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ВСТУП

Програма  навчальної  дисципліни  «Емоційно-вольові  процеси»  складена
відповідно до першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 

053 психологія.

Предметом вивчення навчальної  дисципліни є феноменологія емоцій, емоційних
станів, волі та емоційно-вольових регуляції поведінки особистості.

Програма навчальної дисципліни складається з двох розділів:
1. Емоції та почуття як феномен психіки
2. Воля як вища психічна функція.

1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою  викладання  навчальної  дисципліни  є  підготовка  фахівців  у  галузі
загальної психології.

1.2. Основними завдання вивчення дисципліни.
- ознайомлення з теоретичними концепціями, підходами та теоріями емоцій та волі;
- відкриття основних понять емоційно-вольового простору особистості;
- ознайомлення з основними закономірностями функціонування емоцій та вольові
регуляції. 

1.3. Кількість кредитів: 3.

1.4. Загальна кількість годин: 90.

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна / за вибором

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

2-й
Семестр

3-й
Лекції

16  год.  
Практичні, семінарські заняття

 16 год.  
Лабораторні заняття

  
Самостійна робота

 58 год.  
Індивідуальні завдання 



1.6. Заплановані результати навчання
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти повинні досягти таких
результатів навчання:
- знання основних понять, закономірностей емоційно-вольових особливостей;
- уміння вільно орієнтуватися у літературі з проблем психології емоцій та волі; 
- знання особливостей емоційних станів, структури вольового акту; 
- знання технологій та форм регуляції емоційно-вольової активності особистості; 
-  знання  теорій  виникнення  емоцій  та  теорій  волі  (Ч.Дарвін,  Кеннон-Бард,
П.В.Симонов, Дж.Ланге, І.М. Сеченов, Л.С.Виготський, К.Левін, С.Д.Максименко и
О.П.Саннікова )
-  вміння  застосовувати  дані  і  положення  психології  емоцій  та  волі  для  аналізу
життєвих ситуацій, психологічної корекції. 
- знання методів експериментального дослідження емоцій та волі;
-  вміння  сформувати  і  виконати  програму  спостереження  та  експерименту  з
проблем психології емоцій та волі; 
- вміння застосовувати знання з психології емоцій та волі у повсякденному житті. 

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Емоції та почуття людини.

Тема1. Феноменологія емоцій.
Роль  емоцій  у  життєдіяльності  особистості.  Місце  емоцій  у  системі
психічних явищ. Багатоаспектність дефініції поняття «емоція». 
Тема 2. Функції емоцій. Механізм виникнення емоцій. 
Характеристика різноманітних підходів до визначення механізму виникнення
емоцій.  Рівні  емоційного  відображення.  Співвідношення  понять
«відображення»,  «переживання»,  «емоція».  Особливості  переживання.
Функції емоцій. 
Тема 3-4. Види емоцій. 
Принципи  класифікації  емоційних  явищ.  Характеристика  афекту.
Особливості  «Власне  емоцій».  Стрес  як  вид  емоцій.  Страсть  у
життєдіяльності  особистості.  Почуття:  відмінності  від  емоцій,  види,
формування. 
Тема 5. Загальні закономірності емоцій. 
Емоцій:  рефлекторна  природа  формування.  Основні  закономірності
емоційних  процесів.  Особливості  регуляції  емоційної  сфери  особистості.
Загальна характеристика емоційних станів.
Тема 6. Прикладні аспекти психології емоцій. 
Емоційність як особистісна особливість.  Змістовна характеристика поняття
«емоційність». Рівнева структура емоційності особистості. 

Розділ 2. Воля як феномен психіки.
Тема 1. Місце волі у системі психіки особистості. 
Загальна  характеристика етапів  дослідження волі  (психолого-філософський
аспект).  Теоретико-методологічні  засади  дослідження  волі.  Емпіричні
показники феномену волі. Воля як вища психічна функція. 
Тема 2.Психологічна характеристика феномену волі.



Феноменологія  волі:  вольові  дії,  регуляція  мотивів  та  цілей,  регуляція
психічної активності, вольові якості особистості. Особливості імпульсивних,
довільних та вольових дій. Способи актуалізації «неактуалізованих» потреб.
Тема 3. Структура вольового акту. Вольові якості особистості.
Елементи структури вольового акту. Психологічні проблеми формування волі
та  вольових  якостей  особистості.  Первинні  та  вторинні  вольові  якості.
Особливості емоційно-вольової регуляції особистості. 

3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і
тем

Кількість годин
денна форма заочна форма

усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Розділ 1. Емоції та почуття людини

Тема 1. 
Феноменологія 
емоцій.

12 2 2 6 1 0,5 0,5

Тема  2.  Функції
емоцій.  Механізм
виникнення
емоцій. 

16 2 2 8 2 1 1

Тема  3-4.  Види
емоцій.

14 2 2 6 2 1 1

Тема  5.  Загальні
закономірності
емоцій. 

12 2 2 6 1 0,5 0,5

Тема  6.  Прикладні
аспекти  психології
емоцій. 

14 2 2 8 1 0,5 0,5

Разом за розділом 
1

68 10 10 34 7 3,5 3,5

Розділ 2. Воля як феномен психіки.
Тема 1. Місце волі 
у системі психіки 
особистості

14 2 2 8 1 0,5 0,5

Тема 2. 
Психологічна 
характеристика 
феномену волі

16 2 2 8 2 1 1

Тема  3.  Структура
вольового  акту.
Вольові  якості
особистості.

16 2 2 8 2 1 1

Разом за розділом 
2

46 6 6 24 5 2,5 2,5



Усього годин 
114 16 16 58 12 6 6

4. Теми семінарських занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Загальне  уявлення  щодо  емоцій  та  почуттів.  Види  емоційних
станів та їх характеристики

2

2. Теорії, що пояснюють сутність та механізми виникнення емоцій 4
3. Експериментальні дослідження емоцій. Розуміння власних емоцій

та емоцій іншої людини.
2

5 Вікові та статеві особливості емоційної сфери особистості 2
5. Характеристика теорії волі 2
6.  Підходи до розуміння волі 2
7. Вікові особливості вольової активності людини 2

5. Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

Форма
контролю

1 Підготовка  до  написання  роботи  «Функції
емоцій»

18 Письмовий
звіт

2 Підготовка  до  написання  роботи  «Програма
формування вольових якостей людини»

20 Письмовий
звіт

3 Підготовка до підсумкового контролю 20 іспит
Разом 58

6. Індивідуальні завдання
(не передбачені)

7. Методи навчання
Основними  видами  методів  навчання  за  курсом  загальна  психологія:
емоційно-вольові  процеси  за  формою є  лекція,  практичне  заняття,
консультація.  Лекція як  основний  вид  навчальних  занять  призначена  для
викладення теоретичного матеріалу. Окрема лекція є елементом курсу лекцій,
що  охоплює  основний  теоретичний  матеріал  одної  або  декількох  тем
навчальної дисципліни.  Практичне заняття є видом навчального заняття, на
якому  студент  під  керівництвом  викладача  набуває  практичних  навичок  з
психодіагностики  у  курсі  загальна  психологія:  емоційно-вольові  процеси,
оволодіває  психодіагностичними  методиками,  способами  обробки  та
інтерпретації  отриманих  результатів.  Кон  сультація є  формою  навчального
заняття,  при  якій  студент  отримує  від  викладача  відповіді  на  конкретні
питання  або  пояснення  окремих теоретичних положень  чи  їх  практичного
використання. 



Основними  змістовними видами методів  навчання за курсом загальна
психологія:  емоційно-вольові процеси є: 1) просте викладання навчального
матеріалу,  2)  обговорювання  матеріалів  фіксованого  конспекту  лекцій,
3) дискусія з окремих питань навчального матеріалу, 4) актуалізація знань,
відомих з попередніх занять, інших навчальних курсів, побутового досвіду, та
їх асоціація з поточним навчальним матеріалом,  5) евристичні  завдання на
формулювання теоретичних положень або виконання практичних завдань з
опорою на відомі матеріали.

8. Методи контролю
Методами  контролю  в  курсі  загальна  психологія:  емоційно-вольові

процеси є поточний контроль, контрольна робота за розділом, оцінка звітів з
виконання самостійної роботи за темами практичних занять, екзамен.

Поточний  контроль – проводиться  викладачем  на  лекційних  та
лабораторних  аудиторних  заняттях.  Завданнями  поточного  контролю  є
перевірка  рівня  підготовки  студентів  до  сприйняття  та  обговорення
теоретичного матеріалу з курсу, до виконання практичної роботи, заохочення
навчальної  активності  студентів.  Основною  метою  поточного  контролю  є
забезпечення  зворотного  зв’язку  між  викладачем  та  студентами  у  процесі
навчання,  забезпечення  управління  навчальною  мотивацією  студентів.
Поточний  контроль  може  проводитися  у  формі  усного  опитування  або
письмового експрес-контролю на лабораторних заняттях та лекціях, у формі
виступів студентів при обговоренні питань.

Контрольна  робота  за  розділом відбиває  ступінь  засвоєння  студентом
основних положень курсу за темами розділу. Може проводитися як у формі
тесту, так і у формі відкритих питань.

Оцінка  звітів з  виконання  самостійної  роботи  за  темами  практичних
занять  відбиває  ступінь  засвоєння  студентом знань  з  загальної  психології:
емоційно-вольових  процесів,  вміння  студентів  застосовувати  знання  з
психології емоцій та волі у повсякденному житті.

Екзамен відбиває  засвоєння  студентом  матеріалів  курсу  за  всіма
розділами 

9. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий

семестровий
контроль

Су
маРозділ 1 Розділ 2

Т1 Т2 Т
3

Т4 Т5 Т6 П/
З

Т7 Т8 Т9 П/З 40 100

3 3 3 3 3 3 10  3 3 3 20
min 10 min 10

Кожне семінарське заняття оцінюється від 0 до 3 балів.



3 бали студент отримує якщо дає повну відповідь на запитання, виявляє
активність на уроці (доповнює відповіді інших, вступає в дискусію, виявляє
бажання відповідати);

2  бали  студент  отримує  якщо   дає  відповідь  на  запитання,  але  його
активність на уроці низька чи взагалі відсутня;

1 бал студент отримує у разі не чіткої відповіді на запитання та низької
активності на уроці.

Контроль  за  розділом  1  здійснюється  шляхом  написання  роботи
«Функції емоцій». Робота виконується студентами самостійно. В цій роботі
студенти  повинні  розглянути  функції  емоцій,  описати  їх  та  навести
приклади  прояву  цих  функцій.  Приклади  повинні  бути  взяті  з  художніх
творів, фільмів або повсякденного життя. Робота оцінюється у 10 балів.

В письмовому звіті «Функції емоцій»  повинно бути відображене:  назва
функції, розкрито її зміст, наведені конкретні приклади (з власного досвіду
або літературні  приклади),  в  яких розкривається певна функція  емоції  та
проведено аналіз функції емоції в конкретній ситуації. 

Обсяг роботи складає до 3 аркуші та оформлюється відповідно до вимог
ВНЗ. 

Дана робота передбачає наступні критерії оцінки:
10 балів – зазначені усі функції, наведені відповідні приклади, проведено

повний аналіз функцій, студент демонструє володіння термінологією, вільно
орієнтується в питаннях, які пов’язані з психологічними аспектами емоцій
та почуттів.

8-9 балів  –  зазначені  усі  функції,  наведені  відповідні  приклади,  але  є
незначні  помилки  в  аналізі  функцій,  студент  демонструє  володіння
термінологією,  вільно  орієнтується  в  питаннях,  які  пов’язані  з
психологічними аспектами емоцій та почуттів.

6-7 балів  –  зазначені  усі  функції,  наведені  відповідні  приклади,  але  є
незначні помилки в аналізі функцій, студент демонструє не дуже високий
рівень володіння термінологією й орієнтації в темі.

5-4 бали – зазначені деякі функції, наведені відповідні приклади, аналіз
функцій проведено не повністю або маються деякі суттєві помилки, студент
демонструє низький володіння термінологією та слабо орієнтується в темі.

1-3  бали  –  зазначені  деякі  функції,  приклади  мають  помилки,  аналіз
функцій  проведено  на  низькому  рівні  або  повністю  відсутній,  студент
демонструє низький володіння термінологією та слабо орієнтується в темі.

Якщо  робота  здається  з  запізненням,  то  знімається  1  бал  за  кожен
тиждень.

Контроль  за  розділом  2  здійснюється  шляхом  написання  роботи
«Програма  формування  вольових  якостей  особистості». Робота
виконується  студентами  самостійно.  В  цій  роботі  студенти  повинні
розглянути  вольові  якості  особистості,  описати  умови  їх  утворення  та
розробити програму їх формування. Робота оцінюється у 20 балів.

Обсяг  роботи  –  до  3  стор.  печатного  тексту.  Робота  оформлюється
відповідно до вимог ВНЗ. 



Робота оцінюється за наступними критеріями: 
16-20 балів  студент отримує,  якщо робота  виконана своєчасно,  оформлена
відповідним  чином,  відповідає  вимогам,  має  зв’язаний  послідовний  текст,
містить опис вольових якостей особистості,  детально розроблену програму
формування вольових якостей особистості, яка містить чіткі та логічні описи
послідовних кроків у розгорнутому вигляді. 
13-17 балів  студент отримує,  якщо робота  виконана своєчасно,  оформлена
відповідним  чином,  відповідає  вимогам,  має  зв’язаний  послідовний  текст,
містить  опис  вольових  якостей  особистості,  розроблену  програму
формування  вольових  якостей  особистості,  але  опис  послідовних  кроків
формування вольових якостей особистості зроблено не у повному обсязі. 
7-12 балів  студент  отримує,  якщо робота  виконана   своєчасно,  оформлена
відповідним чином,   мало  відповідає  вимогам,  має  зв’язаний  послідовний
текст, містить опис вольових якостей особистості, але програма формування
вольових  якостей  особистості  розроблена  формально,  немає  опису
послідовних кроків формування вольових якостей особистості . 
4-6  балів  студент  отримує,  якщо  робота  виконана   своєчасно,  оформлена
відповідним  чином,   мало  відповідає  вимогам,  зміст  роботи  носить  дуже
формальний  характер,  у  роботі  надано  лише  перелік  вольових  якостей
особистості, програма формування вольових якостей особистості відсутня.
1-3  балів  студент  отримує,  якщо  робота  виконана   своєчасно,  оформлена
відповідним  чином,  не  відповідає  вимогам,  зміст  роботи  носить  дуже
формальний характер, у роботі відсутні описи вольових якостей особистості,
основний зміст завдання студентом не розкрито.

Екзаменаційна  робота –  40 балів.  Робота  передбачає  відповідь  на  два
запитання  відкритого  типу,  відповідь  на  кожне  з  яких  оцінюється
максимально у 20 балів. 
18-20 балів  ставиться, якщо зміст питання повністю розкритий, викладення

інформації чітке, логічне й послідовне.
14-17 балів  ставиться, якщо зміст питання у цілому розкритий вірно, проте

наявні  декілька  незначних  недоліків,  або  один  з  аспектів  питання
розкритий  тільки  схематично,  чи  є  одна  суттєва  помилка  у  розкритті
другорядного аспекту питання.

10-13 балів  ставиться,  якщо зміст  питання розкритий у  цілому вірно,  але
схематично, без подробиць чи конкретизації, або розкрито не всі основні
аспекти питання, чи є помилки у розкритті основних аспектів питання.

5-9 балів  ставиться, якщо у цілому вірно, але надто схематично, розкритий
тільки  один  основний  аспект  питання,  наявні  суттєві  помилки  у
розкритті основного змісту запитання.

2-4 бали  ставиться якщо частково висвітлений лише один аспект питання,
можливо не основний.

Орієнтовані запитання до курсу 



1. Емоції та почуття людини. Загальна характеристика. 
2.  Роль емоцій у життєдіяльності особистості.
3.  Співвідношення понять «відображення», «переживання», «емоції».
4.  Загальна характеристика переживання.
5.  Умови виникнення емоцій.
6.  Функції емоцій.
7.  Психологічна характеристика афекту.
8.  Психологічна характеристика «власне емоцій».
9.  Настрій як вид емоційних явищ.
10. Стрес. Умови виникнення та профілактики.
11. Страсть у життєдіяльності особистості.
12. Співвідношення понять «емоція»  і «почуття».
13. Класифікація почуттів.
14. Психологічні аспекти формування почуттів.
15. Загальні закономірності емоцій.
16. Теорії емоцій. Принципи класифікації теорій.
17. Принципи класифікації емоційних явищ.
18. Загальна характеристика почуттів.
19. Емоційність як  особистісна характеристика.
20. Механізм виникнення емоцій.
21. Загальна характеристика волі. Місце волі у системі психологічних явищ.
22. Феномени волі (психологічний і емпіричний аспекти).
23. Підходи і тенденції у розвитку уявлень про волю. Загальна 

характеристика.
24.Мотиваційний підхід у вивченні волі.
25.  Регуляційний підхід у вивчені волі.
26. Підхід свободного вибору у вивчені волі
27. Характеристика імпульсивної, довільної і вольової дії.
28. Механізм вольової регуляції поведінки.
29. Структура вольового акту.
30. Критерії вольової дії.
31. Характеристика автономних теорій волі.
32. Характеристика гетерономних теорій волі.
33. Характеристика афективних теорій волі.
34. Експериментально-психологічна база культурно-історичної теорії волі.
35. Воля як вища психічна функція (Л.С.Виготський).
36. Функції волі.
37. Віковий розвиток волі. Основні механізми розвитку.
38. Вольові якості особистості. Умови формування.
39. Довільні і вольові дії. Особливості і психологічна характеристика.

11. Рекомендоване методичне забезпечення



Базова література
1. Бреслав Г.М. Психология эмоций. -М.: Смысл, 2004.
2. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. - М.: 1976
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4. Изард К.Э. Эмоции человека. - М., 2001
5. Леонтьев А.И. Потребности, мотивы и эмоции. -М.. 1971
6. Леонтьев А.И. Деятельность, сознание, личность. - М.. 1975
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9. Максименко С.Д. Генезис существования личности. - К., 2006
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Допоміжна література
1. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. - М.. 1987
2. Додонов Б.И. Эмоция как ценность. - М.. 1978
3. Куликов Л.В. Психология настроения. - Спб.. 1997
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5. Селье Г. Стресс без дистресса . - М., 2004.
6. Фромм Э. Искусство любить. - М., 1990
7. Якобсон П.Г. Психология чувств. - М. 1985
8.  Кириленко Т.С. Пошук гармони: емоцшш переживания та стани 

особистостг - К., 2004
9.  Психологія суб'ективної активноеп особистості/за ред. В.О.Татеника. - 
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10.Изотова Е.И., Никифорова Е.В. Эмоциональная сфера ребенка. - М., 
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- М.. 1982
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