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Лекція 10. Воля 
Вивчивши тему лекції, ви повинні уміти: 
• охарактеризувати поняття і основні ознаки волі; 
• показати значення волі в організації діяльності та спілкуванні; 
• розкрити вольове регулювання поведінки; 
• пояснити свободу волі та особисту відповідальність. 

Поняття про волю 
Воля – свідоме регулювання людиною своєї поведінки (діяльність 

і спілкування), пов’язане з подоланням внутрішніх і зовнішніх 
перешкод. Це здатність людини, яка виявляється в самодетермінації і 
саморегуляції нею своєї поведінки і психічних явищ. 

Основні ознаки вольового акту: 
а) застосування зусиль для виконання вольового акту; 
б) наявність продуманого плану здійснення поведінкового акту; 
в) посилена увага до такого поведінкового акту і відсутність 

безпосереднього задоволення, що отримується у процесі і 
внаслідок його виконання; 

г) нерідко зусилля волі спрямовані не стільки на перемогу над 
обставинами, скільки на подолання самого себе. 

В цей час у психологічній науці немає єдиної теорії волі, хоч 
багатьма вченими і робляться спроби розробити цілісне вчення про 
волю з його термінологічною визначеністю і однозначністю. Таке 
положення з вивченням волі пов’язане з боротьбою, що ведеться ще з 
початку ХХ століття, між реактивною й активною концепціями 
поведінки людини. Для першої концепції поняття волі практично не 
потрібне, бо її прихильники представляють всю поведінку людини як 
реакції людини на зовнішні і внутрішні стимули. Прихильники ж 
активної концепції людської поведінки, яка останнім часом стає 
провідною, поведінку людини розуміють як спочатку активну, а саму 
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людину – наділену здібністю до свідомого вибору форм поведінки. 

Вольове регулювання поведінки 
Вольове регулювання поведінки характеризується станом 

оптимальної мобілізованості особистості, необхідним режимом 
активності, концентрацією цієї активності у потрібному напрямі. 

Головну психологічну функцію волі складає посилення мотивації 
і вдосконалення на цій основі регуляції дій. Цим вольові дії 
відрізняються від імпульсивних, тобто дій, що здійснюються 
мимовільно і недостатньо контролюються свідомістю. 

На рівні особистості вияв волі знаходить своє вираження в таких 
властивостях, як сила волі (міра необхідного вольового зусилля для 
досягнення мети), наполегливість (уміння людини мобілізувати свої 
можливості для тривалого подолання труднощів), витримка (уміння 
гальмувати дії, почуття, думки, що заважають здійсненню прийнятого 
рішення), енергійність та інші. Це – первинні (базові) вольові 
особистісні якості, що визначають більшість поведінкових актів. 

Існують і вторинні, що розвиваються в онтогенезі пізніше, ніж 
первинні вольові якості: рішучість (уміння приймати і втілювати в 
життя швидкі, обгрунтовані і тверді рішення), сміливість (уміння 
подолати страх і йти на виправданий ризик заради досягнення мети, 
незважаючи на небезпеку для особистого благополуччя), 
самовладання (уміння контролювати почуттєву сторону своєї психіки 
і підпорядковувати свою поведінку рішенню свідомо поставлених 
завдань), упевненість в собі. Ці якості потрібно розглядати не тільки 
як вольові, але і як характерологічні. 

До третинних потрібно віднести вольові якості, найтіснішим 
чином пов’язані з етичними: відповідальність (якість, що 
характеризує особистість з точки зору виконання нею етичних вимог), 
дисциплінованість (свідоме підкорення своєї поведінки 
загальноприйнятим нормам, встановленому порядку), принциповість 
(вірність певній ідеї в переконаннях і послідовне проведення цієї ідеї в 
поведінці), обов’язковість (уміння добровільно покласти на себе 
обов’язки і виконати їх). До цієї ж групи відносяться якості волі, 
пов’язані з відношенням людини до праці: діловитість, ініціативність 
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(уміння працювати творчо, роблячи вчинки на власний розсуд), 
організованість (розумне планування й упорядкування своєї праці), 
виконливість (старанність, вчасне виконання доручень і своїх 
обов’язків) тощо. Третинні якості волі звичайно формуються тільки до 
підліткового віку, тобто моменту, коли вже є досвід вольових дій. 

Вольові дії можна поділити на прості і складні. У простому 
вольовому акті спонукання до дії (мотив) переходить в саму дію майже 
автоматично. У складному вольовому акті дії передує облік його 
наслідків, усвідомлення мотивів, прийняття рішень, виникнення 
наміру його здійснити, складання плану його здійснення тощо.  

Розвиток волі у людини пов’язаний: 
а) з перетворенням мимовільних психічних процесів у довільні; 
б) придбанням людиною контролю над своєю поведінкою; 
в) виробленням вольових якостей особистості; 
г) тим, що людина свідомо ставить перед собою все більш важкі 

завдання і переслідує все більш віддалені цілі, які вимагають 
значних вольових зусиль протягом довгого часу. 

Формування вольових якостей особистості можна розглядати як 
рух від первинних до вторинних і далі – до третинних якостей. 

Свобода волі й особистісна відповідальність 
Розгляд психологічного трактування особистості передбачає 

тлумачення феномена духовної її свободи. Свобода особистості в 
психологічному плані – це, передусім, свобода волі. Вона визначається 
по відношенню до двох величин: до вітальних потягів і соціальних 
умов життя людини. Потяги (біологічні імпульси) перетворюються в 
ній під впливом її самосвідомості, духовно-етичних координат її 
особистості. Більш того, людина – це єдина жива істота, яка в будь-
який момент може сказати “ні” своїм потягам і яка не повинна завжди 
говорити їм “так” (М. Шелер). 

Людина не вільна від соціальних умов. Але вона вільна зайняти 
позицію по відношенню до них, оскільки ці умови не задовольняють її 
повністю. Від неї – в межах її обмежень – залежить, чи здасться вона, 
чи поступиться вона умовам (В. Франкл). У цьому плані свобода – це 
коли людина сама повинна вирішувати, чи вибрати їй добро, або 
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поступитися злу (Ф.М. Достоєвський). 
Однак свобода – це лише одна сторона цілісного феномена, 

позитивний аспект якого – бути відповідальним. Свобода особистості 
може перейти у просте свавілля, якщо вона не переживається з точки 
зору відповідальності (В. Франкл). Людина приречена на свободу і, 
разом з тим, не може піти від відповідальності. Інша справа, що для 
багатьох людей спокій виявляється дорожчим вільного вибору між 
добром і злом, і тому вони з готовністю “списують” свої гріхи 
(неблагородні вчинки, зради) на “об’єктивні умови” – недосконалість 
суспільства, поганих вихователів, неблагополучність сімей, в яких 
вони виросли тощо. Марксистська теза про корінну залежність добра і 
зла в людині від зовнішніх (соціальних) умов завжди була приводом 
для відходу від персональної відповідальності. 

Перевірте свої знання 
1. Які поняття і основні ознаки волі? 
2. Покажіть значення волі в організації діяльності і спілкування. 
3. У чому полягає вольова регуляція поведінки? 
4. Які первинні, вторинні і третинні вольові якості особистості? 
5. Чи вважаєте ви себе вольовою людиною? 
6. Спробуйте за допомогою опитувача визначити у себе міру 

розвитку сили волі. Відповідаючи на питання, використайте 
один з трьох варіантів відповідей: так, не знаю (іноді), ні: 
1. Чи спроможні ви завершити почату роботу, яка вам нецікава, незалежно 

від того, що час і обставини дозволяють відірватися і потім знов 
повернутися до неї? 

2. Чи долаєте ви без особливих зусиль внутрішній опір, коли треба зробити 
щось неприємне вам (наприклад, піти на чергування у вихідний день)? 

3. Коли ви потрапляєте у конфліктну ситуацію – на роботі (навчанні) або у 
побуті, чи спроможні взяти себе в руки настільки, щоб поглянути на 
ситуацію тверезо з максимальною об’єктивністю? 

4. Якщо вам прописана дієта, чи зможете подолати кулінарні знади? 
5. Чи знайдете ви вранці сили встати раніше звичайного, як було 

заплановано увечері? 
6. Чи залишитесь ви на місці пригоди, щоб дати слідчому свідчення? 
7. Чи швидко ви відповідаєте на листи? 
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8. Якщо у вас викликає страх майбутній політ на літаку або відвідування 
зуболікарського кабінету, чи зумієте ви без великих особливих зусиль 
подолати це почуття і в останній момент не змінити свого наміру? 

9. Чи будете ви приймати дуже неприємні ліки, які вам настирливо 
рекомендує лікар? 

10. Чи стримаєте ви зопалу дане слово, навіть якщо його виконання 
принесе вам немало турботи, іншими словами – чи є ви людиною 
слова? 

11. Чи без коливань ви відправляєтесь у відрядження (ділову поїздку) в 
незнайоме місто? 

12. Чи суворо ви дотримуєтесь розпорядку дня: час пробудження, їди, 
занять, прибирання й інших справ? 

13. Чи відноситесь ви несхвально до бібліотечних боржників? 
14. Найцікавіша телепередача не примусить вас відкласти виконання 

термінової роботи. Чи так це? 
15. Чи зможете перервати сварку і замовкнути, якими б образливими не 

здалися вам слова “протилежної сторони”? 

Ключ до опитувача  
Підсумуйте отримані відповіді за бальною системою: так – 2 бали; 

ні – 0 балів; не знаю – 1 бал. 
0-12 балів. З силою волі справи у вас йдуть неважно. Ви просто робите 

те, що легше і цікавіше, навіть якщо це в чомусь може нашкодити 
вам. До обов’язків відноситесь нерідко як-небудь, що буває 
причиною різних прикрощів для вас. Ваша позиція виражається 
відомим висловом: “що мені, більше всіх треба?” Будь-яке 
прохання, будь-який обов’язок ви сприймаєте ледве чи не як 
фізичний біль. Справа тут не тільки у слабкій волі, але і в егоїзмі. 
Постарайтеся поглянути на себе з урахуванням такої оцінки, 
можливо, це допоможе вам змінити своє ставлення до 
навколишніх і дещо “переробити” у своєму характері. Якщо 
вдасться – від цього ви не тільки виграєте. 

13-21 бал. Сила волі у вас середня. Якщо зіткнетесь з перешкодою, то 
починаєте діяти, щоб подолати її. Але якщо побачите обхідний 
шлях, тут же скористаєтесь ним. Не перестараєтесь, але і дане 
вами слово стримаєте. Неприємну роботу постараєтесь виконати, 
хоч і посперечаєтесь. З доброї волі зайві обов’язки на себе не 
візьмете. Це іноді негативно позначається на ставленні до вас 
керівників, не з кращої сторони характеризує і в очах навколишніх 
людей. Якщо хочете досягнути в житті більшого, тренуйте волю. 

22-30 балів. З силою волі у вас гаразд. На вас можна покластися, ви не 
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підведете. Вас не страшать ні нові доручення, ні далекі поїздки, ні 
ті справи, які інших лякають. Але іноді ваша тверда і 
непримиренна позиція з непринципових питань докучає 
навколишнім. Сила волі – це дуже добре, але необхідно володіти 
ще і такими якостями, як гнучкість, поблажливість, доброта. 
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Лекція 11. Психічні стани людини 
Вивчивши тему лекції, ви повинні уміти: 
• розкрити поняття психічних станів, їх властивості та 

класифікацію; 
• проаналізувати типові позитивні психічні стани людини 

(професійна зацікавленість, творче натхнення, рішучість); 
• охарактеризувати негативні психічні стани та їх попередження 

(психічне напруження, стрес, неспокій, тривога, фрустрація, 
персеверація, ригідність); 

• описати специфічні стани психіки людини (бадьорість – сон, 
медитація, гіпноз, біль, аналгезія, віра, ейфорія, дисфорія, 
дидактогенія, ятрогенія). 

Поняття та визначення психічних станів 
Психічні стани – це цілісні характеристики психічної діяльності за 

певний період часу. Змінюючись, вони супроводять життя людини в її 
відносинах з людьми, суспільством тощо. В будь-якому психічному 
стані можна виділити три загальні виміри: мотиваційно-спонукальний, 
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