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Взаємозв’язок фізичного інтелекту  

з іншими видами інтелекту людини  

 

In this article we tell about the interrelation between different types of human 

intelligence; we explain the essence of physical intelligence (physical thinking), 

analyze it`s impact on other mental human abilities. According to the test, we 

estimate the level of physical intelligence towards the attitude to sport activity among 

the students of our college. We prove that the physical thinking is an integral part of 

human intelligence.  

У статті акцентується увага на питанні взаємозв’язку між різними видами 

інтелекту людини, розкривається суть фізичного інтелекту (тілесного 

мислення), аналізується його вплив на розумові та інші здібності людини. На 

підставі проведеного тестування оцінюється рівень фізичного інтелекту 

студентів Економіко-правничого коледжу відносно до їх ставлення до занять 

спортом.  

Інтелект – в перекладі з латинської – розум. Невипадково за своїм 

психологічним змістом поняття «інтелект» відноситься до нечітко визначених 

понять. Широко поширена точка зору, згідно з якою інтелект – це те, що можна 

виміряти за допомогою інтелектуальних тестів. Поняття «інтелект» зводять то 

до деякої загальної біологічної функції, то до мобільності формальних 

операцій, то до мовного мислення, і, нарешті, до широко трактованого 

«пізнання» як атрибуту свідомості. 

На сьогоднішній день існують як мінімум три трактування поняття 

інтелекту: 

– біологічне трактування: «здатність свідомо пристосовуватися до нової 

ситуації»; 

– педагогічне трактування: «здатність до навчання»; 

– трактування з точки зору структурного підходу: «здатність адаптації 

засобів до мети», тобто сукупність тих чи інших здібностей.  

Інтелект людини, мабуть, наймобільніша частина особистості, яку кожен 

робить такою, якою хоче. Поняття інтелекту має структуру і види, кожен з яких 

рекомендується розвивати для того, щоб бути гармонійно розвиненою 

особистістю.  

У даній статті пропонується ознайомитися ближче з одним з видів 

інтелекту людини, а саме  найдревнішим  видом, фізичним інтелектом, або 

інакше тілесним мисленням. 

Тілесне мислення – це робота мозкового комплексу, під контролем якого 

знаходиться будь-яка фізична діяльність: і зовнішня, і внутрішня. 

Майже всі програми, спрямовані на підвищення рівня розвитку 

розумових здібностей, просто нехтують фізичним інтелектом. Але реальне 

життя не дозволяє людині не звертати на нього уваги. Адже наше тіло бере 

активну участь у всій нашій діяльності.  



Багато хто вважає, що фізичний та інтелектуальний – це поняття 

несумісні. Прийнято вважати, що в основному спортсмени не можуть 

похвалитися розумовими здібностями, так само як і високоінтелектуальні люди 

– фізичною силою. Але бувають ситуації, коли тіло людини «розуміє» швидше, 

ніж його свідомість. 

У нашого тіла теж є пам'ять, і воно теж може приймати досить серйозні 

рішення. 

Психологи клініки Маунт Зіон в Сан-Франциско з'ясували, що свідомості 

людини необхідно приблизно 0,4 сек. для того, щоб зафіксувати нове явище. 

Тоді як тіло може дати оцінку ситуації, прорахувати траєкторний шлях і 

швидкість відповідної реакції, на все це витрачаючи менше 0,1 сек. Таким 

чином, тіло прореагує в 4 рази швидше. 

Якщо недостатньо розвинений фізичний, спроби розвивати всі інші 

інтелекти будуть марні. Американський психолог Абрахам Маслоу 

продемонстрував ієрархію потреб наступним чином: потреби нижнього рівня 

(виживання) повинні бути задоволені для того, щоб індивід хоча б усвідомив 

деякі з потреб більш високого рівня (буття).  

Дана галузь науки розвивається і в даний час вченими різних країн, але 

найбільший внесок у дослідження фізичного інтелекту вніс американський 

лікар, засновник Інституту досягнення людського потенціалу Глен Доман. Саме 

цей вчений і ввів поняття «фізичний інтелект», яке тісно поєднувалося з 

основними функціями нашого організму: рух, мова, письмо, читання, вміння 

спостерігати, слухати і розуміти інших, тактильні відчуття. 

Глен Доман довів ще одну теорему, що рівень розвитку фізичного інтелекту є 

показником потенціалу людини до успіху в цілому. Тож, саме перевіряючи 

рівень фізичного інтелекту можна перевірити наскільки людина гармонійно 

розвинена. 

Ми провели невелике дослідження серед студентів Економіко-правничого 

коледжу, які регулярно займаються спортом (перша група) та студентів, які 

займаються фізичними вправами виключно на заняттях з фізичного виховання 

(друга група). Всого приймало участь у тестуванні 90 студентів. 

Метою було: оцінити рівень розвитку їх фізичного інтелекту за 

тестуванням, запропонованим британським психологом Джейн Стайн. Воно 

полягає відповідях на досить прості запитання, що стосуються як фізичної 

активності, так і  певних звичок та способу спілкування. 

Результати аналізу відповідей стали очікуваними: 

Фізичний інтелект нижче середнього рівня показали: 

Перша група – 0% 

Друга група – 8 студентів, що становить 17,7% опитаних 

Середній рівень: 

Перша група – 9 студентів – 20% 

Друга група – 28 студентів – 62,3%  

Вище середнього: 

Перша група – 25 студентів – 77,7% 

Друга група – 9 студентів – 20%  



Високий рівень: 

Перша група – 1 студент – 2,2% 

Друга група – 0%  

Такі результати тестування свідчать про недостатньо серйозне ставлення 

молоді до свого фізичного розвитку, способу життя та недооцінювання ролі 

фізичного інтелекту у структурі особистісного інтелекту в цілому. 

Даремно багато хто вважає, що фізична досконалість необхідна тільки 

тим людям, які пов'язали своє життя зі спортом. Люди, у яких добре розвинене 

тілесне мислення, володіють завидною грацією, гарною координацією рухів, з 

легкістю беруться за роботу, при виконанні якої необхідний досить високий 

рівень розвитку усіх видів інтелекту. Виконання фізичних вправ підвищує 

активність в тих ділянках мозку, які відповідають за комплексне мислення і 

самоконтроль. У фізично активних людей збільшується так звана область 

виконавчих функцій мозку, пов'язана з плануванням, логікою, абстрактним 

мисленням і соціальною поведінкою.  

Якщо приділяти належну увагу розвитку фізичного інтелекту, то можна 

здобути деякі досить корисні здібності: 

- здатність швидко орієнтуватися в непередбачених ситуаціях: у цьому 

допоможе внутрішнє чуття –  одна з форм прояву «мудрості» нашого тіла; 

- без особливих енергетичних витрат збільшити продуктивність своєї 

діяльності; 

-  здатність до оволодіння фізичними навичками, причому майже не 

здійснюючи помилок; 

- витривалість і здатність працювати довше, без особливих втрат 

перенести стресову ситуацію або навіть захворювання; 

- з користю використовувати мову тіла. 


