
Доброго дня учні! 

Тема уроку: «Структура професійних здібностей» 

Здібності – індивідуально-психологічні особливості, які є суб'єктивними 

умовами успішного виконання певного різновиду діяльності. Здібності не 

зводяться до наявності в індивіда знань, умінь, навичок. Вони проявляються 

у швидкості, глибині та міцності оволодівання засобами і прийомами 

діяльності. 

Здібності – характеристика індивіда з боку психічних явищ, які зумов-

люють успішність його діяльності. 

Отже, про здібності можна говорити як про психічні явища, які 

визначають результативний бік діяльності. Спостережливість чи 

комунікативність, активність чи сенситивність, відповідальність чи рішучість 

вважають здібностями (а не сприйманням, спілкуванням, темпераментом, 

характером), якщо вони є чинниками діяльності індивіда. 

 

Структура здібностей. Для вивчення здібностей застосовується 

якісний і кількісний аналіз.  

Якісного аналізу - з'ясовують властивості індивідуальності, необхідні 

для успішного виконання конкретної діяльності. Він дає змогу встановити, 

що, наприклад, одна людина має математичні, інша – педагогічні чи музичні 

здібності, що провідними в них є ті чи ті компоненти, що одні й ті самі 

здібності в різних людей відмінні. Головне питання, яке розв'язує якісний 

аналіз, полягає не в тому, щоб визначити, наскільки людина придатна до 

якоїсь діяльності, а в тому, щоб встановити, які саме здібності їй притаманні. 

Здібна та людина, яка може розв'язати і розв'язує завдання, людина, 

котра володіє засобами, необхідними для його розв'язання, технікою роботи в 

тій чи іншій галузі. Здібності людини спираються на наявні в неї знання, 

вміння та навички, на ті системи тимчасових нервових зв'язків, що лежать у 



їх основі. Здібності розвиваються в процесі формування цих зв'язків, 

набування людиною знань, умінь та навичок. 

Між здібностями людини і життєвим досвідом існує складний 

взаємозв'язок. Здібності залежать від досвіду. Відсутність потрібних знань та 

умінь затримує розвиток і вияв здібностей. 

Кожна здібність являє собою синтетичну властивість людини, яка 

охоплює цілу низку часткових властивостей у певному їх поєднанні. До цих 

властивостей належать уважність людини, її здатність тривало і стійко 

зосереджуватися на завданні, на об'єкті своєї діяльності. Невід'ємними 

складовими рисами здібностей людини є такі властивості як чутливість, 

сприйнятливість до зовнішніх вражень, спостережливість. Всяка здібність 

включає певні якості пам'яті людини. Особливо важливе значення при цьому 

мають такі її риси, як швидкість запам'ятовування, його міцність, повнота, 

готовність, точність відтворення. Зазвичай у людей з високими здібностями 

спостерігається і добра пам'ять.  

Особливо важливу роль у структурі здібностей відіграє здатність 

людини мислити, розкривати безпосередньо не дані зв'язки предметів і явищ 

об'єктивної дійсності, доходити глибокого розуміння їхньої суті, їхніх 

законів. Вагоме значення мають при цьому такі якості мислення, як широта, 

глибина, ясність думки, послідовність, самостійність, критичність, вільність 

від шаблонних способів розв'язування завдань, здатність змінювати ці 

способи відповідно до конкретної ситуації, швидко зосереджувати сили свого 

розуму на нових завданнях і активно, енергійно працювати над їхнім 

розв'язанням. Якості мислення і пов'язаної з ним мови посідають важливе 

місце в структурі здібностей до наукової, технічної, виробничої, 

винахідницької, художньо-літературної, мистецької та іншої діяльності. 

Успішне виконання людиною тих завдань, що постають перед нею, 

вимагає також умінь переборювати труднощі, на які вона натрапляє при 

цьому. Звідси зв'язок здібностей людини з її вольовими якостями, а саме: її 

ініціативністю, рішучістю, наполегливістю, вмінням володіти собою тощо. 



Кількісний аналіз  - дає відповідь на запитання якою мірою здібності 

розвинені у тієї чи іншої людини і яка їх будова. Кількісно схарактеризувати 

здібності – означає методами психологічного дослідження встановити 

психологічний діагноз рівня їх розвитку. Найчастіше тестуванню підлягають 

інтелектуальні здібності. Для цього розроблено тести інтелекту (Айзенк, 

Борисова ), більшість із яких мають комп'ютерні варіанти. На відміну від 

інших тестів (особистості, проективних), вони враховують вік 

досліджуваного – фактичний і реальний (той, для якого призначено тестові 

завдання), що дає можливість оцінити рівень інтелектуального розвитку 

конкретної людини відносно досягнень людей її віку. У цьому випадку 

коефіцієнтом інтелекту буде відсоток відношення реального віку до 

фактичного. Його значення розподіляється в діапазоні від 30 % до 170% і 

характеризується приблизним співвідношенням 1 : 6 . 

Тестування (із застосуванням до аналізу отриманих результатів методів 

математичної статистики) засвідчує наявність сильного спільного чинника, 

що зумовлює взаємозв'язок показників інтелекту (Спірмен). 

Іншими словами, за допомогою тесту не можна чітко розмежувати 

власне здібності і ті умови, від яких залежить їх розвиток. Проте це не 

заперечує можливості широкого застосування тестів з практичною метою: 

для діагностування досягнутого рівня розвитку та його відповідності успіхам 

у реальній діяльності. 

Різнопланове вивчення здібностей передбачає поєднання кількісного 

аналізу з якісним. Їх застосування вказує на необхідність виокремлення двох 

різнорідних груп здібностей – загальних і спеціальних. 

Загальні здібності – властивості індивідуальності, що зумовлюють 

діапазон можливостей людини: її здатність до освоєння культури, навчання, 

різних видів діяльності. Саме загальні здібності демонструє школяр у процесі 

вивчення таких далеких один від одного предметів, як мова, математика, 

історія. В цьому разі говорять про “здібність до навчання”, складниками якої 

можуть бути увага, сприймання, пам'ять, мислення, уява. 



Загальні,або загальні розумові, інтелектуальні здібності проявляються в 

багатьох видах і галузях діяльності, в тому числі і в навчанні. 

Спеціальні здібності – це здібності до окремих видів діяльності, 

наприклад до мистецтва, математики, техніки. Здібності проявляються за 

легкістю і швидкістю просування їх володаря в певному виді діяльності, по 

значимості і своєрідності результатів, які досягаються. 

Отже, спеціальні здібності – властивості індивідуальності, які забезпе-

чують успішність виконання певної діяльності. Вони також мають багато-

рівневу природу, а тому ґрунтуються на відповідних задатках, потребують 

систематичних і наполегливих вправ, що зумовлюють їх розвиток, перед-

бачають ставлення індивіда до них як до засобу розв'язування життєво 

важливих завдань. Здебільшого це певна сукупність найрізноманітніших 

властивостей, які утворюють структуру спеціальних здібностей.  

Між загальними і спеціальними здібностями існують складні 

відношення. У літературі, присвяченій проблемі обдарованості, питання про 

загальну і спеціальну обдарованість є найбільш дискусійним. Спеціальні 

здібності пов’язані генетично і структурно із загальними, останні ж 

проявляються і розвиваються у спеціальних здібностях. 

 

Домашнє завдання: 

 

1.Переписати тему в конспект. 

2. Вивчити поняття «Здібності» вивчити структуру здібностей. 

 

 

До зустрічі! 


