
1. Лінгвістичний.  Діти з таким складом розуму найбільше люблять слухати і говорити. Вони дуже 

швидко починають сипати словами і цілими реченнями, на ура освоюють іноземні мови, обожнюють 
читати і розповідати, писати твори і першими тягнуть руку, якщо потрібно висловити свою думку на 

тему. З цифрами і фактами, як правило "балакунам" не так щастить, як зі словами. В якій професії 
дитина може бути успішною: письменник, сценарист, драматург, журналіст, політик, коректор, 
перекладач. 

2.Логіко-математичний. Ці "гризуни наук", на відміну від ліриків, навпаки, вважають за краще 
говорити трохи, зате відчувають пристрасть до числам, цифрам, завданням, головоломок, ребусів. 
Вони пам'ятають усі номери телефонів та дати, добре складають в розумі і не бояться навіть в 

ранньому віці робити покупки. У дитинстві люблять складати "половинки" номерів машин, 
підраховують, скільки днів залишилося до тієї чи іншої події, люблять порядок в іграшках книжках. В 

якій професії дитини чекає успіх: математик, бухгалтер, програміст, аналітик, вчений, детектив, 
логістик, медик. 

3.Візуально-просторовий. Напевно, Малюк з казки Астрід Ліндгрен про Карлсона був володарем саме 

цього типу інтелекту. Такі діти найчастіше знаходять уявних друзів, люблять збирати складні пазли, 
малюють, придумують історії, продумують в них яскраві деталі і створюють за їх мотивами малюнки. 
У візуалів з дитинства проявляється хороший смак в одязі - навіть в дитячому саду від вибирають, що 

надіти вранці. У школі таким учням непогано дається геометрія, креслення, географія, фізика, хімія - ті 
науки, де потрібно орієнтуватися в малюнках, картах, формулах, таблицях. Люди з таким інтелектом 

відмінно орієнтуються на місцевості. В якій професії дитина може бути успішною: дизайнерів, 
архітектор, художник, мультиплікатор, інженер, винахідник, скульптор. 

4.Міжособистісний. Ось вони - лідери і заводили змалечку. Діти з цим типом інтелекту з ранніх років 

мають талант спілкування, вони легко можуть встановити контакт з будь-якою дитиною чи дорослим, 
знають, як сподобатися, відчувають настрій і вміють маніпулювати думкою. Простіше кажучи, вони 
вміють мотузки вити з людей і домагатися свого. Ці діти мають живу міміку, запам'ятовуються 

жестами, вони як правило добре танцюють і витончено рухаються.  В якій професії дитина може бути 
успішною: політик, педагог, оратор, парламентер, дипломат, менеджер, директор, бізнес-тренер.  

5.Музичний. Ці дивовижні діти ловлять музику на льоту - запам'ятовують і придумують свої мелодії, 

співають, швидко освоюють гру кількох музичних інструментах. Загалом, музика оточує їх з усіх боків 
і жити без неї вони не можуть. Підлітки з музичним типом інтелекту постійно слухають музику, 

відмінно розбираються в різних напрямках, орієнтуються в творчості культових музикантів, із 
задоволенням ходять в музичну школу. В якій професії дитина може бути успішною: музикант, 
співак, композитор, диригент, діджей, звукооператор, музичний критик, радіоведучий, музичний 

редактор. 

6. Натуралістичний. У дитинстві люди з таким подібним типом інтелекту з особливою пристрастю 
цікавляться природою і тваринним світом. Вони обожнюють вивчати рослини, комах, у школі юних 

натуралістів вабить природознавство і біологія. В якій професії дитина може бути успішною: еколог, 
ветеринар, геолог, сейсмолог, археолог, генетик, лісник, фермер.  

7. Тілесно-кінестетичний.  Діти з таким типом інтелекту висловлюють свої емоції через своє тіло: 
вони з ранніх років тяжіють до спорту, танців, фізичних навантажень. Ще на дитячому майданчику 
вони довше і активніше всіх лазять по турніках і сходах, не бояться висоти, активно стрибають, 

швидко бігають, голосно говорять і сміються. У таких дітей добре розвинена дрібна моторика, вони 
люблять майструвати, створювати різні вироби з тіста та пластиліну, паперу, листя, гудзиків - з усього, 
що потрапляє їм під руку. Підлітки як правило небайдужі в публічних виступів: як з декларування зі 

сцени, так і до танцювальних, спортивних, театральних номерів. В якій професії дитина може бути 
успішною: актор, танцюрист, спортсмен, цирковий артист, клоун, інструктор по спорту, хірург, 

механік, скульптор, ремісник, фотомодель, організатор свят. 

8.Екзистенціальний. Такі діти здаються серйозними не по роках, у них дуже виразний погляд (як у 
дорослого), неспішна мова, цікаві висловлювання, не по роках конструктивні висновки. Хоча діти з 

таким типом інтелекту мають високий ступінь свідомості, розуміють свої і чужі почуття, вони часто не 
надто емоційні, сором'язливі, здаються замкнутими. У школі підлітки-екзистенціалісти багато думають 
і говорять на піднесені теми, думають про життя і смерті, цікавляться напрямками релігії, їх цікавлять 



цитати мудрих людей, теорії та вчення. В якій професії дитина може бути успішною: психолог, 

психіатр, викладач, філософ, священик, політик.  

Сподіваємося, наші підказки за мотивами теорії Говарда Гарднера допоможуть вам з’ясувати ваші 

таланти. 

 


