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Лекція 12. Здібності 

Вивчивши тему лекції, ви повинні уміти: 

• розкрити поняття та природу здібностей; 

• охарактеризувати основні види здібностей людини та встано-
вити зв’язок між ними; 

• визначити природу індивідуально-психологічних відмінностей 
людей та їх здібностей; 

• описати умови і передумови формування людських здібнос-
тей. 

 Поняття про здібності  

Перейдемо до розгляду інших сторін особистості. У найзагальні-

шому змісті здібності – це індивідуально-психологічні особливості 

особистості, що забезпечують успіх у діяльності, спілкуванні і легкість 

оволодіння ними. Здібності не можуть бути зведені до знань, умінь і 

навичок, що є у людини, але здібності забезпечують їх швидке надбан-

ня, фіксацію й ефективне практичне застосування. Успішність у діяль-

ності і спілкуванні визначається не однією, а системою різних здібнос-

тей, при цьому вони можуть взаємокомпенсуватися. 

Існує цілий ряд класифікацій здібностей. Наведемо одну з них, 

найбільш значиму: 

1) природні здібності в основі своїй біологічно зумовлені, пов’я-
зані з природженими задатками, що формуються на їх базі, при 
наявності елементарного життєвого досвіду через механізми 
навчання типу умовно-рефлекторних зв’язків; 

2) специфічні людські здібності, що мають суспільно-історичне 
походження і забезпечують життя і розвиток у соціальному се-
редовищі.  

Специфічні людські здібності у свою чергу поділяються: 

а) на загальні, якими визначаються успіхи людини в самих різ-
них видах діяльності і спілкування (розумові здібності, розви-
нені пам’ять і мова, точність і тонкість рухів рук тощо);  

б) спеціальні, визначальні успіхи людини в окремих видах діяль-
ності і спілкування, де необхідні особливого роду задатки і їх 
розвиток (здібності математичні, технічні, літературно-
лінгвістичні, художньо-творчі, спортивні тощо). 

Ці здібності, як правило, можуть доповнювати і збагачувати одна 
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одну, але кожна з них має власну структуру.  

Вища міра творчих виявів особистості пов’язана з успішністю у 

створенні творів матеріальної і духовної культури, нових ідей, відкрит-

тів, винаходів називається геніальністю, а вища міра здібностей осо-

бистості в певній діяльності (спілкуванні) – талантом. 

Людина, яка здатна до багатьох і різних видів діяльності і спілку-

вання, володіє загальною обдарованістю, тобто єдністю загальних 

здібностей, що зумовлює діапазон її інтелектуальних можливостей, 

рівень і своєрідність діяльності і спілкування. 

Здібності, задатки та індивідуальні відмінності  

Переважна більшість психологів вважає, що задатки – це деякі 

генетично детерміновані (природжені) анатомо-фізіологічні особливо-

сті нервової системи, що складають індивідуально-природну основу 

(передумову) формування і розвитку здібностей. Однак деякі з вчених 

(наприклад, Р.С. Немов) вважають, що у людини є два види задатків: 

природжені (природні) і надбані (соціальні). 

Індивідуальні (індивідуально-психологічні) відмінності – це 

особливості психічних явищ (процесів, станів і властивостей), що від-

різняють людей один від одного. Індивідуальні відмінності, природ-

ною передумовою яких виступають особливості нервової системи, моз-

ку, створюються і розвиваються протягом життя, в діяльності і спіл-

куванні, під впливом виховання і навчання, у процесі взаємодії людини з 

навколишнім світом у широкому значенні цього слова. Індивідуальні 

відмінності є предметом вивчення диференціальної психології. 

Природа людських здібностей 

Тут передусім мова повинна йти про природу так званих соціаль-

них здібностей, біологічна основа яких досі точно не встановлена. Це 

вищі, культурно зумовлені здібності. Умовами і передумовами розвит-

ку їх є, насамперед, обставини життя людини: життя в суспільстві, 

наявність соціально-культурного середовища, створеного штучною 

працею багатьох поколінь людей; навчання в дитинстві користуванню 

відповідними предметами, наприклад, музичними інструментами; 

участь у цілому ряді складних, високоорганізованих видах діяльності і 
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спілкування; наявність кола людей, які спроможні передати необхідні 

знання, уміння і навички за допомогою ефективних засобів і методів 

навчання і виховання; відсутність у людини з народження жорсткої 

запрограмованості поведінки, наявність незрілості мозкових структур з їх 

властивістю до подальшого формування шляхом навчання і виховання. 

Анатомо-фізіологічною основою соціальних здібностей, коли во-

ни стають розвиненими, виступають так звані функціональні органи 

нервово-м’язової системи, що прижиттєво складаються і забезпечують 

функціонування й удосконалення відповідних здібностей. 

Розвиток здібностей 

Здібності – не статичні, а динамічні утворення, їх формування і 

розвиток відбувається у процесі певним чином організованої діяльнос-

ті і спілкування. Розвиток здібностей відбувається поетапно. 

Важливим моментом у дітей в розвитку здібностей є комплекс-

ність – одночасне вдосконалення декількох взаємодоповнюючих одна 

одну здібностей. 

Виділяють наступні рівні здібностей: репродуктивний, який за-

безпечує високе уміння засвоювати готове знання, опановувати зразки 

діяльності і спілкування, що склалися, і творчий, що забезпечує ство-

рення нового, оригінального. Але потрібно враховувати, що репродук-

тивний рівень включає елементи творчого і навпаки. 

Перевірте свої знання 

1. Спробуйте запропонувати своє визначення здібностей і зіста-
вити його з щойно прочитаним. 

2. Охарактеризуйте основні види здібностей людини, встановіть 
зв’язок між ними. 

3. Обдарованість, задатки, здібності, геніальність – як розрізнити і 
пов’язати ці поняття? 

4. Яка природа індивідуально-психологічних відмінностей людей і 
їх здібностей? 

5. Роль задатків у розвитку спеціальних здібностей. 

6. Які умови і передумови формування людських здібностей? 

7. Ризикніть охарактеризувати свої власні здібності. 

8. Охарактеризуйте поняття функціонального органу як анатомо-
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фізіологічної основи людських здібностей. 

9. Розвиток здібностей: що для цього необхідно і чи є у них межі? 

10. Чому відповідають перелічені нижче положення – геніальності, 
таланту або обдарованості: 

а) сукупність декількох здібностей, що зумовлюють успішну 

активність людини в широких діапазонах діяльності і спіл-

кування; 

б) унікальні здібності, наявність яких дозволяє отримувати 

результати, які є досягненням епохи; 

в) висока здібність до конкретних видів діяльності або спілку-

вання в якому людина досягає значних творчих результатів. 
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