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РОЗВИТОК ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ ПІДЛІТКА  
ЯК УМОВА ЇХ НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ 

 
Воля є однією з центральних проблем в історії психолого-

педагогічної думки й належить до найскладніших психологічних проблем. 
Ще у Давній Греції визначалися два погляди на розуміння волі. Платон 
розумів волю як певну здатність душі, що спонукає активність людей. 
Аристотель пов’язував волю з розумом. Подібна проблема спостерігається 
і в наш час. Існує декілька наукових напрямів, представники яких по-
різному інтерпретують психологічну природу волі: воля як мотивація, воля 
як вольова регуляція, воля як свобода вибору, воля як довільне керування 
діяльністю та поведінкою. Розглядаючи волю на основі цих варіантів тлу-
мачення, різні автори ставали прихильниками одночасно декількох 
підходів. Волю як вибір одного з кількох спонукань або як розв’язання 
конфлікту мотивів розглядали, зокрема, Л.С. Виготський, 
С.Л. Рубінштейн, О.М. Леонтьєв, Г.П. Челпанов, Д.Н. Узнадзе та інші [2, 
456]. Участь механізмів волі у розв’язанні суперечностей в процесі 
мотивації передує вольовій дії, також визнавали В.А. Іванніков, В.К. Калін, 
К.Н. Корнілов, В.І. Селіванов. «Вільний вибір» Л.С. Виготський характе-
ризував тим, що дійсною причиною будь-якого вольового акту вважається 
розміркування людини над цінністю та значущістю мети власних знань, 
поглядів і світосприймань [1, 50]. Вольова дія за С.Л. Рубінштейном – це 
свідомий вибір та рішення. Л.С. Виготський, В.І. Селіванов, А.Ц. Пуні, 
П.А. Рудик пов’язували регуляційну функцію волі з умінням людини керу-
вати собою [2, 460]. Довільне керування за Є.П. Ільїним загальним понят-
тям і визначає довільну поведінку (в тому числі й вольову). Структура 
довільного керування включає в себе самодетермінацію, самоініціацію і 
самогальмування дій, самоконтроль, самомобілізацію та самостимуляцію 
[4, 45]. 

Воля розглядається як психічна діяльність людини, яка виявляється у 
свідомих та цілеспрямованих діях, боротьбі мотивів, їх виборі, що передує 
вольовій дії [3, 65]. 

Воля може розвиватися тільки в ході складної, націленої в майбутнє 
діяльності шляхом подолання перешкод. Найкраще формуються вольові 
якості на основі природних властивостей, соціальних факторів і успішної 
діяльності [3, 70]. 

Мета нашого дослідження полягає у розкритті психологічних особ-
ливостей розвитку вольових якостей підлітків та їх впливу на результати 
навчальної діяльності. 

До основних чинників, які впливають на формування вольових яко-
стей, належать: наявність боротьби з труднощами; чітке усвідомлення ме-



ти; впевненість у власних силах; свідоме прагнення до самовдосконалення; 
здатність до самоконтролю і самооцінки в процесі діяльності [4, 50]. 

Активність вольового самоствердження розпочинається в 
підлітковому віці. Для підлітків виховання сильної волі часто виступає як 
самоціль. 

Для юнацького віку характерні подальший інтенсивний розвиток 
вольових якостей та завершеність їх формування. Вольові якості стають 
компонентами й рисами характеру особистості [1, 129]. 

Воля – це психічний процес свідомої цілеспрямованості регуляції 
людиною своєї діяльності і поведінки з метою досягнення поставлених 
цілей. 

Воля людини виробилась в процесі її суспільного та історичного 
розвитку, в трудовій діяльності [3, 67]. 

В ході нашого дослідження ми шляхом опитування вчителів 
з’ясували рівень розвитку вольових якостей підлітків, прояв 
дисциплінованості, самостійності, наполегливості, витримки, 
організованості, рішучості, ініціативності та рівень навчальних досягнень 
учнів. 

Ми розробили розвивальну програму, зміст якої спрямований на 
розвиток вольових якостей підлітків, які найбільш необхідні для 
поліпшення навчальних досягнень учнів цього віку: цілеспрямованість, 
наполегливість, самостійність, ініціативність та організованість. 

Ця програма передбачала роботу з батьками та учнями (консультації, 
виступи на батьківських зборах, бесіди з учнями, тренінги) [5, 167]. 

Нами виявлені три рівня розвитку вольових якостей (високий, 
середній, низький). Реалізація програми розвитку вольових якостей 
підлітків покращила уявлення учнів про волю та вольові якості, вміння 
приймати поставлену дорослими мету і самостійно її ставити, планувати і 
організовувати свою діяльність. Поліпшилась мотивація досягнення успіху 
в діяльності та тренуванні вольових якостей, виробилось уміння долати 
труднощі. Отже, в ході розвитку вольових якостей учнів, зріс рівень їх 
навчальних досягнень. 

Активність вольового самоствердження розпочинається в 
підлітковому віці. Це період складного і суперечливого становлення воль-
ових якостей особистості. Цілеспрямованість, самостійність, рішучість, з 
якими підліток долає труднощі на шляху до здійснення мети, свідчать, що 
він з об’єкта волі інших людей поступово перетворюється на суб’єкт 
власної волі. 
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