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І. Опис дисциплiни 

Шифр дисципліни ВВ2.3.01 

Загальнi характеристики 

дисциплiни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання i форми 

контролю 

Галузь знань 

05 соціальні та поведінкові 

науки 

Кiлькiсть кредитiв – 3 Методи навчання: 

 

Методи інтерактивного 

навчання.   

Використання методів 

самостійної роботи студентів 

по осмисленню та засвоєнню 

матеріалу – самостійний 

пошук інформації.      

 

Спецiальнiсть 

 053 Психологія  

Загальна кiлькiсть годин - 90 

Денна Заочна 

Освiтнiй рiвень 

бакалавр 

 

Лекцiї: 

10  

Семiнарськi заняття: 

Вибіркова  6  

Лабораторні заняття: 

Рiк вивчення дисциплiни за 

навчальним планом  

2020 

8  Форми поточного контролю: 

 

Модульний контроль №1. 

Модульний контроль №2. 

 

Індивiдуальна робота: 

Семестр 8-й   

Самостiйна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне:3 

- самостiйна робота  

66  Форма пiдсумкового 

контролю 

ЕКЗАМЕН 

  Спiввiдношення аудиторних 

годин i годин СРС:30 – 90 

Мова навчання –українська   

Предмет вивчення навчальної дисциплiни: вольова сфера особистості.    

 

Мiждисциплiнарнi зв'язки: спецкурс пов’язаний із загальною, віковою, соціальною 

психологією, психодіагностикою, методологією і методами наукового дослідження тощо. 

 

Мета i завдання навчальної  дисципліни  

 

Мета – формування знань методології і теорії вивчення вольових процесів, традиційних 

і новітніх науково-філософських, психологічних і фізіологічних основ формування вольової 

сфери особистості, закономірностей її розвитку в онтогенезі, особливостей її прояву у різних 

видах поведінки і діяльності та у засвоєнні студентами новітніх маловідомих 

психодіагностичних методик визначення волі, знання яких є підґрунтям для більш успішного 

проходження ними психокорекційної практики та підготовки до практичної діяльності.  

 

Завдання: 
1. Поглибити у студентів знання про волю та закономірності її розвитку в онтогенезі. 

2. Сформувати уміння студентів діагностувати вольові якості, вольові стани особистості на 

різних вікових етапах. 

3. Навчити студентів різним методам і технікам з розвитку власної сили волі та формування 

вольової поведінки особистості у різному віці. 

  



ІІ. Основнi програмні результати навчання та компетентностi, якi вони формують: 

Програмні результати навчання Компетентностi 

ПРН1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання  

ПРН2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань  

ПРН3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань.  

ПРН4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел.  

ПРН5. Обирати та застосовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій (тести, 

опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології 

психологічної допомоги.  

ПРН6. Формулювати мету, завдання дослідження, 

володіти навичками збору первинного матеріалу, 

дотримуватися процедури дослідження.  

ПРН7. Рефлексувати та критично оцінювати 

достовірність одержаних результатів психологічного 

дослідження, формулювати аргументовані висновки.  

ПРН8. Презентувати результати власних досліджень 

усно / письмово для фахівців і нефахівців.  

ПРН9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі професійної 

діяльності, приймати та аргументувати власні рішення 

щодо їх розв’язання.  

ПРН10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей співрозмовника.  

ПРН11. Складати та реалізовувати план 

консультативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій.  

ПРН12. Складати та реалізовувати програму 

психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, 

круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до 

вимог замовника.  

ПРН13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути 

зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають 

інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.  

ПРН14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у 

процесі вирішення фахових завдань, у тому числі 

демонструвати лідерські якості.  

ПРН15. Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку.  

ПРН16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних 

принципів професійної діяльності психолога  

Загальні  компетентності (ЗК) 

 

ЗК1.Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК3.Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним.  

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення.  

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії. 

ЗК9. Здатність працювати в команді.  

ЗК10. Здатність реалізувати свої права 

і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні;  

ЗК11. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку  

предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

 

Фахові  компетентності 

спеціальності (ФК) 
ФК1.Здатність оперувати 

категоріально-понятійним апаратом 

психології волі. 

ФК2.Здатність до ретроспективного 

аналізу вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи 

виникнення, функціонування та 

розвитку такого психічного явища як 

воля.  



 

  

ПРН17. Демонструвати соціально відповідальну та 

свідому поведінку, слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності.  

ПРН18. Вживати ефективних заходів щодо 

збереження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії.  

ПРН19. Здатність продемонструвати знання і 

розуміння предметної галузі – психології волі. 

ПРН22.Володіння ІКТ, здатність створювати 

різноманітні презентації. 

Здатність виконувати комп`ютерні обчислення, що 

мають відношення до психологічних проблем, 

використовуючи належне програмне забезпечення та  

принаймні одну мову програмування, навички аналізу 

та  відображення результатів. 

ПРН24. Здатність продемонструвати знання й уміння 

щодо визначення видів діяльності практичних 

психологів, їх основних методів роботи; розрізнення 

категорій клієнтів, які звертаються за психологічною 

допомогою; орієнтуватися у різних ситуаціях 

міжособистісної взаємодії; на партнера, виявляти 

поважне, доброзичливе безоціночне ставлення до 

нього, враховуючи його стан та можливості; 

формулювати і структурувати психологічні дані у 

формі письмового протоколу. 

ПРН25. Здатність продемонструвати знання і уміння 

професійно допомагати членам подружжя розуміти 

один одного, будувати конструктивні відносини, 

вирішувати закономірні проблеми сім’ї; 

консультувати учасників освітнього процесу щодо 

побудови розвивального освітнього середовища, 

становлення особистості учня-діяча та 

конкурентоздатного вчителя.  

 

ФК3. Здатність до розуміння природи 

поведінки, діяльності та вчинків.  

ФК4. Здатність самостійно збирати та 

критично опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати психологічну 

інформацію з різних джерел.  

ФК5. Здатність використовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій  

ФК6. Здатність самостійно планувати, 

організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження  

ФК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки 

та рекомендації  

ФК8. Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову)  

ФК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та психопрофілактичну 

діяльність відповідно до запиту  

ФК11. Здатність дотримуватися норм 

професійної етики  

ФК12. Здатність до особистісного та 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку  

ФК13. Здатність бачити та 

формулювати певні проблеми; ставити 

попередні діагнози, уточнювати їх. 

Здатність передбачати результат 

взаємодії з клієнтом та характер 

зворотної реакції на свої вимоги. 

ФК14. Здатність розробляти тренінги,  

створювати певні завдання 

розвивального характеру; психологічну 

експертизу. 

ФК15. Здатність організовувати власну 

діяльність і конструктивну взаємодію 

між психологом та клієнтами та 

останніх між собою, управляти 

дискусією. 

ФК16. Здатність презентувати себе як 

фахівця, який спроможний надати 

кваліфіковану допомогу; здатність 

викликати симпатію, довіру; 

зацікавлювати, вести за собою, 

заохочувати, підтримувати, 

заспокоювати, переконувати, 

вмотивовувати. 

 



ІІІ. Тематичний план дисциплiни 

На вивчення навчальної дисциплiни вiдводиться  3  кредита  ЄКТС 90 годин. 

 

№  

з/п 

Назви модулiв i тем Кiлькiсть годин 

(денна форма навчання) 

Кiлькiсть годин 

(заочна(вечiрня) форма 

навчання) 
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 Модуль 1. Методологія та теорії вивчення вольової 

активності особистості 

     

1. Проблема волі у зарубіжній 

та  вітчизняній психології 

3 2 1 - 10 
 

    

2. Психологічний аналіз 

вольової поведінки 

2,5 2 0,5 - 10 
 

    

3. Характеристика вольових 

якостей особистості 

1,5 1 0,5 - 8 
 

    

 Модуль 2. Особливості розвитку вольових процесів в 

онтогенезі та методи вивчення вольової активності 

особистості 

 

    

4. Вікові та гендерні 

особливості розвитку 

вольової активності 

6 2 2 2 15 

 

    

5. Розвиток сили волі та 

формування вольових 

якостей 

6 2 2 2 15 

 

    

6. Екстенсивні та 

експериментальні методи 

вивчення вольової 

активності 

5 1 - 4 8 

 

    

Разом: 24 10 6 8 66      

 



ІV. Змiст дисциплiни 

 

№  

з/п 

4.1.Назва модулiв, тем та їх змiст 

 

К-сть 

годин 

В
сь

о
го

 

в
 т

.ч
. 

л
ек

ц
iй

 

1. 

 

 

1.1 

 

Змістовий модуль 1. Методологія та теорії вивчення вольової 

активності особистості 

 

Тема 1. Проблема волі у зарубіжній та вітчизняній психології 

 

Воля як одна з центральних проблем в історії психологічної думки. 

Підходи до поняття волі: рефлексивний; “вільного вибору”; мотиваційний; 

регулятивний. Головні протидіючі течії з питань природи волі. 

Психофізіологічні механізми довільного управління поведінкою і діяльністю. 

Сучасні підходи до проблеми волі. Основні ознаки феномену волі.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Бех І. Д. Від волі до особистості. – К.: Україна – Віта, 1995. – 202 с. 

2. Божович Л. И. Что такое воля? // Семья и школа. – 1981. - №1. – С. 32-35. 

3. Вопросы психологии воли / Под ред. В. И. Селиванова. – Рязань: РГПИ, 

1979. – 134 с. 

4. Загальна психологія: Навчальний посібник / М-во освіти України; 

О.Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук та ін. – К.: АПН., 2001. –     

464 с. 

5. Иванников В. А. Воля: Миф или реальность. // Вестник МГУ. - Серия 14. -  

Психология. - 1993. - №2. - С.70-73. 

6. Иванников В. А. Произвольные процесы и проблема воли // Вестник МГУ. – 

Сер.14. – Психология. – 1986. – №2. – С. 18 - 29. 

7. Ильин Е. П. Психология воли. – СПб.: Питер, 2002. – 288 с. 

8. Калин В. К. На путях построения теории воли // Психологический журнал. – 

1989. – Т. 10. – № 2. – С. 46-55. 

9. Леонтьев А. Н. Воля. // Вестник МГУ, Серия 14. - Психология. - 1993. -  №2. 

- С.3-14. 

10. Макарушкина М. Л., Эйдман Е. В., Иванников В. А. Проблема воли в 

зарубежной психологии. //Вопросы психологии. -  1988. -  №3. - С.145-152. 

11. Маклаков А. Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. 

– 583 с. 

12. Савченко К. В. Психологія волі // Психологія. Комплекс типових навчальних 

програм для підготовки студентів за кредитно-модульною та модульно-

рейтинговою системою. / За ред. академіка В.І. Бондаря. – К.: НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 2006. – С.164 – 175. 

13. Селиванов В. И. Психология волевой активности: Лекции по спецкурсу. – 

Рязань: ГПИ, 1974. – 149 с. 

14. Сергеев К. К. Общая психология как точная наука. – Херсон: 

“Наддніпрянська правда”, 1995. – 240 с. 

15. Смирнов Б. Н. О разных подходах к проблеме воли в психологии // Вопросы 

психологии. – 2004. – №3. – С. 64 – 70. 

16. Чеснокова П. И. Проблема воли в психологии. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. –  

200 с. 

17. Чхартишвили Ш. Н. Проблема воли в психологии // Вопросы психологии. – 

1967. – №4. – С.72 - 81. 
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1.2 Тема 2. Психологічний аналіз вольової поведінки 

 

Функції волі (регулююча, стимулююча, гальмівна). Вольова регуляція 
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поведінки (умови вольової регуляції поведінки, зовнішній та внутрішній локус 

контролю, мимовільні, довільні та вольові дії, вольові стани, природа вольового 

зусилля, характеристики і види вольового зусилля, фази вольових дій). Воля і 

ризик. Структура  вольових дій (проста і складна вольова дія). Вольова 

регуляція і сила волі. Емоційно-вольова регуляція.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Баканов Е. Н. Исследование генезиса волевого действия: Дис. …канд. 

психол. наук: 19.00.07. – М., 1979. – 170 с. 

2. Вопросы психологии воли / Под ред. В. И. Селиванова. – Рязань: РГПИ, 

1979. – 134 с. 

3. Ильин Е. П. Психология воли. – СПб.: Питер, 2002. – 288 с. 

4. Иванников В. А. К сущности волевого поведения // Психологический  

журнал. – 1985. – Т. 6. – №3. – С. 47-55. 

5. Иванников В. А. Произвольные процесы и проблема воли // Вестник МГУ. – 

Сер.14. – Психология. – 1986. – №2. – С. 18 - 29. 

6. Иванников В. А. Психологические механизмы волевой регуляции. – М.: 

МГУ, 1991. – 142 с. 

7. Иванников В. А. Формирование побуждения к действию // Вопросы 

психологии. – 1985. – №3. – С. 113 - 123. 

8.  Ивашкин В. С. Природа и психологические механизмы волевого усилия // 

Проблемы психологии воли.- Рязань, 1991.- с. 19-23. 

9. Калин В. К. Волевая регуляция деятельности: Автореф. дис…д-ра 

психол.наук: 19.00.01 / АН ГССР. Инт. психологии им. Д. Н. Узнадзе. – 

Тбилиси, 1989. – 37 с.  

10. Селиванов В. И. Волевая регуляция активности личности // Психологический 

журнал. – 1982. – Т.3. – № 4. – С. 14 - 25. 

11. Селиванов В. И. Психология волевой активности: Лекции по спецкурсу. – 

Рязань: ГПИ, 1974. – 149 с. 

12. Селиванов В. И. Воля и ее воспитание. – М.: "Знание", 1976. – 63 с. 

1.3 Тема 3. Характеристика вольових якостей особистості 

 

Вольові якості особистості. Вольові якості як предмет полеміки у 

психології. Склад і загальна характеристика вольових якостей. Фактори прояву 

вольових якостей. Класифікація вольових якостей за  В. Каліним, Р. 

Ассаджиолі, Ф. Гоноболіним, В. Селівановим. Характеристика окремих 

вольових якостей особистості (цілеспрямованості, наполегливості, рішучості, 

витримки, самостійності, ініціативності, дисциплінованості, організованості, 

активності, стриманості, старанності, відповідальності та інш.).  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Жоров П. А., Шульга Т. И. Волевые качества и эмоциональная устойчивость 

школьников // Новые исследования в психологии. – 1987. – №1. – С. 39 – 43. 

2. Калин В. А. Классификация волевых качеств // Эмоционально-волевая 

регуляция поведения и деятельности. – 1983. 

3. Петухов С. А. К проблеме классификации волевых качеств личности // 

Личность и деятельность: Тезисы докладов к V Всесоюзному съезду 

общества психологов СССР (27 июня -2 июля 1977 г.). – М., 1977. – С. 19 – 

20. 

4.  Никандров В. В. Систематизация волевых свойств человека. – Весник  

СпбУ. – 1995. - №3. 

5.  Петяйкин И. П. Психологические особенности решительности. - М., 1978. – 

с. 15. 

6.  Прядеин В. П. К структуре волевых качеств // Проблемы психологии воли. – 

Рязань, 1991. – с. 16-19. 

7.  Иванников В. А. Эйдман Е. В. Структура волевых качеств по данным 

самооценки // Психологический журнал. – 1990. – Т.11 - №З. – С.39-49.  
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2.1 

Змістовий модуль 2. Особливості розвитку вольових процесів в 

онтогенезі та методи вивчення вольової активності особистості 

 

Тема 4. Вікові та гендерні особливості розвитку вольової активності 

 

Вікові особливості довільного управління. Розвиток  довільності у 

ранньому дитинстві, дошкільному віці. Дослідження І. Беха, А. Давидової,  М. 

Денисової, Є. Ільїна, М. Ланге, О. Лурія. С. Рубінштейна, І. Сікорського, О. 

Смірнової, Н. Фігуріна, М. Щелованова. Погляди грузинських психологів М. 

Догонадзе і Р. Кварцхави. Погляди Б. Ананьєва, Л. Божович, Н. Гуткіної, В. 

Котирло, В. Селіванова, О. Смірнової, Д. Ельконіна та інших на розвиток волі 

та довільності у дітей дошкільного віку. Навчальна діяльність як чинник 

розвитку вольових якостей молодших школярів. Структурні компоненти  

навчальної діяльності Д. Ельконіна. Три стадії формування навчальної 

діяльності у молодшому шкільному віці за В. Репкіним. Зв’язок навчання і 

довільної регуляції у працях З. Абасова, О. Леонтьєва, О. Лурія, Н. Рогави, Л. 

Славіної, А. Смірнова. Особливості розвитку волі у молодшому шкільному 

віці. Вікові особливості волі у підлітковому та юнацькому віці. Розвиток 

вольової поведінки підлітків. Особливості розвитку морального компоненту 

волі у старшокласників. Студентські роки як сенситивний період розвитку 

вольової сфери. Взаємозв’язок розвитку вольових якостей студентів із їх 

успішністю у навчально-професійній діяльності. Психологічні особливості 

вольової поведінки дорослих (рання, середня і пізня дорослість). Роль 

статевих особливостей, діяльності, вимог у розвитку сили волі. Гендерні  

особливості вольової поведінки. Вікова динаміка розвитку окремих вольових 

якостей (терплячості, сміливості, рішучості та ін.). 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Александрова Н. И., Шульга Т. И. Изучение волевых качеств школьников с 

помощью методики “Нерешаемая задача” // Вопросы психологии. – 1987, 

№6. – С.130 -132. 

2. Ананьев Б. Г. К психофизиологии студенческого возраста // Современные 

психолого-педагогические проблемы высшей школы. - Л., 1974.-328с.  

3. Ананьев Б. Г. Развитие воли и характера в процессе дошкольного  

воспитания // Избранные психологические труды. В 2-х томах. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1980. – С. 82-103. 

4. Атаев Т. А. О понимании выдержки подростками // Материалы I 

Межвузовской научной конференции по проблемам психологии воли. 

Рязань, 1964. 

5. Барабаш О. Б. Психолого-педагогические основы самовоспитания 

настойчивости в студенческом возрасте: Автореф. дисс. ...канд. пед. наук. – 

М., 1992. – 18 с. 

6. Березовська І. В. Особливості прояву вольових якостей у студентів – 

педагогів // Наука і освіта. - 2004. - №4-5. – С.3 – 4. 

7. Березовська І. В. Типи особистостей за проявом вольових якостей // 

Соціальна психологія. – 2006. - №6 – С.115-123. 

8.  Боришевский М.И. Психологические условия формирования самоконтроля в 

поведении младших школьников: Автореф. дис… канд. психол. наук: 

19.00.07 / – М., 1966. – 21 с.  

9. Венгер А. Л. Особенности детерминации действий в младшем школьном 

возрасте // Вопр. психол. – 1975. – № 3. – С. 140-141.  

10. Возрастные особенности воли школьников / Под ред. В.И. Селиванова. – 

Рязань, 1971. 

11. Высоцкий А. И. Волевая активность школьников и методы ее изучения. - 

Рязань, 1979.  

12. Гурин В. Е. Самооценка волевой активности старшеклассниками // 

Материалы III научной конференции по проблемам психологии воли. Рязань, 
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1976. 

13. Гутарева Н. Ю. О психолого-педагогическом изучении личности студента в 

процессе обучения в вузе. - [Электронный ресурс]. / Н. Ю. Гутарева //- 

Томский политехнический университет, г. Томск. - Режим доступа: 

http://tverlingua.by.ru/archive/012/gutareva_04_12.htm.  

14. Зимин П. П. Воля и ее воспитание у подростков. - Ташкент, 1985. 

15. Ильин Е. П. Психология воли. – СПб.: Питер, 2002.  

16. Карасева С. Н. Духовно-нравственные условия волевого развития подростка 

в учебной деятельности : Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 Тамбов, 2005. - 

188 с.  

17. Котырло В. К. Развитие волевого поведения у дошкольников. – К.: 

Радянська школа, 1971. – 200 с. 

18. Лаужикас И. Очерки по воспитанию воли учащихся: Автореф. дис… д-ра 

пед. наук: 1.00.07 / – Вильнюс, 1967. – 61 с.  

19. Поліщук С. А. Розвиток вольових якостей у дітей молодшого шкільного   віку 

// Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – №4. – С. 12 –14. 

20. Савченко К. В. Цілеспрямованість молодших школярів із різними рівнями 

навчальних досягнень // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових 

праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. / За ред. С.Д. 

Максименка – К.: Логос, 2007, т. 7,  вип. 10. – С. 352 - 362. 

21. Селиванов В. И. Взаимосвязь воли и самоконтроля в учебной деятельности 

студентов // Психологический журнал. – 1991. – Т. 12 -  №5. – С. 44 – 50. 

22. Селиванов В. И. Воля и самовоспитание студента // Студенческая группа. М., 

1980. – С. 78 – 88. 

23. Селиванов В. И. Индивидуальные особенности воли и учет их в учебно-

воспитательной работе // Вопросы организации воспитания в вузе. – Рязань, 

1975. – С.73 - 77. 

24. Смирнова Е. О. Развитие воли и произвольности в раннем онтогенезе // 

Вопросы психологии. – 1990. – №3. – С. 49 – 57. 

25. Фещенко Е. К. Возрастно-половые особенности самооценки волевых 

качеств: Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.13 : СПб., 1999. -  136 c. 

26. Харченко Т. Г. Психологічні особливості студентства. - [Электронний 

ресурс]. / Т. Г. Харченко//-  Режим доступа: http://psyh.kiev.ua/nma-

referats/fla-refers/referat-178/lang-1/referatpart-1/index.html#start. 

27. Цукерман Г. А., Елизарова Н.В. О детской самостоятельности // Вопросы 

психологии. – 1990. – № 6. – С. 37 – 44. 

28. Шабалина М. Р. Педагогические условия повышения академической 

успешности студентов: автореф. на соискание учен. степени канд. пед. наук: 

спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / М.Р. 

Шабалина. – Москва, 2009.  

29. Яшанов С. М. Формування у майбутніх учителів умінь і навичок самостійної 

навчальної роботи у процесі використання нових інформаційних технологій: 

дисертація канд. пед. наук: 13.00.09 / Національний педагогічний ун-т ім. 

М.П.Драгоманова. - К., 2003. 

2.2 Тема 5. Розвиток сили волі та формування вольових якостей 

 

Загальні умови ефективного розвитку вольових якостей за Л. Божович, 

В. Селівановим, В. Котирло, Є. Ільїним та ін. Розвиток морального 

компоненту сили волі. Умови та шляхи розвитку вольових якостей. Розвиток 

цілеспрямованості і наполегливості, дисциплінованості, самостійності, 

рішучості тощо. Самовиховання сили волі. Засоби, етапи та структура 

програми самовиховання волі, вольових якостей. Психолого-педагогічні 

програми розвитку вольових якостей особистості у різному віці. Розвиток і 

виховання волі у дитини ранього віку. Мистецтво як нетрадиційний метод 

формування волі дитини дошкільного віку. Програма розвитку довільності 

поведінки М. Михайленко. Програма розвитку вольових якостей у молодших 
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школярів К. Савченко. Методична розробка бесіди на тему “Воля та її роль у 

розвитку людини” для учнів 8-9 класів. Психокорекційна робота з розвитку 

вольових якостей старшокласників.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Григорьева Н. Развитие самостоятельности младших школьников в процессе 

обучения // Воспитательная работа в школе. – 2003. – №4. – С. 115-124. 

2. Десять шагов к развитию воли / Авт. – состав. В. Надеждина. – М.: АСТ; 

Мн.: Харвест, 2006. -64 с. 

3. Ильин Е. П. Психология воли. – СПб.: Питер, 2002. – 288 с. 

4. Котырло В. К. Развитие волевого поведения у дошкольников.– К.: Радянська 

школа, 1971. – 200с. 

5. Кочетов А. И. “Воспитай себя”, Мн., Нар. асвета, 1982. 

6. Кочетов А. И. “Как заниматься самовоспитанием”, Мн., Выш. шк., 1986. 

7. Литвин Л. Розвиваємо волю дитини // Дошкільне виховання. – 2000. – №8. – 

С. 22 – 23. 

8. Овчарова Р. В. Практическая психология в начальной школе. – М.: ТЦ 

«Сфера», 1996. – С. 51 - 70. 

9. Орлов Ю. М. “Самопознание и самовоспитание”, М., Просвещение, 1987. 

10. Приходько Ю.О., Савченко К.В. Розвиток вольових якостей молодших 

школярів як чинник їх навчальної успішності. Навчально-методичний 

посібник. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – 60 с.  

11. Селиванов В. И. Воля и ее воспитание. М., «Знание», 1976. – 64 с. 

12. Цыркун Н. А. Развитие воли у дошкольников. – Минск, 1991. 

2.3 Тема 6. Екстенсивні та експериментальні методи вивчення вольової 

активності особистості 

 

Поняття екстенсивні методи вивчення вольової активності. Метод 

узагальнення незалежних характеристик.  Метод взаємних оцінок. Метод 

самооцінок. Експериментальні методи дослідження вольових якостей. 

Природний експеримент у вивченні вольових якостей особистості.  Лабораторні 

експерименти. Діагностика розвитку рішучості. Діагностика розвитку 

сміливості. Експериментальна діагностика розвитку терплячості. 

Експериментальна діагностика розвитку наполегливості.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Ильин Е. П. Психология воли. – СПб.: Питер, 2002. – С. 200 – 214. 
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4.2. Плани семінарських, лабораторних занять 

Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Воля як одна з центральних проблем в історії психологічної думки 2 

2.  Вольові процеси в онтогенезі 2 

3. Вольові якості особистості та загальні умови, шляхи, способи 

ефективного їх розвитку. Самовиховання сили волі 

2 

 Разом: 6 

 

Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Психологічні особливості вольової сфери у ранньому, 

дошкільному, молодшому шкільному віці 

2 

2. Психологічні особливості волі у підлітковому, старшому 

шкільному віці та вольова поведінка дорослих 

2 

3. Екстенсивна та експериментальна діагностика вольових якостей 

особистості 

4 

 Разом: 8 



 

Змiст завдань до семінарських, лабораторних занять 

 

Семінарські заняття 

 

Тема 1: Воля як одна з центральних проблем в історії психологічної думки 

 

Зміст  

1. Поняття волі у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних вчених-психологів. 

2. Воля як вища психічна функція. 

3. Сучасні підходи до проблеми волі.  

4. Основні ознаки феномену волі. 

5. Рефлексивний, мотиваційний, регуляційний підхід та підхід “вільного вибору” до проблеми 

волі.  

6. Функції волі (регулююча, стимулююча, гальмівна). 

7. Умови  вольової регуляції поведінки. 

8. Структура  простої і складної вольової дії. 

9. Мимовільні, довільні та вольові дії. 

10. Вольове зусилля, характеристики і види. 

11. Вольові стани. 

12. Фази вольових дій.  

13. Вольові якості особистості.  

14. Склад і загальна характеристика вольових якостей. 

15. Класифікація вольових якостей за Р. Ассаджиолі, Ф. Гоноболіним, В. Каліним, В. 

Селівановим. 

 

Додаткові запитання і завдання для обговорення 

1. У чому полягає істотна відмінність між довільною та мимовільною дією? 

2. Що таке вольове зусилля та якими чинниками воно викликається? 

3. Чим у психологічному відношенні відрізняються поняття “бажання” та “воління”? 

4. Чи є будь-яка свідома дія вольовою? 

5. Чи завжди у довільній дії є вольове зусилля? 

6. Чи є закономірний зв’язок між високою свідомістю особистості та силою її волі? 

7.  Чи завжди реальна ситуація діяльності вимагає, щоб мали місце всі етапи складної вольової 

дії? 

Обговорення статей 

Законспектуйте статтю (або зробіть її ксерокопію). Для аналізу статті рекомендується: 

- виділити основні ідеї (підкреслюючи ручкою або виділяючи маркером); 

- висловити свою думку про прочитане (усно під час семінарського заняття). 

 

Список статтей: 

1. Батыршина А. Р. Историческая представленность категорий «воля» и «волевая регуляция» в 

отечественных учебниках психологии / А. Р. Батыршина, В. А. Мазилов // Ярославский 

педагогический вестник. –2014. – № 4. – Том II (Психолого-педагогические науки). – С. 214 

-222. 

2. Божович Л. И. Что такое воля? / Л.И. Божович // Семья и школа. – 1981. - №1. – С. 32-35. 

3. Брудный А. А. Воля, эго и очевидность / А. А. Брудный // Вопросы философии. - 2011. - № 

8. - С. 67-74. 

4. Быков А. Становление волевой регуляции в кризисные периоды развития личности / А. 

Быков // Прикладная психология и психоанализ. - 2002. - N4. - С. 5-25. 

5. Гиппенрейтер Ю. Б. О природе человеческой воли / Ю.Б. Гиппенрейтер // Психологический 

журнал. - 2005. - №3. - С. 15-24 . 

6. Жоров П. А. Волевые качества и эмоциональная устойчивость школьников / П.А. Жоров, 

Т.И. Шульга // Новые исследования в психологии. – 1987. – №1. – С. 39 – 43. 

7. Иванников В. А. Эйдман Е. В. Структура волевых качеств по данным самооценки / В. А. 

Иванников, Е. В. Эйдман // Психологический журнал. - 1990. - Т.11. - №З. – С.39-49. 



8. Иванников В.А. Произвольные процесы и проблема воли / В.А. Иванников // Вестник  МГУ. 

– Сер.14. – Психология. – 1986. - №2. – с. 18 – 28. 

9. Иванников В.А. Формирование побуждения к действию / В.А. Иванников // Вопросы 

психологии. – 1985. – №3. – С. 113 – 123 

10. Иванников В. А. Воля как продукт общественно-исторического развития человечества / В. 

А. Иванников, авт. В. Н. Шляпников // Психологический журнал. - 2012. - Т. 33, № 3. - С. 

111-121. 

11. Макарушкина М. Л. Проблема воли в зарубежной психологии / М. Л. Макарушкина, Е. В. 

Эйдман, В. А. Иванников // Вопросы психологии. -  1988. -  №3. - С.145-152.  

12. Марюков А. М. Понимание свободы Эпиктетом и современные проблемы психологии 

личности / А. М. Марюков // Вопросы психологии: науч. журн. - 2011. - № 5. - С. 64-70.  

13. Место понятия «воля» в современной психологии / В. А. Иванников [и др.] // Вопросы 

психологии. - 2014. - № 2. – С.15-23. 

14. Поліщук С. А. Воля в історії психологічної думки / С. А. Поліщук // Психологія : Збірник 

наукових праць / М-во освіти України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 

2000. - Вип. 1(8). - С. 61-67 . 

15. Смирнов Б.Н. О разных подходах к проблеме воли в психологии / Б.Н. Смирнов // Вопросы 

психологии. – 2004. – №3. – С. 64 – 70. 

16. Серова О. Е. Проблема воли в психолого-педагогическом наследии В. М. Экземплярского / 

О. Е. Серова // Вопросы психологии: науч. журн. - 2011. - № 3. - С. 145-154. 

17. Шляпников В.Н. Исследования волевой регуляции в современной зарубежной психологии  / 

В.Н. Шляпников // Вопросы психологии. - 2009. - №2. – С. 135-144. 

18. Чумаков М. В.  Психологическое содержание обыденных представлений об эмоционально-

волевой сфере личности / М. В. Чумаков // Психологическая наука и образование. - 2006. - 

№1. - С. 63-68. 

Практичне завдання 
Робота студентів з практичними задачами. 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Ильин Е. П. Психология воли. – СПб.: Питер, 2002. – С. 11-112. 

2. Статті, які наведені вище. 

 

Тема 2: Вольові процеси в онтогенезі 

Зміст 

1. Вольові прояви у ранньому дитинстві. 

2. Вікові особливості довільної активності у дошкільному віці. 

3. Особливості розвитку волі у молодшому шкільному віці. 

4. Вікові особливості волі у підлітковому віці. 

5. Вікові особливості волі  у старшому шкільному віці. 

6. Вольова поведінка у студентському віці (рання дорослість). 

7. Психологічні особливості вольової поведінки людей у період середньої дорослості. 

8. Вольова поведінка людей в період геронтогенезу. 

 

Додаткові запитання і завдання для обговорення 

1. У житті трапляється так, що, прийнявши рішення, людина починає знову сумніватися в 

його правильності і не виконує його. Чим пояснити виникнення таких протиріч? Про які 

особливості волі особистості це свідчить?  

Обговорення статей: 

Законспектуйте статтю (або зробіть її ксерокопію). Для аналізу статті рекомендується: 

- виділити основні ідеї (підкреслюючи ручкою або виділяючи маркером); 

- висловити свою думку про прочитане (усно під час семінарського заняття). 

Список статтей: 

1. Александрова Н. И. Изучение волевых качеств  школьников с помощью методики 

“Нерешаемая задача” / Н.И. Александрова, Т.И. Шульга // Вопросы психологии. – 1987, 

№6. – С.130 -132. 



2. Базика, Є. Л. Стан прокрастинації як чинник, який пригнічує формування успішної 

особистості студента: результати дослідження / Є. Л. Базика // Практична психологія та 

соціальна робота : наук.-практ. освітньо-метод. журн. - 2014. - № 5. - С. 23-30. 

3. Барабанов Д. Д. Сравнительный анализ изменений волевой регуляции у студентов 

первого и второго курса: (мониторинг) / Д. Д. Барабанов // Вестник Московского 

университета. Сер.14, Психология : Научный журнал. - 2013. - N 4. - С. 119-130. 

4. Барабанов Д. Д. Сравнительный анализ особенностей волевой регуляции и 

мотивационно-смысловой сферы личности у студентов разных курсов / Д. Д. Барабанов 

// Вестник Московского университета. Сер. 14, Психология. - 2012. - № 3. - С. 60-69. 

5. Басин М. Формирование навыков волевой регуляции у девиантных подростков / М. 

Басин, А. Попов // Социальная педагогика. - 2004. - № 3. - С. 75-77. 

6. Березовська І. В. Особливості прояву вольових якостей у студентів – педагогів / І. В. 

Березовська // Наука і освіта. - 2004. - №4-5. – С.3 – 4. 

7. Березовська І. В. Типи особистостей за проявом вольових якостей / І. В. Березовська // 

Соціальна психологія. – 2006. - №6 – С.115-123. 

8. Божович Л. И. Сознательно управлять своим поведением: Воспитание воли в младшем 

школьном возрасте / Л. И. Божович // Семья и школа. – 1981. – №3. – С. 28 – 31. 

9. Данчук Ю. П. Особливості психологічних механізмів вольової регуляції у юнацькому 

віці / Ю. П. Данчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки : збірник / М-во освіти і науки 

України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 

2007. - Вип. 17 (41), Ч. 1. - С. 170-175. 

10. Монроз А. В. Структура волевых качеств детей дошкольного и младшего школьного 

возраста / А. В. Монроз // Вопросы психологии. - 2012. - № 3. - С. 21-29. 

11. Поліщук С. А. Розвиток вольових якостей у дітей молодшого шкільного віку / С.А. 

Поліщук // Практична психологія та соціальна робота, 2002, №4, с. 12-14. 

12. Селиванов В. И. Взаимосвязь воли и самоконтроля в учебной деятельности студентов / 

В.И. Селиванов // Психологический журнал. – 1991. – Т. 12 - №5. – С. 44 – 50. 

13. Селиванов В. И. Воля и самовоспитание студента / В.И. Селиванов // Студенческая 

группа. – 1980. – С. 78 – 88. 

14. Смирнова Е. О. Развитие воли и произвольности в раннем онтогенезе / Е.О. Смирнова // 

Вопросы психологии. – 1990. – №3. – С. 49 – 57. 

15. Соловйова Л. Розвиток вольової поведінки дитини 6-7 років / Л. Соловйова // 

Практичний психолог: Дитячий садок. - 2013. - № 7. - С. 22-30. 

16. Толстых Н. Н. Психология воспитания воли у младших школьников / Н.Н. Толстых // 

Вопросы психологии. – 1979. – №4. – С. 146 - 150. 

17. Цукерман Г. А. О детской самостоятельности / Г.А. Цукерман, Н.В. Елизарова // 

Вопросы психологии. – 1990. – № 6. – С. 37 – 44. 

18. Шляпников В. Н. Гендерные особенности волевой регуляции / В.Н. Шляпников // 

Вестник МГОУ. Серия «Психологические науки». - № 1. – 2011. - С. 26 -38. 

19. Шляпников В. Н. Динамика волевой регуляции в процессе профессиональной адаптации 

молодых специалистов / В. Н. Шляпников // Вестник Московского университета. Сер. 

14. Психология. - 2007. - № 4. - С. 75-83.  

20. Шляпников В. Н. Особенности волевой регуляции у спортсменов-юниоров / В. Н. 

Шляпников, авт. Ю. Н. Хрулева // Психология. Журнал Высшей школы экономики. - 

2012. - Т. 9, № 2 (апрель-июнь). - С. 132-140. 

21. Шляпников В. Н. Понятие воли в рамках модели практической занятости человека / В. 

Н. Шляпников // Вопросы психологии. - 2006. - № 6. - С. 147-154.  

22. Шляпников В. Н. Роль волевой регуляции в процессе профессиональной адаптации 

молодых специалистов / В. Н. Шляпников // Вопросы психологии. - 2010. - N 6. - С. 78-

90. 

23. Шульга Т. И. Проблема волевой регуляции в онтогенезе / Т.И. Шульга // Вопросы 

психологии. - 1994. –№1. – С. 105 -110.   

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 



1. Ильин Е. П. Психология воли. – СПб.: Питер, 2002. – С. 167-177; 191-193. 

2. Статті, які наведені вище. 

 

Тема 3: Вольові якості особистості та загальні умови, шляхи, способи ефективного їх 

розвитку. Самовиховання сили волі 

 

Зміст 

1. Вольові якості як предмет полеміки у психології. 

2. Фактори прояву вольових якостей.  

3. Загальні умови розвитку вольових якостей. 

4. Умови та шляхи розвитку окремих вольових якостей (цілеспрямованості, 

наполегливості, ініціативності, організованості, сміливості, старанності, незалежності, 

відповідальності та інші). 

5. Програми розвитку вольових якостей у дошкільників, молодших школярів. 

6. Програми розвитку вольових якостей у підлітків та старшокласників. 

7. Складові програми самовиховання волі. 

8. Засоби, форми, методи самовиховання волі, вольових якостей.  

 

Додаткові запитання і завдання для обговорення 

1. Іноді дорослі, спілкуючись з дітьми, вживають такі висловлювання:  

“У тебе, як завжди, в голові самі тільки дурниці”,  

“Я нічого кращого від тебе і не чекав”. 

Чи завжди подібні зауваження можуть дати позитивний ефект? На формування яких якостей 

дитини це впливає? 

2. В яких випадках оцінка вчинків людини може стимулювати її волю? 

3. Які прийоми роботи над собою можуть сприяти формуванню вольових якостей? 

4. Які чинники, на вашу думку, справляють найбільший вплив на розвиток волі людини? 

5. Що таке сила волі і чим вона зумовлюється? 

6. У чому полягає слабкість волі і якими є її причини? 

7. Чи є впертість ознакою сильної волі? 

Обговорення статей: 

Законспектуйте статтю (або зробіть її ксерокопію). Для аналізу статті рекомендується: 

- виділити основні ідеї (підкреслюючи ручкою або виділяючи маркером); 

- висловити свою думку про прочитане (усно під час семінарського заняття). 

 

Список статтей: 

1. Гаврилюк Н. П. К вопросу формирования волевых качеств в младшем школьном 

возрасте / Гаврилюк Н. П. // Психология обучения. - 2007. - N 9. - С. 73-82. 

2. Свешникова Е. М. Влияние действий контроля и оценки в учебной деятельности на 

формирование волевой сферы младших школьников / Свешникова Е. М. // 

Психология обучения. - 2007. - N 9. - С. 82-86. 

3. Шляпников В.Н. Перспектива формирования волевой компетентности личности в 

системе вариативного образования / В.Н. Шляпников // Вестник МГОУ. Серия 

«Психологические науки». – № 2. – 2010. – С. 90 -98. 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Ильин Е. П. Психология воли. – СПб.: Питер, 2002. – С. 187-191; 194-199. 

2. Статті, які наведені вище. 

 

Лабораторні заняття 

 

Тема 1: Психологічні особливості вольової сфери у ранньому, дошкільному, молодшому 

шкільному віці 

 

Практичні завдання 



1. Комплектування методів та методик для дослідження волі у дітей раннього, дошкільного та 

молодшого шкільного віку. 

2. Проведення дослідження вольової сфери дошкільників, молодших школярів  за 2-3-ма 

психодіагностичними методиками. 

3. Проведення якісного та кількістного аналізу отриманих результатів (опис, інтерпритація).  

4. Складання програми роботи дитячого психолога, підбір загальних умов, шляхів та способів 

ефективного розвитку довільної поведінки, вольових якостей дошкільника. 

5. Підготовка консультативної бесіди для батьків і вихователів з питань розвитку волі 

дошкільника, надання рекомендацій. 

6. Складання програми роботи шкільного психолога, підбір загальних умов, шляхів та 

способів ефективного розвитку волі, вольових якостей учнів початкових класів. 

7. Підготовка консультативної бесіди для батьків і вчителів з питань розвитку волі школяра, 

надання рекомендацій. 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Ильин Е. П. Психология воли. – СПб.: Питер, 2002.  

 

Тема 2: Психологічні особливості волі у підлітковому, старшому шкільному віці та 

вольова поведінка дорослих 

 

1. Створення комплекту психодіагностичних методів та методик дослідження волі 

підлітка, осіб юнацького віку та волі дорослих людей. 

2. Проведення дослідження вольової сфери підлітків, старшокласників, дорослих за 2-3-

ма психодіагностичними методиками.  

3. Проведення якісного та кількістного аналізу отриманих результатів (опис, 

інтерпритація).  

4. Складання програми роботи психолога, підбір загальних умов, шляхів та способів 

ефективного розвитку волі, вольових якостей у підлітків, старшокласників та 

дорослих. 

5. Підготовка консультативної бесіди для батьків і вчителів з питань розвитку волі 

підлітка та старшокласника, надання рекомендацій. 

6. Складання програм консультацій, тренінгів, диспутів, відеолекторіїв тощо для учнів, 

вчителів, батьків з питань формування волі підлітка та юнаків і юнок. 

7. Підготовка консультативної бесіди для студентів і викладачів з питань розвитку волі 

особистості, надання рекомендацій. 

8. Підготовка консультативної бесіди менеджера з персоналу для працівників установи 

з питань розвитку волі особистості, власної волі, надання рекомендацій. 

9. Складання програм консультацій, тренінгів, диспутів, відеолекторіїв тощо для 

студентів, викладачів, працівників  з питань формування волі. 

10.  Складання власної програми самовиховання волі. 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Ильин Е. П. Психология воли. – СПб.: Питер, 2002. 

 

Тема 3: Екстенсивна та експериментальна діагностика вольових якостей особистості 

 

Зміст  

1. Робота з тестом “Самооцінка сили волі”, опитувальником для самооцінки 

терплячості, з методикою “Використання методу спостереження для оцінки вольових 

якостей”. 

2. Робота студентів з практичними задачами та  з методиками “Готовність до ризику”,  

“Соціальна сміливість ”  

3. Робота з методикою “Самооцінка вольових якостей студентів-спортсменів”. 

4. Експериментальне вивчення студентами своєї витримки (методика “Агресивна 

поведінка”).  

5. Робота з методикою  “Самооцінка організованості”. 



6. Робота  з методикою “ Завдання яке не можна вирішити”. 

7. Робота з методикою “Виявлення стійкості школярів у розумовій діяльності”. 

8. Робота з методикою визначення нерішучості, сором’язливості.  

9. Робота з “Опитувальником для оцінки своєї наполегливості”, “Опитувальником для 

оцінки своєї стійкості”. 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Батыршина А. Р. Проблемы психодиагностики волевой сферы личности / А. Р. 

Батыршина // Ярославский педагогический вестник. – 2010. - № 2. – С. 186 – 191. 

2. Чумаков М. В. Диагностика волевых особенностей личности / М.В. Чумаков // Вопросы 

психологии : Научный журнал. - 2006. - №1. - С. 169-178 . 

3. Ильин Е. П. Психология воли. – СПб.: Питер, 2002. – С. 200-214; 230-266. 

 

4.3. Органiзацiя самостiйної роботи студентiв 

№ 

з/п 

Змiст завдань для самостiйноiї роботи студентiв Форми звiтностi 

1 Опрацювання лекційного матеріалу. Конспект лекцій з 

дисципліни 

2 Підготовка до семінарських, лабораторних занять. Доповідь, 

повідомлення, есе. 

3 Опрацювання статей. Підготовка анотацій конспектів – 

першоджерел. 

Конспект 

першоджерела і його 

аналіз 

4 Створення комплекту психодіагностичних методів дослідження 

волі дитини раннього віку, дошкільника, молодшого школяра, 

підлітка, осіб юнацького та дорослого віку. 

Тека із 

психодіагностичним 

інструментарієм  

5 Проведення дослідження вольової сфери дошкільників, молодших 

школярів, підлітків, старшокласників та дорослих за 2-3-ма 

психодіагностичними методиками. Письмове оформлення змісту, 

ходу проведення та результатів дослідження. 

Тека із   

інтерпритацією 

результатів 

дослідження 

6 Складання програми роботи психолога, підбір загальних умов, 

шляхів та способів ефективного розвитку довільної поведінки, 

волі, вольових якостей дитини дошкільного віку, учнів 

початкових класів, підлітків, старшокласників, дорослих. 

Текст програми 

7 Підготовка консультативної бесіди для батьків, вихователів, 

вчителів з питань розвитку волі особистості у різному віці, 

надання рекомендацій. 

Текст бесіди 

8 Складання програм консультацій, тренінгів, диспутів, 

відеолекторіїв тощо для учнів, вчителів, батьків, студентів, 

викладачів, працівників  з питань формування волі підлітка, 

юнаків і юнок та дорослої особистості. 

Текст консультації, 

тренінгу, диспута, 

відеолекторія 

9 Складання власної програми самовиховання волі. Текст програми 

10 Підготовка до модульного контролю № 1 і №2. Відповіді на тестові 

запитання 

модульного 

контролю 

11 Підготовка до екзамену. Відповіді на 

екзаменаційні 

запитання 

У допомогу студентам у їх самостійній роботі викладач проводить індивідуальні 

консультації з дисципліни. 

  



V. Контроль якостi знань студентiв 

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь студентів 

відбувається у формі поточного та підсумкового видів контролю. 

 

5.1.Форми i методи поточного контролю 

Поточний контроль здійснюється періодично в межах поточних навчальних тем та має 

навчальний характер. Поточний контроль передбачає: 

- Усне опитування на семінарських, лабораторних заняттях. 

- Аналіз доповідей, повідомлень, есе, конспектів першоджерел. 

- Фронтальне опитування з основних понять теми. 

- Модульний контроль проводиться у формі тестування.  

 

Завдання до модульного контролю (тестові завдання). 

 
Модульний контроль №1  

 

1. Який мислитель епохи античності розглядав волю як функцію, яка потрібна для 

пояснення механізмів поведінки з позиції розуму: 

А) Сократ. 

Б) Арістотель. 

В) Платон. 

2. Хто прагнув довести, що воля – це елемент людської душі? 

А) Платон.                Б) Арістотель. 

В) Фрейд.                  Г) Декарт. 

3. Доповніть речення: У вивченні психологічної природи волі встановлені 3 підходи: 

мотиваційний, регулятивний та… 

А) Природний.         Б) Вільного вибору. 

В) Комплексний.     Г) Штучний. 

4. Воля проявляється у … 

А) Вольових діях. 

Б) У виборі мотивів і цілей. 

В) У регуляції внутрішніх станів людини, її діях і різних психічних процесах. 

Г) У вольових якостях. 

Д) Всі варіанти правильні. 

5. Яке із визначень волі є правильним? 

А) Воля – це психічний процес свідомої і цілеспрямованої регуляції людиною своєї діяльності 

та поведінки з метою досягнення поставленої мети. 

Б) Воля – це психічний процес, що виникає при переборюванні людиною за допомогою зусиль 

внутрішніх чи зовнішніх перешкод для досягнення поставленої мети. 

В) Воля – це свідоме регулювання людиною своїх дій і вчинків, які вимагають подолання 

внутрішніх і зовнішніх труднощів. 

Г) Всі відповіді правильні.  

6. Створення стану оптимальної мобілізованості, оптимального режиму активності і 

вірного спрямування цієї активності, це… 

А) Вольова активність. 

Б) Вольова регуляція. 

В) Вольове зусилля. 

7. Структура простої вольової дії включає: 

А) Мотив, дія, наслідки. 

Б) Дія, наслідки, аналіз. 

В) Мотив, мета, дія. 

8. Вольові дії бувають:   

А) Прості.                Б) Спонтанні. 

В) Змішані.              Г) Складні. 

Д) Узагальненими. 



9. Структуру складної вольової дії складають: 

А) Мотив, потяг, бажання, прийняття рішення. 

Б) Потяг, воління, боротьба, дія виконання. 

В) Неусвідомлене бажання, усвідомлене бажання, воління, боротьба мотивів, прийняття 

рішення, дія виконання. 

10. Дії, які спрямовані на досягнення свідомо поставленої мети – це: 

А) Довільні дії. 

Б) Вольові дії. 

В) Мимовільні дії. 

11. Довільні дії … 

А) Дії скеровані на досягнення свідомо поставленої мети. 

Б) Недостатньо усвідомлені і підпорядковані емоціям у процесі їх прояву. 

В) Виникають під впливом певного сигналу. 

12. Скільки існує фаз вольових дій: 

А) 3.        Б) 4.         В) 6. 

13. За Є. Ільїним, вольове зусилля – це… 

А) Форма емоційного стресу, що мобілізує внутрішні ресурси людини. 

Б) Відчуття внутрішнього напруження. 

В) Свідоме і навмисне напруження фізичних і інтелектуальних сил людини. 

14. Виділяють такі види вольового зусилля: 

А) Моральне.                       Б) Духовне. 

В) Фізичне.                          Г) Мобілізуюче. 

Д) Гальмівне.                      Е) Інтелектуальне. 

15. Ступінь постійного прояву вольового зусилля в однотипних ситуаціях – це: 

А) Ширина вольової якості. 

Б) Сила вольової якості. 

В) Стійкість вольової якості. 

16. Які є функції волі: 

А) Регулююча, гальмівна, моторна. 

Б) Стимулююча, регулююча, прогностична. 

В) Регулююча, гальмівна, стимулююча. 

17. Вольові якості – це… 

А) Відносно стійкі, незалежні від конкретної ситуації психічні утворення, що засвідчують 

досягнутий особистістю рівень свідомої регуляції поведінки, її влади на собою. 

Б) Форми емоційного стресу, що мобілізує внутрішні ресурси організму. 

В) Передбачає програму дій, яку людина повинна втілювати протягом тривалого часу. 

18. Існує думка, що вольові якості мають… 

А) Двукомпонентну структуру. 

Б) Трьохкомпонентну структуру. 

В) Чотирьохкомпонентну структуру. 

19. Вольові якості мають такі властивості: 

А) Часова тривалість.                  Б) Стійкість. 

В) Широта.                                   Г) Протяжність. 

Д) Витривалість.                          Е) Сила. 

20. За В. Каліним вольові якості класифікуються на: 

А) Групові.                                   Б) Системні. 

В) Гальмівні.                                Г) Активізуючі. 

Д) Базальні.                                  Е) Латентні. 

 

 Модульний контроль №2 

 

1. Початкові форми вольових проявів у ранньому дитинстві… 

А) Схожі за психологічним механізмом з вольовими проявами дорослих і не відрізняються за 

життєвим змістом. 

Б) Є зрілою формою вольової діяльності. 

В) Не мають свідомої спрямованості і не є зрілою формою вольової діяльності. 



2. Які вчені – дослідники повністю заперечують наявність волі не лише в ранньому, але і 

в молодшому дошкільному віці? 

А) Польські. 

Б) Румунські. 

В) Грузинські. 

3. Важливим кроком у розвитку довільності дитини раннього віку є… 

А) здатність маніпулювати речами; 

Б) формування здібності до уявлення; 

В) наслідування дорослих. 

4. На думку С. Рубінштейна, дитина у 3 роки має… 

А) самоконтроль; 

Б) самоусвідомлення; 

В) самоволодіння. 

5. На вашу думку, діти 3 років проявляють витримку і терплячість, якщо це не прогнозує 

їм певного задоволення? 

А) так;             Б) ні. 

6. За В.Котирло, головне, що характеризує вольову поведінку дитини на ранніх етапах є: 

А) нерозвинена єдність операційної та мотиваційної сторін; 

Б) нерозвиненість творчого мислення; 

В) небажання самої дитини робити певні дії. 

7. Хто із дослідників вказував на вирішальну роль ігрової діяльності у розвитку довільної 

поведінки? 

А) Б.Ананьєв.         Б) З.Фройд.          В) Д.Ельконін. 

8. Негативний прояв сили волі у дошкільника проявляється у: 

А) негативізмі;                     Б) впертості; 

В) капризах;                         Г) всі варінти правильні. 

9. У скільки років проявляється ініціативність при воборі мети? 

А) у 7 років;                         Б) у 5 років; 

В) у 6 років;                         Г) у 4 роки. 

10. У молодших школярів самостійність виникає від: 

А) імпульсивності;            Б) креативності;          В) стабільності. 

11. У молодших школярів основна вольова активність породжується: 

А) Емоціями.                      Б) Інтересами. 

В) Страхами.                      Г) Діями. 

12. Хто із цих вчених встановив, що воля у молодших школярів ще слабо розвинута? 

А) В. Селіванов;           Б) Б. Ананьєв;         В) Д. Ельконін. 

13. Підлітки найчастіше регулюють свою поведінку на основі: 

А) Внутрішньої стимуляції. 

Б) Внутрішнього дисконфорту. 

В) Впертості. 

14. У підлітковому віці відбувається… 

А) перебудова структири вольової активності; 

Б) зміна стилю спілкування; 

В) зміна учасників спілкування. 

15. Старший шкільний вік характеризується… 

А) нестриманістю; 

Б) високим рівнем свідомого самоконтролю над вольовою дією; 

В) низьким рівнем вольової активності. 

16. Виберіть правильний варіант: 

А) воля дається людині від народження; 

Б) воля формується стихійно при житті людини; 

В) воля є результатом цілеспрямованого виховання та самовиховання. 

17. Розвивати силу волі можна через… 

А) Діяльність.        Б) Читання.           В) Самовиховання. 

18. Чи правильне твердження В. Селіванова: «Самовиховання по своїй психічній природі 

є вольовим процесом. А будь-яке самовиховання є одночасно і самовихованням волі». 



А) так;                  Б) ні. 

19. Напишіть за допомогою яких 2-х груп методів можна дослідити вольову активність 

особистості. 

20. Що покладено в основу екстенсивних методів вивчення особливостей вольової 

активності особистості? 

А)спостереження за поведінкою суб'єкта в природних умовах; 

Б) аналіз дій і вчинків особистості і їх оцінка;  

В) бесіду, інтерв'ю, анкетування; 

Г) опитування (використання самооцінок); 

Д) експеримент. 

 

5.2.Форми i методи пiдсумкового контролю 

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену.  

 

Питання до екзамену  

1. Проблема волі і її місце в психологічній науці. 

2. Мотиваційний підхід до проблеми волі. 

3. Підхід “вільного вибору” до проблеми волі та його характеристика. 

4. Регуляційний підхід до проблеми волі. 

5. Погляди українських психологів на проблему волі. 

6. Поняття волі, його визначення та характеристика. 

7. Структура простої і складної вольової дії. 

8. Функції волі. 

9. Основні ознаки феномену волі, що визначені у психології. 

10. Поняття ризику, його визначення та види. 

11. Воля як вища психічна функція. 

12. Умови вольової регуляції поведінки. 

13. Характеристика мимовільних, довільних і вольових дій. 

14. Вольове зусилля, його характеристика. 

15. Фази вольових дій. 

16. Вольова регуляція і сила волі. 

17. Вольові стани. 

18. Види вольового зусилля, їх характеристики. 

19. Програма самовиховання волі. 

20. Методи вивчення вольових якостей, їх класифікація. 

21. Загальні умови та шляхи розвитку вольових якостей. 

22. Розвиток самостійності і рішучості. 

23. Виховання дисциплінованості. 

24. Формування цілеспрямованості і наполегливості.  

25. Розвиток морального компоненту сили волі. 

26. Роль гендерних особливостей, діяльності і вимог у розвитку сили волі. 

27. Гендерні особливості вольової поведінки. 

28. Вольова поведінка дорослих. 

29. Особливості розвитку волі у старшому шкільному віці. 

30. Особливості розвитку волі у підлітків. 

31. Особливості розвитку волі у молодшому шкільному віці. 

32. Особливості розвитку волі у дошкільному віці. 

33. Особливості розвитку волі у ранньому дитинстві. 

34. Розлади складної вольової дії. 

35. Класифікація вольових якостей за В. Каліним.    

36. Класифікація вольових якостей за Р. Ассаджиолі. 

37. Класифікація вольових якостей за Ф. Гоноболіним та В. Селівановим. 

38. Загальна характеристика вольових якостей особистості. 

39. Екстенсивні методи вивчення вольової активності особистості. 

40. Експериментальна діагностика вольових якостей особистості. 

  



 

5.3. Критерiї оцiнювання знань студентiв 

 

5.3.1. Розподіл балів за поточну успішність 

Вид контролю/ Кількість контрольних 

заходів за семестр 

Максимальна 

кількість балів за 

один вид 

контролю 

 

Загальна сума балів 

І Модуль   

Контроль на аудиторних заняттях: 

-семінарських/ 1 заняття 

 

До 10 балів 

До 10 балів 

Модульний контроль: 

- виконання контрольних тестів 

 

До 20 балів 

До 20 балів 

ІІ Модуль   

Контроль на аудиторних заняттях: 

-семінарських/ 2 заняття 

- лабораторних / 4 заняття 

 

До 5 балів 

До 30 балів 

Модульний контроль: 

- виконання контрольних тестів 

 

До 20 балів 

До 20 балів 

Контроль самостійної роботи: 

 

- опрацювання статей, підготовка 

конспектів – першоджерел 

- виконання інших видів робіт 

передбачені у підпункту 4.3 даної 

робочої програми 

 

 

До 10 балів 

 

До 10 балів 

 

 

До 20 балів 

РАЗОМ:  До 100 балів 

 

Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки ECTS: 

 

Оцінка за 100-

бальною шкалою 

університету 

Оцінка за національною шкалою Оцінка за 

шкалою 

EСТS 

Диференційована оцінка Оцінка у формі 

заліку 

90-100 

(творчий рівень) 

5  

(відмінно) 
 

 

 

 

Зараховано 

А 

80-89 

(високий рівень) 

4  

(добре) 

В 

70 -79 

(достатній рівень) 

С 

65 – 69 

(задовільний рівень) 

3  

(задовільний) 

D 

60-64 

(задовільний рівень) 

Е 

35-59 

(низький рівень) 

2  

(незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

Не зараховано – з 

можливістю 

повторного 

складання заліку 

FХ 

0-34 

(незадовільний 

рівень) 

2  

(незадовільний з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Не зараховано – 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

F 

 



VІ. Навчально-методична карта дисциплiни 

Всього -90 год., лекції -10 год., семінарські -6 год., лабораторні – 8 год., самост. роб. -66 год. 

Тижні  І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ ХІІІ ХІV XV 

Модулі  І модуль ІІ модуль 

Лекції 2 2 1 2 2 1 

Дати       

Теоритичні  

розділи 

Методологія та теорії вивчення вольової 

активності особистості 

Особливості розвитку вольових процесів в онтогенезі та методи вивчення вольової 

активності особистості 

Теми лекцій Проблема волі 

у зарубіжній та  

вітчизняній 

психології 

Психологіч

ний аналіз 

вольової 

поведінки 

Характеристика 

вольових якостей 

особистості 

Вікові та гендерні особливості 

розвитку вольової активності 

Розвиток сили волі та 

формування вольових якостей 

Екстенсивні та 

експериментальні 

методи вивчення 

вольової активності 

Семінарські 

заняття 

2 2 2 

Теми  Воля як одна з центральних проблем в історії 

психологічної думки 

Вольові процеси в онтогенезі Вольові якості особистості Загальні умови, шляхи, 

способи ефективного розвитку вольової сфери 

особистості. Самовиховання сили волі. 

Лабораторні 

заняття 

 2 2 4 

Теми    Психологічні особливості 

вольової сфери у ранньому, 

дошкільному, молодшому 

шкільному віці 

Психологічні 

особливості волі у 

підлітковому, 

старшому шкільному 
віці та вольова 

поведінка дорослих 

Екстенсивна та 

експериментальна діагностика 

вольових якостей особистості 

Самостійна 

робота 

Підготовка до семінарського занятя. Опрацювання 

статей. Підготовка конспектів – першоджерел, 

доповідей, есе. Виконання інших завдань 

передбачених у п.4.3. даної програми.  Підготовка до 

модульного контролю № 1. 

Підготовка до семінарських та лабораторних занять. Опрацювання статей. Підготовка 

конспектів – першоджерел, доповідей, есе. Виконання інших завдань передбачених у п.4.3. 

даної програми.  Підготовка до модульного контролю №2. Підготовка до екзамену. 

Види 

контролю 

Поточний контроль:  усні відповіді на семінарських заняттях;  оцінювання виконання завдань самостійної роботи. 

Модульний контроль №1- 2. 
 

Екзамен   



VІІ. Основнi й допомiжнi iнформацiйнi джерела для вивчення курсу 

 

Базова 

1. Бех І. Д. Від волі до особистості / І. Д. Бех. – К.: Україна – Віта, 1995. – 202 с. 

2. Божович Л. И. Что такое воля? / Л.И. Божович // Семья и школа. – 1981. - №1. – С. 32-35. 

3. Божович Л.И. Сознательно управлять своим поведением: Воспитание воли в младшем 

школьном возрасте / Л.И. Божович // Семья и школа. – 1981. - №3. – С. 28 – 31. 

4. Вопросы психологии воли : сб. ст. / М-во просвещения РСФСР. Рязанский гос. пед. ин-т ; 

под ред. В. И. Селиванова. - Рязань, 1979. - 134 с. 

5. Дубініна К.В. Вольовий компонент у структурі підготовки практичного психолога / К.В. 

Дубініна // Професійна підготовка практичного психолога: теорія і практика : [збірник 

наукових статей]. – Випуск 1 / Нац. пед.  ун-т імені М.П. Драгоманова; авт. кол. : В.І. 

Бондар, Л.Г. Боброва, К.В. Дубініна та ін.; за заг. ред. В.І. Бондар, Ю.О. Приходько. – К.: 

НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 44-52. 

6. Ильин Е.П. Психология воли / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 288 с. 

7. Ильин Е.П. Психология воли / Е.П. Ильин. – [2-е изд.]. – СПб.: Питер, 2009. – 368 с. 

8. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции / В.А. Иванников. – М.: 

МГУ, 1991. – 142 с. 

9. Иванников В.А. Произвольные процесы и проблема воли / В.А. Иванников // Вестник  МГУ. 

– Сер.14. – Психология. – 1986. - №2. – с. 18 – 28. 

10. Калин В. К. На путях построения теории воли / В. К. Калин // Психологический журнал. – 

1989. – Т. 10. – № 2. – С. 46-55.  

11. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк; 

ред. Л. М. Проколієнко; упор. В. В. Андрієвська [та ін.]. – К., Радянська школа, 1989. –     

608 с.  

12. Котырло В.К. Развитие волевого поведения у дошкольников / В.К. Котырло.– К.: Радянська 

школа, 1971. – 200с. 

13. Макарушкина М. Л. Проблема воли в зарубежной психологии / М. Л. Макарушкина, Е. В. 

Эйдман, В. А. Иванников // Вопросы психологии. -  1988. -  №3. - С.145-152.   

14. Приходько Ю.О. Розвиток вольових якостей молодших школярів із різними рівнями 

навчальних досягнень / Ю.О. Приходько, К.В. Савченко // Науковий часопис НПУ імені 

М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 2006. – №11 (35). – С. 121 – 127. 

15. Приходько Ю.О. Розвиток вольових якостей молодших школярів як чинник їх навчальної 

успішності. Навчально-методичний посібник / Ю.О. Приходько, К.В. Савченко. – К.: НПУ 

імені М.П.Драгоманова, 2007. – 60 с.  

16. Савченко К.В. Психологія волі / К.В. Савченко // Психологія. Комплекс типових навчальних 

програм для підготовки студентів за кредитно-модульною та модульно-рейтинговою 

системою. / За ред. академіка В.І. Бондаря. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. – 

С.164 – 175. 

17.  Смирнова Е.О. Развитие воли и произвольности в раннем онтогенезе / Е.О. Смирнова // 

Вопросы психологии. – 1990. – №3. – С. 49 – 57. 

18.  Смирнов Б.Н. О разных подходах к проблеме воли в психологии / Б.Н. Смирнов // Вопросы 

психологии. – 2004. – №3. – С. 64 – 70. 

19. Селиванов В.И. Воля и ее воспитание / В.И. Селиванов. – М., «Знание», 1976. – 64 с. 

20. Селиванов В. И. Избранные психологические произведения: (Воля, ее развитие и 

воспитание) / В.И. Селиванов. - Рязань : Изд-во Рязан.гос.пед.ин-та, 1992. - 574 с. 

 

Допоміжна 
1. Барабаш О. Б. О некоторых трудностях в реализации настойчивости студентов / О. Б. 

Барабаш // Формирование и развитие личности. – 1992. – С. 23-25.  

2. Березовська І. В. Основні тенденції дослідження проблеми волі / І. В. Березовська // Наука і 

освіта. – 2005. - № 3-4. – С. 4-6. 

3. Березовська І. В. Типи особистостей за проявом вольових якостей / І. В. Березовська // 

Соціальна психологія. – 2006. - № 6. – С.115-123. 



4. Дубініна К.В. Вольові якості студентів – практичних психологів як чинник їх навчальної 

успішності / К.В. Дубініна // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. 

Онуфрієвої. – Вип. 16. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 326 – 336. 

5. Дубініна К.В. Вольові якості як психологічна детермінанта навчальної успішності 

молодшого школяра / К.В. Дубініна // Вчителю про молодшого школяра: психологічний 

аспект: [збірник статей]. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

– К.: 2013. – С. 43 – 58. 

6. Дубініна К.В. Наполегливість молодших школярів з різними рівнями навчальних досягнень 

/ К.В. Дубініна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. 

Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – № 42 

(66). – С.121 – 128. 

7. Зимин П.П. Воля и ее воспитание у подростков / П.П. Зимин. – Ташкент, 1985. – 382 с. 

8. Иванников В.А. Формирование побуждения к действию / В.А. Иванников // Вопросы 

психологии. – 1985. – №3. – С. 113 - 123 

9. Иванников В.А. К сущности волевого поведения / В.А. Иванников // Психологический 

журнал. – 1985. – Т. 6. - №3. - С. 47-55. 

10. Лайзане С.Я. Диагностика уровня развития воли и внимания детей / С.Я. Лайзане // 

Диагностика интеллектуального развития учащихся. – Рига, 1980. – С. 48 -52. 

11. Литвин Л. Розвиваємо волю дитини / Л. Литвин // Дошкільне виховання. – 2000. – №8. – С. 

22 – 23. 

12. Макшанов С. И. Тренировка воли / С. И.  Макшанов. – СПб.: Питер, 1994. – 24 с. 

13. Мей Р. Любовь и воля / Ролло Мэй; [перевели О.О.Чистяков и А.П.Хомик]. – М.: "Рефл-

бук". – К.: "Ваклер". – 1997. - 384 с. 

14. Надеждина В. 10 шагов к развитию воли / В. Надеждина. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2006. – 

64 с. 

15. Поліщук С.А. Розвиток вольових якостей у дітей молодшого шкільного віку / С.А. Поліщук 

// Практична психологія та соціальна робота. – 2002. - №4. - С. 12-14. 

16. Савченко К.В. Розвиток волі молодших школярів як чинник їх навчальної успішності / К.В. 

Савченко // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць 

Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка – К.: 

ГНОЗІС, 2004, Т.VI. – Вип. 5. – С.310-319. 

17. Савченко К.В. Цілеспрямованість молодших школярів із різними рівнями навчальних 
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 Інформаційні ресурси 
 

1. Ассаджиоли Р. Техники развития воли [Электронный ресурс] / Р. Ассаджиоли // 

«Библиотека: Психология: Западная: Психосинтез: Р.АССАДЖИОЛИ: Роберто 

Ассаджиоли - ТЕХНИКИ РАЗВИТИЯ ВОЛИ». – Режим доступа: 

http://lib.druzya.org/psichlogy/west/psicho-sintez/assojioli/.view-Assagioli-teh-razv-

voli.txt.full.html  

 

2. Ильин Е.П. Психология воли [Электронный ресурс] / Е.П. Ильин. – Режим доступа:  www.e-

reading.link/bookreader.php/131724/Ilin_-_Psihologiya_voli.html 

 

3. Мэй Р. Любовь и воля. [Електронний ресурс] / Р. Мэй. – Режим доступа: 

www.psylib.org.ua/books/meyro01/index.htm 

 

 
 

 

 

VІІІ. Доповнення та змiни, внесенi до робочої  програми в 20__/20__ н.р.1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Доповнення та  змiни  до робочоi"  програми  додаються на  окремому аркушi,  затверджуються на засiданнi кафедри на початку навчального 

року. 
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