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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

ЩОДО РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ 

 

      У практиці психологічного консультування доводиться працювати з 

запитами щодо розвитку тих чи інших здібностей, а інколи й розробляти 

відповідні рекомендації. При цьому ми посилаємось як до задатків (біологічної 

основи здібностей), так і до соціальної ситуації розвитку особистості. Раннє 

виявлення і діагностика задатків є необхідною умовою для їх своєчасного й 

активного використання в процесі розвитку здібностей. Період, протягом якого 

в дітей уперше виявляються наявні задатки, є різним і залежить від багатьох 

факторів. 

      Умови, що забезпечують повноцінне формування здібностей людини, 

передбачають, перш за все, уважне ставлення до занять дитини, врахування її 

прагнення до тієї чи іншої діяльності. В практиці ми часто спостерігаємо 

можливості розвитку здібностей за відсутності яскраво виражених задатків.         

Варто зазначити, що можливість регулювати, зокрема активізувати формування 

здібностей залежить, в першу чергу, від віку людини, наявності сенситивних 

періодів для розвитку тих чи інших психічних якостей. 

1. Особливості консультування щодо розвитку інтелектуальних здібностей. 

Інтелектуальні здібності людини мають визначену структуру. Тому необхідно 

враховувати складність цього виду здібностей у процесі їхнього розвитку. В 

основі формування розумових здібностей лежить розвиток процесів мислення.  

Розвиток трьох основних видів мислення - дійового, образного і словесно-

логічного - опосередковується не лише задатками і соціальною ситуацією 

розвитку особистості, а й організацією провідної діяльності, характерної для 

того чи іншого вікового періоду. Для повноцінного розвитку інтелекту потрібно 



пам'ятати про загальні закони розвитку дитячого мислення, важливість 

систематичного інтелектуального тренування для підтримки адекватного рівня 

розвитку розумових здібностей людини. 

2. Особливості консультування щодо розвитку мнемонічних здібностей. 

Мнемонічні здібності людини - здатність до успішного запам'ятовування, 

оптимального збереження та вчасного необхідного відтворення засвоєного 

досвіду. Багатоаспектність прояву мнемонічних здібностей і безліч проблем 

щодо розвитку пам'яті сприяє тому, що в практиці психологічного 

консультування все частіше з'являються запити на поліпшення процесів та 

якості пам'яті. 

      У практиці психологічного консультування робиться акцент на основних 

законах та особливостях розвитку пам'яті. Необхідно відзначити своєрідність 

індивідуальних проблем прояву пам'яті у різних клієнтів. Як правило, важливо 

провести різнобічну і точну психодіагностику проявів пам'яті клієнта перед 

тим, як давати йому рекомендації щодо поліпшення пам'яті. Фактори, які 

необхідно враховувати, пропонуючи клієнтові конкретні рекомендації з 

удосконалення його пам'яті: індивідуальні розходження в розвитку різних видів 

пам'яті в людини, вікові закономірності розвитку пам'яті, необхідність 

комплексного і спеціалізованого удосконалювання пам'яті, взаємозв'язок у 

розвитку пам'яті й інтелекту людини. 

      До засобів поліпшення запам'ятовування, підвищення якості збереження 

матеріалу в пам'яті людини та удосконалення процесу відтворення матеріалу 

можна віднести: розподіл матеріалу за смисловим навантаженням, 

структурування матеріалу за значенням та часом використання, знаходження 

асоціацій і стимулювання позитивним підкріпленням. Серед традиційних 

запитів - запити на підвищення продуктивності зорової і слухової пам'яті. Є 

багато практичних розробок та тренінгів, спрямованих саме на розвиток 

окремих видів пам'яті.  

3. Досить актуальними залишаються проблеми розвитку комунікативних 

здібностей. 

      Ознаки, за якими можна судити про наявність у клієнта комунікативних 



проблем: неадекватне або несвоєчасне реагування на звернення, почуття 

зніяковілості, неуважне реагування на вербальні стимули, 

недиференційованість невербальних стимулів, невміння використовувати 

наявні знання, недорозвиненість почуття гумору тощо. 

      Варто відзначити важливість розвитку спостережливості для поліпшення 

комунікативних здібностей. Корисною є зміна об'єктів і ситуацій спілкування, 

передбачення результату спілкування з конкретною людиною. В ході 

консультативної бесіди необхідно добиватись 

усвідомлення клієнтом причин зміни в його настрої після спілкування з 

певними людьми в конкретних ситуаціях. Можна запропонувати зробити деякі 

кроки з нормалізації реакції клієнта на дії окремих людей у спілкуванні з ним. 

      Деяким клієнтам інколи просто не вистачає ініціативи в спілкуванні з 

людьми для налагодження контакту. Іншим рекомендується стати більш 

уважним, доброзичливим слухачем. Клієнти часто запитують, як викликати 

симпатію з боку інших людей. Для початку варто проаналізувати можливі 

причини антипатії або ворожості, котрі клієнт може викликати до себе з боку 

інших людей, а вже потім віднайти найбільш оптимальні для себе способи 

усунення цих причин. 

4. Особливості консультування щодо поліпшення організаторських 

здібностей клієнта. 

      Перш за все, потрібно з'ясувати, чи усвідомлює клієнт, які знання й уміння 

повинен мати гарний організатор. Початковий етап роботи з клієнтом з 

удосконалювання його організаторських здібностей може стосуватись 

складання індивідуальної програми щодо корекції та розвитку окремих рис 

характеру, складання самоописів та передбачення перспективних напрямів 

самовиховання. 

      Розвиток спеціальних здібностей передбачає наявність необхідних умов. 

Зокрема, розвиток математичних здібностей передбачає формування цілого 

ряду спеціальних умінь, що входять у структуру математичних здібностей, 

послідовність практичних дій, розвиток формальної логіки. 

Важливо спільно виробити практичні рекомендації щодо роботи з дітьми, 



зокрема дошкільного віку, коли особистість переживає цілий ряд сенситивних 

періодів, сприятливих для актуалізації психічних якостей і процесів. Дії 

консультанта мають бути спрямовані на прискорене оволодіння суб'єктом 

новими знаннями, уміннями і навичками, необхідними для оптимізації прояву 

тих чи інших спеціальних здібностей. 

      Хотілось би відзначити важливість виявлення прагнення людини до 

досягнення визначених цілей. Дефіцит останнього часто є причиною 

сповільненого розвитку здібностей особистості, навіть за наявності необхідних 

біологічних задатків та сприятливих психосоціальних обставин. 
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