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Сучасна доросла людина не уявляє свого життя без майже постійного 

перебування в Інтернеті  - в різних формах та видах його використання. Навіть  

наявну погоду за вікном, не кажучи вже про її прогноз,  ми звикли з’ясовувати,  

погуглив або звернувшись до Яндексу (здається, відповідного дієслова ще не  

створили:). Тому і вважається таким принциповим моментом сучасної 

маніпулятивної пропаганди звертання саме до інтернетівської аудиторії з 

інформацією та коментарями різного (часто сумнівного) ступеню достовірності 

та навіть з відвертими фейковими новинами. Безумовним є величезний вплив 

віртуального простору, створеного за допомогою сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій,  на формування і трансформацію ментальної моделі 

світу дорослої людини. 

Однак  зріла доросла людина також розуміє, що  її інтелект і суб’єктність 

у розумінні світу є засадами  самостійності, протистояння небажаним 

впливам,зокрема, в Інтернеті, наявності антиманіпулятивного і антикризового  

потенціалу особистості.  Виникає проблема пошуку в Інтернеті відповідних 

ресурсів і джерел. Ми пропонуємо комплекс  Інтернет-тренінгів,  спрямованих 

на  психологічну підтримку і розвиток інтелекту і суб’єктності дорослих – сайт 

newlearning.org.ua  (див. більш докладно [1]). 

У розробці змісту психологічної підтримки і розвитку інтелекту дорослих 

за допомогою Інтернет-ресурсу ми виходимо з таких теоретичних положень.  

1.Ми розуміємо під інтелектом цілісне (інтегральне) психічне утворення, 

яке відповідає за породження, конструювання і перебудову ментальних 

моделей світу шляхом  постановки і розв’язування задач. Цілісний та 

інтегральний характер інтелекту не виключає його структурованості, тобто 

наявності  низки компонентів (структурних елементів), які й визначають  

інтелект як  психічне утворення. Це, перш за все, базові  когніції, серед яких 

основні психічні процеси (відчуття, сприймання, пам'ять, увага як контроль), 

мислення та уява, мова і мовлення. Однак інтелект не зводиться до  системи 

когніцій, а включає  також і метакогніції, метакогнітивні інтегратори, серед 

яких провідні - це інтелектуальна ініціація (самостійна постановка задачі), 

децентрація, рефлексія і стратегічність. Саме динамічність метакогніцій, у свою 

чергу, визначає потенціал розвитку та саморозвитку інтелекту в цілому. Всі 

структурні  компоненти  інтелекту, як  когнітивні, так і метакогнітивні, 

взаємодіють та  інтегруються (створюють коаліції в інтелектуальній діяльності) 

«під задачу» в кожний момент часу, забезпечуючи відповідну ампліфікацію і 

перетворення ментальних моделей світу, що й визначає  інтелектуальний 

розвиток.  

2.Інтелект відіграє вирішальну роль  у пошуку нових шляхів ефективної 

діяльності, прийнятті рішень у ситуації невизначеності та високої ціни 

помилки, нарешті, у побудові адекватних проектів власного антикризового 

менеджменту, у відновленні потенціалу саморозвитку.  При цьому мається  на 



увазі не тільки й не стільки наявний рівень інтелекту, скільки його 

динамічність, розвиток когніцій і особливо метакогніцій під нові нестандартні 

антикризові  задачі. Адже навіть високий рівень інтелекту, якщо він не не 

збагачується і  не розвивається, а  концентрується на «холостій» обробці даних 

кризової  пам’яті, на стереотипних засобах розв’язування задач, не 

працюватиме  на антикризовий ефект і не зможе орієнтуватися  на постійні 

«зміни змін» як дискурс сучасності (вираз О.Г.Асмолова). 

3. Інтелект  ще більше схильний до саморозвитку, ніж інші  психічні 

структури, тому що він сам створює собі простір розвитку (враховуючи і 

рефлексуючи свої ментальні, генетичні і середовищні чинники). Інакше 

кажучи, розвиток інтелекту дорослого виступає як ментально 

самодетермінований і власними, самостійно поставленими задачами 

ініційований, процес, тобто як саморозвиток. 

4. Інтелект має міжпроцесуальну  і  метакогнітивну природу і різні  

модальності залежно від конкретних поставлених задач і особливостей  

контексту, в якому вони здійснюються. Інакше кажучи,  розвиток інтелекту не 

передбачає його готовності працювати тільки над певними задачами, а завжди 

пропонує ширший репертуар використання. 

5. Для запуску інтелектуальних процесів необхідною є проблема, яку 

суб’єкт відчуває, вбачає тощо, перетворює на задачу і починає над нею 

працювати,  розв’язувати її. Інакше кажучи, відбувається процес, названий 

нами «інтелектуальна ініціація», який відповідає  самостійній постановці 

задачі.  Коли процес інтелектуальної ініціації розпочато, підключаються 

рефлексивні процеси.  Рефлексія як підґрунтя розвитку і зміни ментальної 

моделі світу спирається  на поняття рефлексивного виходу та  зміни 

рефлексивної позиції.   Стратегічність інтелекту, в свою чергу, передбачає 

адекватність будь–якого вибору в процесі обробки проблеми: вибору напрямку 

постановки задачі на грунті проблеми, вибору задуму або гіпотези, шляхів їх 

перевірки (якщо на це є час), а також остаточного вибору, прийняття рішення і 

реалізації його в діяльності. У ситуаціях інтелектуальної взаємодії, спільного 

прийняття рішення,  так само як і при аналізі підгрунтя власних виборів, 

принципового  значення набуває також інтелектуальна децентрація. Вона 

передбачає, що  людина починає розуміти: на  будь-яку проблему існує не 

тільки її власна, але й інша (і друга, і третя, і т.д.) точка зору,  і ці точки зору 

можна і потрібно  зрозуміти. Не обов'язково приймати, погоджуватись, але, 

зрозумівши протилежну (іншу) точку зору, людина збагачує  свою. Вона може  

дотримуватися її далі, але інтелектуальна децентрація робить власну точку зору  

багатше, сильніше, об'ємніше, переконливіше.  
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