезер, Р. Мейли та ін.); структурно-рівневий – 
інтелект як система різнорівневих пізнавальних процесів (Б. Ананьєв, 
О. Степанова та ін.); регуляційний – інтелект як форма саморегуляції 
психічної активності (Л. Терстоун та ін.) [1]. У всіх підходах можна 
визначити загальні положення про те, що інтелект є сукупністю всіх 
пізнавальних процесів, що забезпечують пізнання навколишнього світу й 



адаптацію до нього. У дослідженнях простежується принцип єдності 
інтелекту та мислення, їхнього зв’язку з особистістю; показана 
неспроможність тверджень про вроджену обумовленість рівня 
інтелектуального розвитку, при цьому визнається залежність 
інтелектуальних здібностей людини від соціально-економічних умов 
життя. Мислення є одним із провідних пізнавальних процесів, його 
вважають найвищим ступенем пізнання, саме тому його найчастіше 
ототожнюють з інтелектом [2]. Мислення надає людині можливість 
відобразити й зрозуміти не тільки те, що може бути безпосередньо 
сприйняте відчуттями, а й те, що сховане від безпосереднього чуттєвого 
сприймання. 

Інтелект робить можливим цілеспрямований процес переробки 
інформації. Він охоплює мисленнєву організацію дій, контроль за їх 
виконанням та необхідну корекцію втілення прийнятого рішення. Проте, 
для мисленнєвої переробки інформації необхідні певні логічні операції 
мислення. 

Більшість науковців (М. Гамезо, І. Домашенко, Ю. Трофімов та ін.) 
серед основних мисленнєвих операцій виділяють такі: аналіз, синтез, 
порівняння, абстрагування, серіація, узагальнення, класифікація та 
систематизація. Окрім цього, ряд вчених виділяє ще декілька важливих 
мисленнєвих операцій: поняття зв’язку (А. Зинов’єв, І. Новинський, 
З. Оруджев, О. Шептулін та ін.), причинно-наслідкового зв’язку 
(Б. Кедров, Н. Князєв, З. Свєчніков та ін.), доведення (Г. Костюк, 
М. Поддьяков та ін.). На їх розвиток повинен бути спрямований 
навчально-виховний процес у дошкільних закладах. 

Сучасні психологи (Є. Заїка, І. Калмикова та ін.) вважають, що 
основою для протікання будь-якого повноцінного мисленнєвого процесу, 
спрямованого на розуміння засвоєного матеріалу та його творче 
перетворення, є наявність як мінімум трьох універсальних (тобто 
загальних, не залежних від предметного змісту) складових, а саме: високий 
рівень сформованості елементарних мисленнєвих операцій; високий рівень 
активності, ризикованості та плюралістичності мислення; високий рівень 
цілеспрямованості та організованості мислення. Саме вдале поєднання 
вище представлених складових, на думку дослідників, забезпечує успіх в 
інтелектуальному розвитку. Висока якість їх розвитку та автоматизація 
цих складових мислення створюють найбільш сприятливі умови для 
ефективного протікання мисленнєвого процесу в цілому [3]. 

Отже, можна зробити висновок, що інтелект – це система розумових 
операцій, стиль і стратегія вирішення проблем, ефективний індивідуальний 
підхід до ситуації, що вимагає пізнавальної активності й когнітивного 
стилю; певний рівень розвитку мисленнєвої діяльності особистості, що 
забезпечує можливість набувати нові знання та ефективно 
використовувати їх у життєдіяльності. Необхідність розвитку інтелекту у 



дошкільному віці полягає в тому, що саме у дитинстві інтелект формується 
майже повністю, а у подальшому житті зазнає лише незначних змін. 
Дошкільний період є оптимальним періодом у розумовому розвитку 
людини. З’ясовано, що можливості інтелектуального розвитку дитини 
дошкільного віку дуже високі. Діти можуть успішно пізнавати не тільки 
зовнішні наочні якості, але й їх внутрішні, істотні зв’язки та відношення. 

 
Список використаних джерел: 

1. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования / 
М.А. Холодная. – М., Томск, 1997. – 264 с. 

2. Маклаков А.Г. Общая психология / А.Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 
2000. – 592 с. 

3. Баглаєва Н.І. Логіко-математичні ігри / Н.І. Баглаєва // Палітра 
педагога. – 2000. – №1. – С. 14–17. 


