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Науково-технічний прогрес зумовлює зростання складності бойової 

зброї, її ефективності та потужності. Сучасний бій стає набагато 

маневренішим, динамічним, швидкоплинним, збільшуються його масштаби, 

що висуває нові, вищі вимоги до психологічної, фізичної та спеціальної 

підготовки військовослужбовця, потребує від нього уміння швидко 

орієнтуватися в обстановці, вміло оцінювати її і приймати правильні 

рішення, координувати свої дії з діями підрозділу. У таких умовах людина 

знаходиться під впливом значних психологічних і фізичних навантажень. 

Для того щоб у таких умовах юнак був готовий до опанування певної 

військової спеціальності і мав бажання служити в Збройних силах України 

при викладанні курсу «Захист Вітчизни» в ліцеї, треба акцентувати увагу 

на всебічний розвиток його особистості: 

готовність і здатність переносити психологічні і фізичні 

навантаження: 

уміння творчо мислити; 

розвивати морально-вольові якості. 

Психологічна підготовка до військової служби передбачає; 

1. Формування морально-політичних якостей. 

2.Формування військово-спеціальних якостей. 

3.Формування фізичних якостей. 

Сутність психологічної підготовки особистості: 

1 .Психологічна стійкість. 

2.3датність до психологічних навантажень. 

Однією із складних проблем у підготовці молоді до служби в армії є 

формування у неї емоційно-вольової готовності. Воно полягає перш за все 

у розвитку вольової сфери, вольових якостей особистості. Вольова людина 

здатна у складних емоційних ситуаціях, які часто трапляються на заняттях 

із допризовної підготовки або у військовій службі, володіти собою, 

досягати поставленої мети, успіху. 

Отже, формування вольових якостей юнаків при вивченні курсу 
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«Захист Вітчизни» є одною з найважливіших задач у системі підготовки 

молоді до військової служби. 

І. Вольова регуляція психічної діяльності. 

1. Воля. Необхідність вольової регуляції психічної діяльності у 

структурі особистості. 

Воля - це здатність людини свідомо контролювати свою діяльність і 

поведінку та активно керувати ними, переборюючи перешкоди і 

підпорядковуючи їх свідомо поставленій меті. У житті людини воля має 

самостійне і самоцінне значення. Це виявляється в життєвих специфічних 

ситуаціях. 

Воля необхідна: 

для виконання дій, позбавлених прагнення до мети (дій за 

відсутності актуальної потреби); 

в ситуації вибору дій (людина шукає і не знаходить достатніх 

підстав для виконання тієї чи тієї дії), або у ситуації вибору 

рівних за значенням мотивів і цілей; 

для створення вольового зусилля для регуляції своєї діяльності. 

Такі специфічні ситуації об'єднує спільна закономірність -

відсутність спонуки до дії, прийнятої індивідом до виконання, за 

наявності зовнішніх і внутрішніх перешкод. Саме це і є джерелом 

необхідності вольової регуляції діяльності для забезпечення такого ви

конання, що виражається в здійсненні ухваленого рішення при 

докладанні вольових зусиль. 

Вольові дії виконують дві взаємопов'язані функції: 

спонукальну, яка забезпечує активність людини; 

гальмівну, яка виражається у стримуванні. 

Воля тісно пов'язана з емоціями і разом із ними складає емоційно-

вольову систему особистості. Враховуючи те, що емоції відповідають 

нижчому рівню еволюції психіки, то воля - вершина. Емоції 

сигналізують індивідові про смисл його діяльності і регулюють її перебіг 



відповідно до актуальних потреб та реальних мотивів, то воля виконує свою 

регулятивну функцію за відсутності і тих і інших. 

Отже, воля - регуляція діяльності індивідом, що забезпечує досягнення 

мети за відсутності актуальної потреби чи утримання від бажаної дії в ситуації 

вибору; це активність особистості всупереч наявним обмеженням. Вольова 

діяльність в цьому разі має свій, певний особистісний смисл, який би давав 

змогу приймати відповідальні рішення і, всупереч перешкодам, здійснювати 

їх. її необхідність створюється протягом історіогенезу та онтогенезу - людина 

опановує свої дії: усвідомлює їх значення, планує і довільно скеровує їх 

виконання. При цьому довільні дії регулюються свідомістю людини. 

Вольові дії - зміст вольової регуляції - свідчать про волю як психічне явище. 

Вони ускладнюються в міру психічного розвитку в зв'язку з переходом від 

нижчих до вищих рівнів життя. 

На вищому рівні життя вольовою дією є вчинок, засобами якого 

особистість долає обмеження і перешкоди. Вольові дії характеризують 

індивіда як особистість і, при певній стабілізації і узагальненні, набувають 

вигляду вольових властивостей характеру. 

2. Природа волі. Закономірності і механізми її становлення. 

Необхідність вольової регуляції з'являється в історіогенезі разом із 

діями. У філогенезі вольова регуляція відсутня. Хоча тварини долають 

перешкоди і виявляють реакцію («рефлекс свободи») на обмеження 

поведінки, ця поведінка не є вольовою. Воля має місце при небажанні 

виконувати дію, необхідність якої усвідомлюється. 

Ускладнення індивідуальної діяльності приводить до появи такого 

складника індивідуальної свідомості, як особистісний смисл - відображення 

відношення між мотивами та цілями діяльності. Спонукувана мотивами, 

людина висуває все віддаленіші цілі й, докладаючи зусиль та 

розподіляючи їх у часі, часто навіть всупереч актуальним потребам, прагне 

досягти їх. Для цього вона й здійснює дії, що мають для неї смисл 

досягнення власних цілей, а це вже вольові дії, джерело яких можливе ли-
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ше в сфері смислоутворювальних мотивів людини. 

Довільні дії мають власну логіку розвитку, яка формує довільну 

регуляцію пізнавальної діяльності та сприяє появі довільних пізнавальних 

процесів: довільної уваги, спостереження, довільного запам'ятовування і 

відтворення, словесно-логічного мислення. У межах цієї логіки 

створюється можливість довільного впливу на власну мотивацію. А це вже 

умова переходу до вольової регуляції діяльності. 

Довільна дія стає вольовою в тому випадку, коли вона не має 

достатнього спонукання до виконання, або коли вона отримує таку спонуку 

від довільно побудованого процесу мотивації. Така небажана дія отримує 

додатковий особистісний смисл і починає слугувати засобом досягнення 

нової мети. Для створення додаткового спонукання найбільше підходять 

такі мотиви, як компетентність, самоповага, самооцінка, етичні і 

естетичні мотиви, мотиви ідеологічного порядку. 

Вольова регуляція - найвищий рівень освоєння людиною 

в л а с н о ї психіки. 

Перехід до вольової регуляції включає в себе етап довільної регуляції 

дитиною своєї діяльності у зв'язку з необхідністю підпорядкування 

соціальним нормам, формою яких є вимоги дорослого. Подальший 

розвиток відбувається у рольовій грі та грі за правилами, що змушують 

дошкільника діяти всупереч своїм бажанням. 

Починаючи з молодшого віку, довільна регуляція поступово набуває 

вигляду саморегуляції, здатності учня підпорядковувати свої дії соціальним 

нормам. 

Те що було зовнішньою «опорою» поведінки і виступало у вигляді 

вимоги дорослого, стає внутрішнім засобом, керуючись яким дитина вже 

самостійно будує свої стосунки з довколишніми. Але робить це на підставі 

потреб, притаманних даному вікові (вольова регуляція такої підтримки з 

боку потреб не має!). У підлітковому віці це потреба в самостійності та 

самоствердженні. Якщо висувати до підлітків відповідні вимоги, то рівень її 



здатності до саморегуляції зростає — вимоги вчителя перетворюються у 

власні вимоги підлітка до своєї поведінки, діяльності. Те, що спочатку є 

зовнішньою опорою поведінки, згодом стає внутрішнім засобом, завдяки 

чому підліток підвищує рівень керованості нею. 

Таким чином, довільна регуляція виникає в межах спільної 

діяльності, від якої отримує соціальний смисл, і передбачає використання 

дитиною зовнішніх засобів. Як правило, це будь-яка реальна подія, яка стає 

опорою поведінки, розбалансованої боротьбою мотивів («зроблю уроки, як 

тільки закінчиться цікава передача», «піду додому, як тільки мене 

покличуть», «помию посуд як тільки мені скажуть»), і дає змогу дитині 

підпорядковувати свої бажання соціальним нормам. 

Доросла людина у складних життєвих ситуаціях також вдається до 

зовнішньої опори: кидає жереб, очікує поради, команди, наказу. Це 

підтверджує уявлення про довільну регуляцію діяльності і засвідчує її 

відмінність від волі. 

Вольова регуляція - вищий рівень регуляції діяльності людини -

виникає тоді, коли людина здатна довільно створювати опору для своїх дій і 

використовувати її як смислоутворювальний мотив. Цією опорою має бути 

ідеальна - уявлювана чи згадувана ситуація, яка підпорядковується нормам 

його власного життя і створюється за допомогою пізнавальних процесів, 

насамперед уяви та мислення. На початку молодшого шкільного віку 

активність дитини посилюється лише за рахунок зовнішньої стимуляції, та з 

часом зростає роль внутрішньої — самостійної постановки цілі, 

самостимуляції, самоаналізу, зміни мотивації. У дитини розвивається 

здатність формувати новий смисл виконуваних дій на основі самооцінки, 

передбачення наслідків, переосмислення ситуації в цілому. 

Діти прагнуть перетворити нав'язану дію на ігрову, для чого 

створюють уявну ситуацію, яка надає цій дії нового смислу. 

Таке мимовільне явище на джерело вольової регуляції - здатність індивіда 

довільно впливати на процес формування спонуки до небажаної дії. 
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Завдяки психічному розвитку, а також у процесі долання різних 

перешкод ця здатність удосконалюється. Найчастіше вона виявляється в 

ситуації вибору між бажаною і небажаною (небажання - це також 

перешкода) дією і полягає у мотивації саме останньої. 

Вольова регуляція - не лише здійснення небажаної дії, а й 

утримання від бажаної в ситуації вибору. У тому випадку, коли дія має 

негативний особистісний смисл, що й позбавляє її спонуки. Якщо в 

першому випадку воля викопує спонукальну функцію, то в другому -

гальмівну. 

Довільні і вольові дії виконуються шляхом певних операцій -

способів, що за їхньою допомогою людина долає наявні перешкоди 

(ситуація вибору, небажання, втома, віддаленість наслідків дій та інше). 

Формуючись, стабілізуючись та закріплюючись, вони набувають 
вигляду вольових якостей індивіда (див. табл. № 1) і стають складниками 
його характеру. 

Проте індивід може здійснити вольову дію й за відсутності начебто 

необхідних для нього вольових властивостей. Мова іде про вчинок, яким 

заявляє своє ставлення до світу особистість і який не випливав 

безпосередньо з характеру. Витоки вчинку містяться у довільній зміні 

індивідом своєї мотивації. У результаті боротьби мотивів він створює ще 

одну ситуацію - ту, яка надає певному варіантові особистісного смислу. 

При відповідності такої ситуації лінії життя особистості формується смисл 

вчинку, яким особистість не лише начебто відкриває собі новий вимір 

життя, а й несе відповідальність за цей вибір. Чим вільніша особистість у 

виборі своїх вчинків, тим вона відповідальніша за цей вибір перед іншими 

людьми та перед собою. 

Отже, онтогенез волі - процес становлення вольової регуляції діяль

ності, яка здійснюється шляхом вольових дій, котрі ґрунтуються на 

довільній регуляції, у зв'язку зі здатністю індивіда довільно створювати 

смисл небажаних дій, від яких вони отримують додаткову спонуку. 

Стабілізуючись в процесі діяльності у вигляді способів поведінки, вольова 
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регуляція набуває форми вольових властивостей характеру. На рівні 

особистості вольовою дією є вчинок. 

3. Феноменологія волі. 

Вольова регуляція - не завжди одномоментний акт. Найчастіше це 

активність, розгорнена в часі. Про це свідчать надзвичайні ситуації, в які може 

потрапити людина, і які до того ж підкреслюють характерні риси вольової 

регуляції. Такими ситуаціями можуть бути: перебування людини у полоні, в 

оточенні, в концтаборі, втрата здатності сприймати навколишній світ 

внаслідок фізіологічних змін організму (каліцтво, глухота, сліпота тощо) 

та інші, в яких індивід усвідомлює незворотність змін в особистому житті, 

частково або в цілому зникають цілі його життєвої діяльності. Людина в 

такій ситуації знаходиться в пригніченому стані перед важкими життєвими 

проблемами (перешкодами, які треба перебороти). 

Особистість, вдаючись до вольової регуляції, обирає серед 

можливих життєвих мотивів той, який дає його небажаним діям додаткову 

спонуку у вигляді смислу. Але це не є джерело вольової дії, тому що новий 

мотив органічно пов'язаний із мотивом, що спонукає до діяльності в 

попередньому напряму. Регуляція діяльності - розбалансована. 

Для того щоб усунути таке розбалансування необхідні пізнавальні 

процеси - насамперед мислення та уяви. Індивід оцінює ситуацію вибору, 

свої можливості, передбачає наслідки своїх дій, а потім визначає, який 

мотив буде домінуючим - смислоутворювальним - попередній чи той, що 

створюються довільно. Це ситуація боротьби мотивів і наступної 

перебудови - нового узгодження мотиваційної сфери індивіда. 

Розбалансування може торкатися цілей діяльності, якщо мета 

задається іншою людиною чи соціальною організацією. При невідповідності 

цієї мети потребам індивід змушений звернутись до уявної ситуації, яка б 

спонукала небажану дію. При виконанні ДІЇ за відсутності такої спонуки 

відбувається не вольова дія, а дія з примусу. 

Розбалансування діяльності також стосується її виконавчого рівня, 



тому що перехід до нових дій супроводжується переходом від одних 

способів діяльності до інших. Операційні настановлення, що стабілізували 

перебіг діяльності в попередньому напряму, чинять опір такому переходу. 

Враховуючи, що настановлення виникає в момент прийняття рішення і, 

являючись підґрунтям вольової поведінки, створюється уявною, або 

такою, що мислиться, ситуацією, то перешкоди на виконавчому рівні 

можна подолати за рахунок настановлень нової діяльності. 

Таким чином, для того щоб досліджувати конкретні механізми волі, 

зрозуміти її роль і життєве призначення для індивіда необхідно 

аналізувати діяльність людини в цілому, а не лише її окремі складники, 

оскільки вольова регуляція психічної діяльності - багаторівнева активна 

діяльність, яка відбувається впродовж певного часу залежно від життєвих 

ситуацій. Отже, головна функція волі полягає у подоланні розбалансування 

діяльності на різних рівнях її функціонування. 

4. Процес вольової регуляції психічної діяльності. Характеристика 

його основних компонентів. 

Для довільних дій - характерна класична динаміка свідомості - перехід 

від потягу (тяжіння до певного предмета) та прагнення (усвідомлення 

відповідності предмета певній потребі) до бажання (актуалізованого 

прагнення). Динаміка свідомості вольової дії в корні відрізняється; вона 

здійснюється за відсутності таких явищ, як потяг, прагнення, бажання і 

навіть усупереч їм. Саме для цього індивід створює новий мотив, який 

надає смисл небажаній дії. 

Людина, яка ставить за мету вивчити основи військової 

радіоелектроніки, то, за відсутності відповідної пізнавальної потреби, 

одного лише усвідомлення необхідності такої дії замало. Вона буде змушена 

шукати, як підсилити спонуку до неї й подолати наявні перешкоди, в першу 

чергу, відсутність того ж таки бажання. Результатом таких пошуків може 

бути така «опора», як створення образу майбутнього, в якому набуті знання 

з основ радіоелектроніки стануть необхідною умовою якихось досягнень. 

8 



Відтак, створюється ідеальна ситуація, яка, зрештою, надасть дітям 

спрямованим на оволодіння основами радіоелектроніки, особистісного
1
" 

смислу засобу збагачення майбутнього індивіда. При цьому новий мотив 

може суперечити мотивам, що реально спонукають діяльності індивіда в 

цей час. Тому одного смислоутворювального мотиву для здійснення 

вольової дії недостатньо, він є необхідного підставою для цього процесу. 

Подолати розбалансування діяльності треба, створивши нову систему 

мотивів, де б вони відрізнялися за рівнями, змістом. Цього можна досягти 

за рахунок явища боротьби мотивів. Треба зауважити, що таке 

розбалансування може бути усунутим несвідомо, або ж саморухом 

діяльності внаслідок зсуву мотиву на мету. Але треба підкреслити, що 

вольова дія має місце тоді, коли відбувається свідомий вибір 

конкретного мотиву всупереч мотивам сутність яких полягає на 

актуалізованих потребах. 

У ситуації боротьби мотивів необхідність вибору часто приводить до 

складних переживань, навантажуючи емоціональну сферу структури 

особистості. Боротьба мотивів спричиняє пошук ідеального мотиву, який би, в 

свою чергу, спонукав той чи той варіант вибору. 

До ситуації вибору мотивів людина часто повертається, здійснивши 

вибір і виконавши вольову дію. Як правило, цей процес відбувається в 

таких випадках, коли здійснена вольова дія отримує негативний 

особистісний смисл, що призводить до нового розбалансування діяльності, 

яке дає поштовх руху свідомості в новому напряму, який заперечує минуле і 

спонукає до пошуку нових мотивів, нових дій. Якщо на рівні мотивів 

вольову дію характеризує боротьба мотивів, то на рівні цілей - процес прий

няття рішення - вибір певної мети і способів її досягнення. Причому 

вольової дії стосується лише рішення виконати дію, необхідність якої 

усвідомлюється. Необхідним фундаментом цього процесу є пізнавальний 

процес, насамперед мислення. 

Досить вагомим чинником, що безпосередньо впливає на хід цього 



процесу, можна вважати емоційні явища, зокрема емоції «успіху -

неуспіху». Якщо в результаті передбачення майбутньої дії виникають 

позитивні емоції, що за силою переважають рівень емоцій від попередніх 

дій, то вони активно сприятимуть подоланню розбалансування діяльності на 

користь нової мети. 

Внаслідок дії такого чинника людина схильна приписувати 

позитивні наслідки дітям, що були спрямовані на досягнення попередньої 

- негативні. Часто індивід переоцінює події, ймовірність яких мала, і 

недооцінює більш ймовірні. 

Але головним чинником, що визначає вибір того чи того рішення, -

рівень домагань. Людина з високим рівнем домагань надає перевагу 

рішенням, що обіцяють їй принести особистий успіх. Відтак успіх, 

досягнутий у минулому в результаті вольової дії, значно підвищує рівень 

домагань під час прийняття наступних рішень. 

Процес прийняття рішення часто спричиняє діяти людину в умовах 

ризику. Ризик буває: ситуативний (ризик на виграш, величина виграшу на 

випадок успіху перевершує величину втрат на випадок неуспіху); 

надситуативний (безкорисливий, або ризик заради ризику); виправданий; 

невиправданий. Прийняття рішення в умовах групового обговорення 

характеризується зсувом у бік вибору ризикованих дій, в той час як 

індивідуальне рішення залежить від наслідку боротьби протилежних тен

денцій - сподівання на успіх І страхом перед невдачею. Людина, в якої 

переважає прагнення досягти успіху, уникає ситуацій, в яких результат 

залежить від випадкових обставин, подій. Якщо ж таку ситуацію обійти 

неможливо, то вона обирає варіанти не пов'язані з ризиком. Напевно, 

людина, яка не боїться невдачі, надає перевагу ризикованим діям. 

Люди, які виявляють «безкорисливий ризик» схильні вибирати цілі, 

які містяться за межами даної ситуації. Це може набувати вигляду вчинку і 

сприяти пошукові принципово нових шляхів подолання наявних перешкод. 
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На виконавчому рівні вольова дія виявляється у формі вольового 

зусилля. У цьому особливому стані відображення подолання 

розбалансованості виконання дії та пошуку засобів підсилення спонуки 

долучається проблема її забезпечення. 

Механізмом вольового зусилля є настановлення. Будучи операційною 

складовою вольової регуляції, вона перебуває під безпосереднім впливом 

мотиваційної сфери індивіда і вказує про ступінь складності вольової дії. 

Вольове зусилля виявляється у свідомому контролі центральної 

нервової системи, роботи м'язів, мовного апарату, функціонування роботи 

внутрішніх органів тощо, що виявляється у поведінці (рухах, жестах, 

мовленні, мисленні) в певній ситуації, яка вимагає активізувати, або 

загальмувати дії всупереч актуальним потребам - здійснити вольову дію. 

Вольове зусилля виявляється у напруженні м'язів, яке може й не 

усвідомлюватись. Механізм керування вольовим зусиллям прихований у 

мотивації. Докладаючи вольових зусиль, індивід веде пошук ідеальної 

ситуації, яка б допомогла утримувати їх. Якщо така ситуація задається 

ззовні, ефективність діяльності зростає. 

Отже, боротьба мотивів, прийняття рішення, вольове зусилля -

різнорівневий процес вольової дії, що вказує на наявність у ній 

мотиваційного, цільового та операційного компонентів (див. табл. № 2). 

Функція цієї дії полягає в подоланні розбалансування діяльності, яке 

охоплює всі її рівні. При цьому індивід забезпечує додаткову спонуку до дії 

шляхом створення її особистісного смислу. У результаті характер діяль

ності радикально змінюється. Мотиви утворюють ієрархічно організовану 

структуру, в якій провідне місце належить мотиву, що надає смисл цілі, 

висунутій з альтернативних цілей у процесі прийняття рішення. Це дає 

змогу подолати розбалансування діяльності, в тому числі на операційному 

рівні. Формування і здійснення тепер вже нових операцій супроводжується 

переживанням вольового зусилля. 

Самоконтроль - вищий етап розвитку вольової регуляції психічної 
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діяльності — здатність індивіда впливати на формування мотивації вольової 

дії і на її виконання. Наявність самоконтролю підкреслює, що вольова 

регуляція - процес подолання розбалансування діяльності, 3 встановлення 

ступеня розбалансування різних ланок діяльності: тієї, що контролюється, і 

тієї, що слугує еталоном для виконання розпочинається самоконтроль. Він 

залежить від мотивації, яка його «запускає», характеру еталону, умов 

діяльності та властивостей її суб'єкта. Самоконтроль можна тренувати, що 

свідчить про існування резервів підвищення ефективності довільної та 

вольової регуляції діяльності. 

Вольові стани індивіда - мобілізаційна готовність, рішучість, 

енергійність, переживання вольового зусилля тощо - супроводжують процес 

вольової регуляції. У них простежується готовність Індивіда. Здійснити дію 

і усвідомлення самого процесу здійснення. Вольові стани перебувають під 

безпосереднім «наглядом» самоконтролю, за допомогою якого людина у 

необхідний момент мобілізує вольові дії та підсилює рівень їх 

усвідомлення. 

Вольові якості характеру - результат закріплення способів 

виконання вольових і довільних дій - характеризують своєрідність вольової 

сфери окремого індивіда і свідчать про рівень її розвитку. До таких 

властивостей належать відповідальність, цілеспрямованість, витримка, 

принциповість, ініціативність, організованість, наполегливість тощо. Вони 

формуються в процесі онтогенезу. Вагомий внесок у їх формування належить 

позитивному або ж негативному досвіду досягнення мети в мовах долання 

перешкод. Тому вольові якості - закріплені вміння індивіда долати перешкоди 

в процесі досягнення поставленої мети. Вони нерозривно пов'язані зі 

спрямованістю людини. Для морально-вольового типу саморегуляції такі 

якості, як ініціативність, рішучість, наполегливість будуть позитивними якос

тями людини, яка живе насамперед заради інших, і негативними, якщо 

притаманні егоцентричній особистості аморально-вольового типу 

саморегуляції особистості. 
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Про те що вольов і якост і т і сно пов'язані з вольовими діями 

не лише за походженням , а й функц іонально , свідчить можливість 

співвіднесення тієї чи тієї властивості з будь-яким рівнем вольової 

регуляції діяльності. Цілеспрямованість (уміння висувати особисто 

значущі цілі й досягати їх), принциповість (уміння дотримуватися 

прийнятого рішення), ініціативність (уміння висувати нові цілі й 

самостійно здійснювати необхідні дії) найчастіше виявляються під 

час постановки мети, яка виходить за межі актуальних потреб, тобто 

її витоки приховані в процесі прийняття рішення — цільовому 

компонентові вольової регуляції. 

Організованість (уміння планувати свої дії і керуватися 

виробленим планом), наполегливість (уміння протягом тривалого 

часу систематично йти до поставленої мети), витримка (вміння 

гальмувати дії, почуття і думки, що заважають реалізації 

прийнятого рішення) співвідносяться з операційним рівнем 

вольової регуляції діяльності, 

Слід зауважити, що ці властивості істотно взаємозв 'язані . 

Наприклад, ін іціативність передбачає наполегливість, бо інакше 

дія стане імпульсивною і хаотичною. Наполегливість без витримки 

може перетворитися на упертість - невольову форму поведінки, 

яка зумовлена егоїстичною потребою самоствердитись. 

Відповідальність - уміння дотримуватись соціальних норм і 

готовність відповідати за наслідки своїх дій — співвідноситься з 

мотиваційним компонентом вольової регуляції . Ця властивість 

тісно пов'язана з такими рисами особистост і , як соціальна 

спрямованість, чесність, справедливість, несе в собі світогляд і 

позначається на ставленні індивіда до різних аспектів діяльності, 

Але при цьому одні схильні перекладати відповідальність із себе на 

незалежні від них обставини (локус контролю зовнішній, 

екстернальний), інші - насамперед себе вважають відповідальними 
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за те, що з ними відбувається (локус - внутрішній, інтернальний). 

Так локалізація контролю певним чином впливає на прийняття 

р ішення. Б ільш обґрунтовані р ішення приймають люди з 

інтернальним контролем, у них більш виражені вольові властивості 

характеру. До того ж у процесі досягнення поставленої мети вони 

краще мобіл ізують вольове зусилля. 

Оптимізації психічної діяльності досягають вольовим 

тренуванням нервових процесів. Тренуванню піддається не лише 

система м'язів, а й нервова система. 

Профілактичний і лікувальний ефект аутогенного тренування 

ґрунтується на самонавіюванні. Але дуже важливо враховувати 

зв'язок функціонального стану центральної нервової системи з 

тонусом і активністю м'язів. Зовні почуття виявляються в міміці, 

інтонації мови, пантоміміці, що відбивають стан психіки. Отже, 

принцип рефлекторної діяльності щодо емоційних реакцій 

зберігається повністю, бо рух є кінцевим виявом будь-якого 

психічного акту. 

Систематичне чергування розслаблення і напруження тренує 

рухливість нервових процесів - гальмування і збудження. На фоні 

розслаблення м'язів формують ся і з акр іплюються нові умовні 

рефлекси, бажані для людини, яка займається аутогенним 

тренуванням. Нові умовні рефлекси, що утворилися внаслідок 

аутогенного тренування можуть перебудовувати діяльність 

внутрішніх органів. У процесі тренування словесні сигнали 

багаторазово повторюються і виробляється можливість свідомо 

регулювати вегетативні функції. Підґрунтям фізіологічних 

механізмів аутогенного тренування є не пасивне гальмування 

функцій мозку, а, навпаки, активація структур нейронів . Під час 

занять людина стежить за своїми в і дчу т тями , оц інює з о вн ішню і 

внутр ішню ситуацію, керує своїм станом, тримає його під 
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контролем свідомості. В основі аутогенного тренування 

знаходиться не самогіпноз, а вправи, спрямовані на тривале вольове 

розслаблення м'язів, а також система створення потрібних для 

того, хто тренується, умовних рефлексів . Аутотренінг 

інтелектуальний і вольовий процес. 

О тже , в ол ьов і якос т і м о ж н а співвіднести з компонентами 

вольової регуляції діяльності, що свідчить про багаторівневість 

цього процесу. 

II. Формування вольових якостей юнаків при вивченні курсу 

допризовної підготовки. 

1. Характеристика виховної позиції та вимоги до діяльності 

викладача допризовної підготовки. 

Викладачу предмета «Захист Вітчизни» необхідно: 

• постійно вивчати індивідуальні особливості (темперамент, 

риси характеру, погляди, смаки, звички) учнів ; 

• вміти д іагностувати й знати реальний рівень сформованості 

таких важливих особистісних якостей, як мислення, мотиви, 

інтереси, установки, спрямованість особистості, ціннісні 

орієнтації, життєві плани тощо; 

• постійно залучати кожного учня до посильної, але водночас, 

дедалі складнішої діяльності, що веде до прогресивного 

особистісного розвитку; 

• своєчасно виявляти й усувати причини, які можуть заважати 

поступовому розвитку особистості; 

• максимально спиратися на активність самої особистості; 

• поєднувати виховання з самовихованням, допомагаючи обирати 

методи та форми самовиховання; 

•розвивати самостійність, ініціативу, самодіяльність учнів; 

• вміти організовувати й керувати індивідуальною та 

груповою діяльністю учнів. 
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Характеристика виховної позиції викладача як 

вихователя : 

•мета — сприяння становленню й розвитку особистості учня; у 

спілкуванні з учнями вчитель дотримується принципу : «не поряд 

і не над, а разом»; 

•основна лінія поведінки - не підтягування учня до деяких, 

заздалегідь відомих стандартів, а координувати свої 

очікування й вимоги, аби якомога повніше реалізувати 

можливості становлення учня, помічені в ході спілкування; 

• способи спілкування — розуміння, визначення та сприйняття 

іншого. 

Основні загальні принципи функціонування 

особистісно орієнтованих виховних технологій: 

•цілеспрямоване створення емоційно збагачених виховних 

ситуацій (виховна ситуація - соціальна умова, що спонукає учня 

до відповідної позитивної дії); 

•особистісно розвивальне спілкування (учитель розуміє, визнає й 

сприймає особистість учня, вміє підтримати його позицію); 

•використання сп івпереживання як психологічного механізму у 

вихованні особистості (емоційне переживання, що переходить в 

етичну норму). 

Принципи базуються на практичних засадах: 

• визнання самоцінності особистості учня (гуманізм, права й 

обов'язки, дотримання професійних норм етики тощо); 

•розв'язування виховних норм завдань через спільну 

діяльність, спілкування в системі «викладач - учні», 

співробітництво і співдружність у реальних контактах один з 

одним: 

• створення відповідних психолого-педагогічних умов, які 

сприяють самовизначенню, самореалізації особистості; 
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• оптимізащя процесу управління виховною діяльністю, коли 

методи виховання ґрунтуються не на механізмові зовнішнього 

підкріплення (заохочення, покарання), а на рефлексивно-вольо

вих механізмах регуляці ї власної поведінки. 

2. Методи і принципи, які сприяють ефективності 

формування і розвитку емоційно-вольових якостей юнаків. 

Загальні методи формування і виховання в учнів емоційно-

вольових якостей: 

1) словесні (вербальні) - методи формування свідомості -

бесіда, лекція, диспути, нав іювання, приклад, переконання 

(високоефективний метод виховного впливу, за допомогою якого 

учитель звертається до свідомості, почуттів учня, 

спираючись на власний життєвий досвід, здобутки та 

наслідки діяльності людини в суспільстві, з метою 

формування у нього свідомого ставлення до дійсності, до змісту і 

норм поведінки (слово, справа, де саме доказ має першорядне 

значення) - аргументація, логіка викладу, звертання до 

життєвих факт ів , які мають особистісне значення для юнака, да

ють змогу одержати правильний висновок внаслідок 

розмірковування; 

2) практичні - методи організації д іяльності та формування 

вольових якостей - педагогічна вимога, вправа, привчання, 

тренування, колективна (громадська думка), прогнозування, 

створення виховуючих ситуацій; 

3) методи стимулювання поведінки та д іяльност і - змагання, 

заохочення, покарання, романтика; 

4) методи самовиховання - самопізнання, самоаналіз, 

саморегуляція (аутотренінг), самодисципліна. 

Метода стимулювання діяльності та поведінки: 

а) метод заохочення - пробудити в учня позитивні емоції, 
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стимулювати його до подальшої діяльності, відповідальності 

до неї; види заохочення: вдячність, похвала, схвалення, 

нагороди, грамоти, дипломи, призи тощо. 

Психологічні особливості заохочення: - мотивація діяльності; 

• визначення позитивного в особистості й нівелювання 

негативного; 

• особистісне ставлення до учня з урахуванням його 

індивідуально-психологічних особливостей; 

•визнання прав учня, справедлива оцінка його поведінки. 

б)покарання - метод педагогічного впливу, спрямований на 

попередження й гальмування негативних вчинків, виникнення 

почуття провини перед собою й іншими людьми. 

Педагогічні умови методу: 

•учень гостріше переживає провину, якщо вчинок засуджують 

не тільки дорослі, а й ровесники (вплив громадської думки); 

• караючи, не ображати учня; 

• вживати варіативний, диференційований підхід до учня 

залежно від його провини, індивідуально-психологічних 

особливостей; 

•не використовувати покарання як зброю помсти; 

•покарання виправдане т ільки тоді, якщо воно поєднується з 

іншими методами виховання. 

Існують такі форми покарання: 

1)відторгнення - відмова виконувати й задовольняти прохання 

учня; визначається ворожістю стосунків; 

2)відмова в емоційній підтримці - пасивна форма відмови 

особистості у теплих взаєминах, небажання відповісти на потребу 

особистості в спілкуванні; 

3)приниження - висміювання, використання образливих 

порівнянь, прізвиськ; 



4)залякування - погроза використання насильства, попередження 

про можливе покарання; 

5) ізоляція - заборона дружити, спілкуватися, покарання 

самотністю; 

6) експлуатація - покарання працею, фізичні вправи. 

Зрозуміло, що при викладанні предмета «Захист Вітчизни» всі 

перелічені форми покарання застосовувати недоцільно. На мій 

погляд, можна застосовувати такі форми, як попередження про 

можливе покарання, в ідмова в емоційній підтримці, покарання 

працею та обов 'язковим виконанням певних фізичних вправ, що не 

потребують спеціальної підготовки. При цьому необхідно 

зауважити, що виставлення оцінки юнаку не можна 

використовувати як форму покарання. Треба так побудувати 

навчальний процес , щоб звести до мінімуму застосування такої 

форми стимулювання поведінки. 

Загальні принципи виховання: 

• цілеспрямованість; 

• зв 'язок виховання з життям і діяльністю; 

•гуманізм (вчити добру); 

•опора на позитивне (більше говорити про хороше, менше вказувати 

на недоліки); 

•перетворення учня із об 'єкта виховання в об'єкт самовиховання; 

• повага до особистості в поєднанні з вимогливістю; 

•врахування індивідуальних особливостей; 

•комплексний підхід до виховання (організація навчального 

процесу, проведення уроку, дисципліна тощо). 

Сформув а ти і ро звинути вольов і якості в юнаків при 

викладанні курсу допризовної підготовки можна, використовуючи 

такі загальні педагогічні прийоми, як 

•організація успіху у навчанні ; 
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• переконання; 

• довіра; 

• моральна підтримка й зміцнення віри у власні сили; 

•залучення до спільної діяльності; 

• пробудження гуманних почуттів; 

•моральний аспект. 

Спеціальні педагогічні прийоми: 

•засудження (осуд); 

•наказ; 

• попередження; 

•пробудження тривоги щодо можливого покарання; 

•виявлення обурення; 

•покарання. 

Прийом - це спосіб організації педагогічної ситуації, за якої 

на підставі відповідних закономірностей в учнів виникають нові 

думки, почуття, що спонукають їх до позитивних вчинків, подо

лання недолік ів , спрямування своєї діяльності Б процесі 

навчання; як складова частина методу - одноразова дія в 

конкретних педагог ічних умовах. 

3. Особливост і виховання сильних вольових рис характеру 

при проведенні занять із предмета «Захист Вітчизни». 

Курс допризовної підготовки - складний процес, пов'язаний із 

пост ійним напруженням волі, необхідністю долати труднощі, 

виробляти в собі такі позитивні якості, як працелюбство, дис

циплінованість, відповідальність, цілеспрямованість. Так, 

наприклад, розв 'язуючи задачу з військової топографії, учень 

повинен чітко усвідомити умову завдання, мету, потім за 

допомогою абстрактного мислення уявити місцевість, яку треба 

охарактеризувати . Прикладаючи вольове зусилля, добрати 

необхідні висловлювання, використовуючи писемне мовлення і 
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символи, розв 'язати завдання (вольова дія), доповісти про задачу і 

прийняте р ішення. Цей процес повинен вміло керуватись вчителем 

при активному самоконтролі учня, його дисциплінованості. 

Виконуючи вправи, нормативи з прикладної фізичної підготовки, 

стройової підготовки, кожен юнак повинен зробити над собою 

певні зусилля для виконання наказу, вимог, поставлених 

викладачем, певних задач. 

Дисципліна - певна форма організованості Й плановості . 

Бона виявляється в тому, що учень дотримується в своїй діяльності 

і поведінці певних встановлених правил і порядку, виконує в 

призначений час певні операції (шикування навчальної групи, 

рапорт про готовність до уроку, відповідь на поставлене 

запитання, домашні завдання, творчі, експериментальні, 

практичні роботи тощо), дотримуючись конкретних настановлень різних 

ступенів складності, докладаючи вольове зусилля. 

Вищою формою - дисципліна внутрішня (самоконтроль). 

Дотримуючись певних правил у тій чи іншій ситуації, насамперед при 

виконанні завдань, можна досягти успішних наслідків своїх дій, вчинків. 

Щодо дисциплінованості в особистому житті, то вона виявляється в тому, 

що учень доцільно планує свою працю і відпочинок, дотримується 

раціональних способів виконання завдань, режиму дня, слідкує за своїм здо

ров'ям тощо. Отже, дисциплінованість гарантує як успіх навчання, так і 

здоров'я людини. 

Навчання виховує цілеспрямованість, наполегливість у досягненні 

наперед поставленої мети. Послідовне подолання перешкод, невдач, сумнівів 

у цьому процесі сприяє розвитку організованості, принциповості, уміння 

володіти собою і не приходити в розпач при невдачах. Приймаючи участь в 

спортивних іграх, змаганнях, від учня вимагається діяти швидко і рішуче, 

що не означає необдуманості, нерозважливості. На уроках прикладної 

фізичної підготовки учень повинен суворо дотримуватись дисципліни, а це 
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виховує здібність наперед обдумувати свої вчинки, щоб уникнути помилок, 

які в майбутньому можуть бути непоправні, а також здатність відповідати 

за свої дії, вчинки. 

На уроках із психологічної підготовки за Програмою предмета «Захист 

Вітчизні» викладач ознайомлює юнаків з основними поняттями з психології, 

дає психологічну характеристику військової служби та військового 

колективу, роз'яснює суть і значення емоційно-вольової готовності до 

екстремальної військової діяльності. Слід підкреслити, що саме через 

недостатню сформованість вольових якостей значна частина юнаків нездатна 

подолати труднощі, неспроможна регулювати свою поведінку, дії, правильно 

спілкуватись у військовому колективі, досягати поставленої мети. Тому стар

шокласникам дається загальна характеристика способів та методів вивчення 

власної готовності до військової служби: самоспостереження, самоаналізу 

результатів діяльності. 

Ознайомити учнів із методами психодіагностики спрямованості осо

бистості до служби в ЗСУ: вивчення мотивації контрактної військової служ

би, комунікативних здібностей, активності в підготовці до військової 

служби. Необхідно розглянути зміст запитань кожної з анкет, пояснити 

учням процедуру проведення самооцінки рівня соціально-

психологічної готовності та загальної інтерпретації отриманих результатів. 

Слід наголосити, що з результатами анкетування, крім учня і викладача, 

предмет «Захист Вітчизни», ніхто не повинен ознайомитись. 

Ознайомити учнів із зразком програми самовдосконалення 

особистості. Вона може бути взята з підручника допризовної підготовки, із 

пропонованого списку літератури чи розроблена самостійно. Головним 

завданням викладача є переконання учнів у доцільності складання такої 

програми, в її необхідності у процесі підготовки не тільки до служби в 

армії, але й до дорослого життя. 

Сформувати в учнів елементарні навички саморегуляції психічних 

станів: переключення уваги, самопідбадьорювання, самопереконання, 
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самонаказу та інших. З цією метою їм слід навести приклади вербальних 

команд, наказів, які сприяють досягненню певної мети, психічного стану, 

розкрити процедуру їх засвоєння тощо. Практично продемонструвати перед 

класом заняття з аутотренінгу, розповісти про сутність сугестивних методів, 

навести приклади формул самонавіювання. Запропонувати учням виконати 

самостійно певні етапи аутотренінгу. 

Розвиток психологічної готовності учнів, власне, на операційно-

процесуальному рівні повинен здійснюватись на практичних заняттях, 

продовжуватись у процесі засвоєння інших розділів допризовної підготовки, 

вивчення таких предметів, як історія України, фізична культура, трудове 

навчання та інших. 

Урок із предмета «Захист Вітчизни» необхідно проводити за 

незмінною структурою: шикування, рапорт чергового (за списком), 

привітання, перевірка наявності юнаків та їх зовнішній вигляд, 

стройовий тренаж (команди подає черговий), оголошення теми і мети 

уроку, в навчальному кабінеті черговий па 15 хвилин заступає на 

тумбочку днювального і виконує його обов'язки. В кінці заняття шикуван

ня і підведення підсумків. При проведенні уроків із «Захисту Вітчизни» не

обхідно ставити задачу для всього колективу й індивідуально (при цьому 

треба застосовувати диференційний підхід), вимагати обов'язкового вико

нання поставлених задач. У подальшому завдання і задачі поступово 

ускладнювати, але так, щоб їх можна було виконати. Організовувати 

змагання не тільки з фізичної підготовки, а й з інших розділів Програми, 

які передбачають наявність теоретичних знань із предмету. При проведенні 

диспутів особливу увагу приділяти дотриманню учнями правил, які 

оголошує викладач. Оцінювання дій учнів треба проводити об'єктивно. 

При щоденному спілкуванні особливу увагу слід звернути на 

вироблення корисних звичок, викорінюючи при цьому шкідливі: 

•пообіцявши, не відступай, поки не виконаєш обіцяне; 

•вимовив неправильно слово - сотні разів повтори його правильно; 
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•не вживай нецензурних слів; 

•вирішив кинути палити, вживати алкогольні напої - не відступай від 

реалізації прийнятого рішення; 

•якщо винний, знайди сили і признайся в цьому; 

• визнавши для себе щось за розумне, потрібне, цінне, треба його 

зробити обов'язковим для виконання; 

•якщо аргументи опонента досить вагомі і зрозумілі, то знайди в собі 

сили відкрито погодитися з його позицією; 

•не говори про те, чого напевно не знаєш; 

•не застосовуй фізичну силу, як аргумент для розв'язання спірного 

питання («Розум людини сильніший за його кулаки» ); 

• не принижуй гідності іншої людини і не дозволяй принижувати власну; 

• будь-яку справу завжди доводь до завершення; 

•прийнявши рішення, виконавши вчинок, будь готовим відповідати за 

наслідки. 

Навчитися знімати психологічні навантаження, уникати стресів, 

розвинути здатність відновлювати психологічні функції і готовність до 

нових випробувань учні можуть за допомогою вправ з аутогенного 

тренування. 

Автогенне тренування - комплексний метод, спрямований на нор

малізацію функцій організму, перебудову особистості, загартування 

вольових якостей. За допомогою аутогенного тренування 

самовдосконалюється або відновлюється нервова регуляція процесів 

людського організму. Важливе місце в автогенному тренуванні посідають 

самовиховання, самопереконання і самоконтроль (вища форма вольової ре

гуляції, психічної діяльності). Це означає, що аутотренінг є інтелектуальний 

і вольовий процес. 

За допомогою автотренінгу можна виробити в собі стійку відразу до 

паління, вживання алкоголю, наркотичних і токсичних речовин, які на 

певний час приносять віртуальну фізичну насолоду, руйнуючи при цьому 
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не тільки функціональні фізіологічні процеси в організмі, а й людину як 

особистість. 

Відтак для формування волі не досить використати який-небу;іь окремий 

прийом, метод або один перевірений засіб, тому що вольова регуляція 

діяльності людини складний, багаторівневий процес. Серед передумов 

формування волі, з ї тренування і загартовування важливе місце посідають: 

життєва установка людини, досвід, накопичені знання, моральні якості, 

почуття й емоції. Разом з тим, тренуючи і загартовуючи себе вольовим 

зусиллям, ми якісно збагачуємось як особистість. 

Формування емоційно-вольової готовності до служби в процесі 

засвоєння вогневої, тактичної, стройової, прикладної фізичної та інших видів 

підготовки полягає у продуманому ускладненні й урізноманітненні 

навчальних ситуацій, завдань, які вимагали б докладання все більших 

вольових зусиль. Під час постійного виконання таких завдань, вправ в 

учнів успішно розвиваються вольові якості. При цьому потрібна постійна 

допомога і підтримка старшокласникам з боку викладача. В іншому випадку 

буде самоухилення, самоізоляція учнів від їхнього виконання. Саме в про

цесі практичних занять з допризовної 

підготовки знання з психологічної підготовки перетворюються в навички 

психічної саморегуляції, безконфліктного спілкування, формування 

вольових якостей майбутнього воїна. 

Воля - власне надбання індивіда. Вона дає йому можливість свідомо 

й відповідально ставитися до власного життя. Завдання викладача 

допризовної підготовки полягає у створенні необхідних умов для 

формування і розвитку позитивних морально-вольових якостей, виховання 

громадян-патріотів України. 
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ТАБЛИЦЯ № 1 

РІВНІ РЕГУЛЯЦІЇ діяльності ЛЮДИНИ 

РІВНІ ХАРАКТЕР ОСОБЛИВОСТІ ФОРМА смисл 

МИМОВІЛЬНИЙ БЕЗПОСЕРЕДНЯ 

ЕМОЦІЙНА 
ВІДПОВІДАЄ 

СИТУАЦІЇ 

РЕАКЦІЙНА 

СТИМУЛИ 

БІОЛОГІЧНИЙ 

ДОВІЛЬНИЙ ОПОСЕРЕДКОВА

НА «ОПОРАМИ» 
ВІДПОВІДАЄ 
ПОТРЕБАМ 

ДОВІЛЬНІ ДІЇ СОЦІАЛЬНИЙ 

вольовий ОПОСЕРЕДКОВА-
НА СМИСЛОМ 

НЕ ВІДПОВІДАЄ 
ПОТРЕБАМ 

ВОЛЬОВІДІЇ ОСОБИСТІСНИЙ 
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