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Академічний інтелект людини, вимірюваний у
балах IQ, є однією з найважливіших характерис-
тик особистості. Західні дослідники показали, що
рівень IQ позитивно корелює з кар’єрним ростом
[1], досягненнями в навчанні [2], соціоекономіч-
ним статусом, прибутками, пізнавальними здіб-
ностями [1], глибиною і різноманітністю інте-
ресів [3], тривалістю життя і станом здоров’я [4].
Між рівнем IQ і величиною валового продукту на
душу населення виявлено позитивний зв’язок (r =
= 0,71) [5]. Хоча цей зв’язок може бути інший: висо-
ке матеріальне благополуччя дозволяє розвивати

інтелект. Водночас виявлено, що в популяціях із
відносно високим рівнем IQ вищий і рівень само-
губств [6]. Показано, що рівень IQ залежить від
генотипічних особливостей [7], типу шлюбу бать-
ків [8], шкідливих звичок матері [9], порядкового
номера народження [10], маси тіла при народжен-
ні [11], освітнього рівня матері [11], соціоеконо-
мічного статусу батька [12], впливу токсинів [13],
паразитарних інфекцій [14], грудного вигодову-
вання [15], балансу йоду [16] і т. ін. Відомо, що
когнітивні ознаки, до яких належить і IQ, певною
мірою можуть бути пов’язані з такими особистіс-
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ними ознаками, як агресивність, тривожність,
екстраверсія, нейротизм, мотивація досягнення
тощо.
У минулому столітті багато світових популя-

цій було вивчено щодо академічного інтелекту
[5], а виявлені міжпопуляційні розходження по-
родили суперечки, що вийшли за наукові рамки.
У популяціях колишнього СРСР на дослідження
інтелекту, особливо його спадкових основ, було
накладено табу. Результатом такої ситуації є
відсутність на даний момент даних, які характе-
ризують умовно здорову частину популяції
відносно IQ та його корелятів в українського на-
селення. Усе це унеможливлює проведення по-
рівняльного аналізу людей різних поколінь —
тих, що навчались у колишньому СРСР і тих, які
навчаються в сучасній Україні. У той же час уже
не викликає сумніву, що внутрішньогрупова
різноманітність людей за інтелектом на 50–80 %
залежить від генетичних факторів і на 20–50 %
обумовлена негенетичними причинами [17], при-
чому їх співвідношення в різних популяціях неод-
накове.
Що стосується таких важливих факторів, як

мотивація до навчання й академічна успішність,
то відносно них визначеності набагато менше. З
одного боку, мотивацію до навчання можна роз-
глядати як особистісну стійку ознаку, близьку
або до мотивації досягнення, або до мотивації
схвалення, і таким чином, припустити існування
деяких генетичних основ цієї ознаки. З другого
боку, її можна розглядати як суто соціальне яви-
ще, яке залежить, наприклад, від заохочення
батьків. Академічну успішність можна розглядати
як наслідок академічного інтелекту, а також наяв-
ності та вираженості мотивації до навчання або
як певний інтегральний показник, який відтво-
рює складності в освітній системі (переведення
навчання на комерційні рейки, доступність ви-
щої освіти без урахування академічних здібнос-
тей, корумпованість сфери освіти).
Все вищезазначене свідчить про актуальність

проведення дослідження щодо особливостей
зв’язків академічного інтелекту, мотивації до
навчання й академічної успішності серед учнівсь-
кої молоді популяцій Східної України, яка є ви-
біркою для популяційного психогенетичного
аналізу. Метою даної роботи є порівняльний ана-
ліз показника IQ серед академічної молоді на
етапі переходу «школа — ВНЗ» у групах із різ-
ною успішністю та мотивацією до навчання.

Матеріали та методи дослідження
У дослідженні брали участь 1760 жителів ур-

банізованих популяцій Східної України, частина
з яких була обстежена з родичем або шлюбним
партнером. Збір інформації проведено відповід-
но до етичних вимог при роботі з людиною. Для
оцінки рівня IQ використано тест Айзенка [18].
При проведенні статистичного аналізу знайдені

характеристики розподілів (х, s, Ме). Зв’язок між
кількісними ознаками, які розподілені нормаль-
но, оцінювали за допомогою коефіцієнта коре-
ляції Пірсона (r). Використані критерії t, F і χ2

[19]. База даних сформована в програмі Microsoft
Excel. Розрахунки виконано в програмах Micro-
soft Excel і Biostat.

Результати дослідження та їх обговорення
Для популяційного аналізу використана ін-

формація про осіб, що не є родичами та шлюбни-
ми партнерами, для виключення ефекту схожості
за рахунок наявності або загальних генів, або
позитивної шлюбної сполученості. Всі без винят-
ку обстежені основної групи належали до акаде-
мічної молоді та, відповідно, були учнями випуск-
них класів шкіл і студентами ВНЗ. Із аналізу
також була виключена неповна інформація. У ре-
зультаті з усіх обстежених сформовано вибірку з
439 (42,5 %) учнів старших класів (далі школярі)
та 595 (57,5 %) студентів ВНЗ (далі студенти). За
етнічною належністю академічна молодь була
представлена українцями (80,3 %), росіянами
(15,8 %) та представниками інших національнос-
тей (3,9 %). Середній вік обстежених школярів
становив (15,7±0,1) року у чоловіків і (15,9±
±0,1) року у жінок, студентів — (19,0±0,2) року у
чоловіків і (18,3±0,1) року у жінок. Вірогідні ста-
теві розходження у рівні показника IQ відсутні (в
цілому у чоловіків (113,0±0,6) бала, у жінок (113,4±
±0,4) бала відповідно). Але оскільки між група-
ми різного академічного рівня (школярі або сту-
денти) різниця в середньому значенні показника
IQ виявлена [20], то подальший аналіз було про-
ведено з урахуванням цієї обставини.
У вузькому віковому інтервалі, в якому знахо-

диться академічна молодь, були знайдені певні
невеликі, але вірогідні, корелятивні зв’язки між
віком і рівнем IQ (табл. 1). Оскільки в досліджен-
нях брали участь учні 10–11-х класів (досить не-
значне варіювання за віком) та студенти всіх кур-
сів ВНЗ (приблизно втричі більше варіювання за
віком), то очевидно, що підйом середнього рівня
IQ починається на етапі переходу «школа — ВНЗ»
і продовжується на етапі «молодші курси — стар-

Таблиця 1
Корелятивні зв’язки

між віком і показником IQ
серед академічної молоді різного статусу

                         Група r Р

Школярі-чоловіки 0,04 >0,05

Школярі-жінки –0,01 >0,05

Студенти-чоловіки 0,18 <0,05
Студенти-жінки 0,25 <0,001

Всі школярі незалежно від статі 0,02 >0,05

Всі студенти незалежно від статі 0,24 <0,001

Примітка. r — коефіцієнт кореляції; Р – рівень значущості.
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ші курси». Якщо про другий етап можна говори-
ти з більшою впевненістю, то відносно першого
трактування може бути й таким, що все ж таки,
незважаючи на суттєву комерційність вищої ос-
віти, останнім часом при вступі до ВНЗ відбу-
вається певний відбір більш академічно здібної
молоді, тобто з більш високими значеннями IQ.
Таким чином, стимулююче середовище, яким
відносно IQ виступає навчальний процес, прояв-
ляє себе при навчанні у ВНЗ і, на жаль, не по-
мітне при навчанні в школі. Ця обставина є дуже
важливою для системи освіти, оскільки досить
серйозні висновки часто намагаються робити
люди без урахування таких фактичних даних при
порівнянні якості навчання в середніх і вищих
закладах освіти. Таким чином, більше уваги з
боку фахівців у галузі педагогіки, вікової психо-
логії потребує сьогодні саме середня освіта.
При аналізі груп школярів і студентів, які роз-

різняються за наявністю мотивації до навчання,
видно, що за рівнем показника IQ вірогідної
різниці немає (табл. 2 і 3). Крім того, можна по-
мітити, що середні рівні показника IQ студентів
із відсутністю та наявністю мотивації до навчан-
ня більш схожі між собою, ніж у школярів. Подіб-
на тенденція досить тривожна, тому що здібні
учні не зацікавлені в навчанні та не повною
мірою розвивають свій інтелектуальний потенці-
ал. Ця тенденція особливо наочна з отриманих
даних (див. табл. 3) для осіб чоловічої статі, які
не мають мотивації до навчання у ВНЗ, при цьо-
му у них простежені найвищі показники IQ. У
той же час ця підгрупа досить нечисленна, і для
підтвердження вищевказаної тенденції необхідне
її відтворення на більшій вибірці.

Привертає до себе увагу факт наявності зв’яз-
ку статі з мотивацією до навчання як серед шко-
лярів, так і серед студентів (табл. 4). Так, відсот-
ки школярів, які люблять або не люблять навча-
тися, приблизно однакові. Щодо школярок, то
тих, які мають мотивацію до навчання, втричі
більше, ніж тих, які не люблять навчатися.
Студентів, які любили навчатись у школі,

втричі більше, ніж тих, хто не мав мотивації до
навчання, а студенток — у 5,3 разу більше відпо-
відно. Серед осіб, які отримують вищу освіту та
при цьому мають мотивацію до навчання у ВНЗ,
чоловіків у 2,2 разу більше, а жінок — у 4,2 разу
більше відповідно порівняно з тими, хто не має
мотивації до навчання. У цілому ж серед шко-
лярів приблизно третина, а серед студентів —
приблизно п’ята частина не має мотивації до на-
вчання. Приблизно у чверті студентів відсутня
мотивація до навчання у ВНЗ. Таким чином, мож-
на зробити висновок, що при вступі до ВНЗ все ж
таки відбувається певне «концентрування» осіб із
бажанням навчатися, але, на жаль, це бажання
слабко асоційоване з академічними здібностями,
вимірюваними показником IQ.
Аналіз динаміки мотивації до навчання, яку

можна простежити у студентів, показав існуван-
ня зв’язку між мотивацією до навчання у школі
та ВНЗ, причому більш вираженого в осіб жіно-
чої статі (табл. 5). При формуванні груп з різни-
ми комбінаціями мотивації до навчання помітно,
що стійке бажання навчатися зберігається протя-
гом навчання у школі та ВНЗ приблизно у 59 %
чоловіків і 76 % жінок, а стійке небажання — у 16 %
чоловіків і 8 % жінок відповідно. Мотивація до
навчання при переході «школа — ВНЗ» зникає у

Таблиця 2
Рівень IQ у групах школярів із відсутністю та наявністю мотивації до навчання

    

Стать

      Мотивація до навчання у школі

t P    Люблять навчатися     Не люблять навчатися

n s n s

Чоловіки 50 109,1±1,3 9,3 44 107,8±1,1 7,5 0,74 >0,05

Жінки 105 111,3±1,1 11,3 36 108,0±1,6 9,8 1,56 >0,05

Примітка. У табл. 2–8: n — кількість обстежених;            — середнє арифметичне та його статистична похибка; s —
стандартне відхилення; Р — рівень значущості; t — критерій Стьюдента.

x+Sx x+Sx

x+Sx

Таблиця 3
Рівень IQ у групах студентів із відсутністю та наявністю мотивації до навчання

  

Стать

Мотивація до навчання у школі

t Р

Мотивація до навчання у ВНЗ

t РЛюбили Не любили Люблять Не люблять
навчатися навчатися навчатися навчатися

n s n s n s n s

Чоловіки 85 119,4±1,0 9,1 29 119,3±2,1 11,3 0,05 >0,05 71 119,6±1,1 9,0 33 120,6±1,8 10,6 0,50 >0,05
Жінки 250 115,7±0,6 10,1 47 114,9±1,6 10,8 0,49 >0,05 211 115,9±0,7 9,8 50 114,9±1,5 10,6 0,64 >0,05

x+Sxx+Sx x+Sx x+Sx
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16 % чоловіків і в 10 % жінок, а з’являється у 9 %
чоловіків і 6 % жінок. Таким чином, більша неза-
цікавленість осіб чоловічої статі до навчання, з
одного боку, ставить їх у групу ризику з погано-
го використання своїх можливостей щодо інтелек-
туального та професійного розвитку і, можливо,
асоційованого з ними кар’єрного росту, з друго-
го боку — ці можливості підвищуються для жінок,
підтвердженням чого є світова тенденція до коли-
вання гендерної нерівності в різних сферах життя.

Вивчення академічного інтелекту в групах
школярів і студентів різного рівня успішності
навчання показало існування вірогідної різниці
між особами, які навчаються переважно на «від-
мінно», «добре» та «задовільно», як серед чоло-
віків, так і серед жінок (табл. 6 і 7). Так, стабіль-
не зниження середнього рівня IQ спостерігаєть-
ся при переході від груп із переважним навчан-
ням на «відмінно» до груп із переважним навчан-
ням на «задовільно», більш виражене у жінок
порівняно з чоловіками (розбіжності між група-
ми від 5 до 15 балів). Таким чином, рівень акаде-
мічної успішності можна вважати певним фено-
типічним маркером IQ серед української молоді,
що важливо для формування вузьких груп для
подальшого молекулярно-генетичного аналізу.
Крім цього, очевидний зв’язок між статевою на-
лежністю та рівнем академічної успішності в
школі в групі школярів та у ВНЗ у групі сту-
дентів. Так, більше всього серед школярів таких,
які навчаються переважно на «задовільно» (51 %),
серед школярок — таких, які навчаються переваж-
но на «добре» (58 %). Школярів, які навчаються
на «відмінно», близько 6 %, школярок — близь-
ко 15 %. При аналізі академічної молоді ВНЗ
помітні суттєві зміни щодо розподілу чоловіків
за рівнем успішності у школі. Так, серед сту-
дентів ті, що навчалися «добре» у школі, пред-
ставлені більшістю (54 %), а ті, що «задовільно»,
— меншістю (близько 9 %). Щодо студенток, то
серед них зберігається пропорція осіб, які навча-
лися «добре», приблизно така ж сама, як і серед
школярок, хоча перерозподіл осіб між крайніми
групами очевидний. Так, серед студенток ко-
лишніх відмінниць 41 %, а тих, які навчалися «за-
довільно», всього близько 5 %. Студентів, які на-
вчалися на «відмінно» у ВНЗ, близько 16 %, сту-
денток — близько 10 %. Більшість студентської
молоді навчається переважно «добре» (близько
49 % чоловіків і 63 % жінок відповідно), меншість
— «задовільно» (близько 35 % чоловіків і 27 % жі-
нок відповідно).
Якщо мотивація до навчання зберігається більше

ніж у половини чоловіків і приблизно у 3/4 жінок, як
це було відображено в табл. 5, то академічна успіш-
ність залишається постійною у 47 % чоловіків і
44 % жінок (табл. 8). Оптимістичною тенденцією
є те, що успішність зростає у 44 %, а знижується
лише у 9 % чоловіків та відповідно у 52 і 4 % жі-
нок (у цілому вірогідної різниці між особами різ-
ної статі немає). Цікавою особливістю є те, що
незалежно від рівня академічної успішності, рі-
вень IQ був найвищий у групах, де вона залиша-
лася незмінною («відмінною», «доброю» або «за-
довільною») при переході «школа — ВНЗ», але
вірогідні розбіжності між групами спостерігали-
ся лише для чоловіків.
Отримані результати становлять інтерес для

фахівців у галузі вікової психології, педагогіки,
соціології, психогенетики й антропології та реко-

Примітка. У табл. 4–8: χ2 — критерій хі-квадрат.

Таблиця 4
Розподіл осіб різної статі

згідно з мотивацією до навчання

  Мотивація
Академічна група

 до навчання        Школярі, n           Студенти, n

чоловіки жінки чоловіки жінки

Школа

люблять / 50 105 85 250
любили
навчатися
не люблять / 44 36 29 47
не любили
навчатися

              χ2 = 10,44,                 χ2 = 4,34,
              v = 1,               v = 1,

             P<0,001               P<0,05

ВНЗ

люблять — — 71 211
навчатися

не люблять — — 33 50
навчатися

                χ2 = 6,00,
              v = 1,

               P<0,05

Таблиця 5
Динаміка мотивації до навчання

у студентів при переході «школа — ВНЗ»

 

Мотивація

            Мотивація до навчання у ВНЗ

до навчання

           Чоловіки                  Жінки
   

у школі

Любили 58 16 191 26
навчатися

Не любили 9 16 15 21
навчатися

                   χ2 = 13,46,                χ2 = 40,85,
                 v = 1,                    v = 1,

                 P<0,001                   P<0,001

Л
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мендуються для урахування при створенні соці-
альних програм у сфері освіти та гендерної полі-
тики.
Проведене дослідження є фрагментом психо-

генетичного проекту з вивчення особистісних і
когнітивних ознак у населення України та вико-
нано при підтримці гранту Президента України
«Оцінка інтелектуального потенціалу молоді
України засобами генетики».

Висновки
1. Виявлено зростання показника IQ при пере-

ході «школа — ВНЗ».

2. Не знайдено зв’язку між IQ і мотивацією до
навчання.

3. Виявлено статеві розбіжності у мотивації до
навчання — жінок із мотивацією до навчання біль-
ше, ніж чоловіків, як серед школярів, так і серед
студентів.

4. Спостерігається позитивний зв’язок між по-
казником IQ та рівнем академічної успішності,
тобто високу академічну успішність можна вва-
жати фенотипічним маркером підвищеного ака-
демічного інтелекту.

5. Виявлено зростання академічної успішності
при переході «школа — ВНЗ».

Примітка. У табл. 6–8: F — F-критерій (дисперсійне співвідношення).

x+Sx x+Sx

Таблиця 6
Рівень IQ у групах школярів різної академічної успішності

       Рівень                Стать

   академічної        Чоловіки  Жінки

   
 успішності

n s Me F P n s Me F P

Школа:
«відмінний» 8 115,9±3,6 10,1 115 28 115,5±2,3 12,1 116
«добрий» 54 108,7±1,1 8,2 108 6,99 <0,001 106 111,7±1,0 10,2 112 12,53 <0,001
«задовільний» 65 105,8±0,9 6,9 105 49 104,5±1,3 9,0 105

                                    χ2 = 20,82, v = 2, P<0,001

Таблиця 7
Рівень IQ у групах студентів різної академічної успішності

       Рівень             Стать

   академічної Чоловіки      Жінки

    
успішності

n s Me F P n s Me F P

Школа:
«відмінний» 50 121,0±1,3 9,0 121 155 118,8±0,8 9,9 118
«добрий» 74 118,2±1,2 9,9 118 3,26 <0,05 202 112,2±0,7 9,4 112 23,62 <0,001
«задовільний» 13 113,6±3,2 11,7 113 18 108,6±3,1 13,0 105

χ2 = 4,23, v = 2, P>0,05

ВНЗ:
«відмінний» 21 123,5±2,2 10,1 120 32 123,8±1,6 9,2 125
«добрий» 62 120,4±1,1 8,7 120 5,92 <0,01 215 115,5±0,7 10,1 115 20,60 <0,001
«задовільний» 44 115,5±1,6 10,4 115 93 111,1±0,9 9,2 110

    χ2 = 9,05, v = 2, P<0,05

x+Sx x+Sx

Таблиця 8
Розподіл студентів відповідно до стабільності академічної успішності при переході «школа — ВНЗ»

    
Академічна

            Стать

     успішність Чоловіки Жінки

n s Me F P n s Me F P

Не змінювалася 59 121,6±1,3 10,2 122 150 116,0±0,9 10,7 115
Зростала 55 117,0±1,3 9,3 117 3,19 <0,05 177 114,7±0,7 9,9 113 2,31 >0,05

Знижувалася 11 118,2±3,1 10,4 115 13 110,0±2,9 10,6 108

                                            χ2 = 4,23, v = 2, P>0,05

x+Sx x+Sx
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