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Однією з важливих психологічних рис характеру, яка необхідна сучасній людині, 

є високий ступінь волі. Воля – це свідома, цілеспрямована здатність людини керувати 

своєю поведінкою, вмінням мобілізувати всі свої сили на подолання труднощів. 

Молоді люди з високим рівнем волі здатні максимально сконцентрувати всі 

фізичні та духовні сили, необхідні для досягнення мети. Виключно високий ступінь 

волі здатний компенсувати нестачу здібностей і навпаки. 

У наших дослідженнях, за допомогою створеної на кафедрі діагностичної 

комп’ютерної програми ”Воля – 1” (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№ 14497), ми виявили, що показники сили волі у студентів залежать від інтенсивності 

занять з фізичного виховання та 

спорту (рис.1). 

Рис. 1. Показники сили волі 

у 24-х студентів групи загальної 

фізичної підготовки та у 24-х 

студентів-спортсменів у балах. 

Ми виявили, що у студентів 

групи загальної фізичної підготовки 

показник волі  знаходився в межах 

13-21 балів, що, згідно методики тестування, свідчить про середній ступінь волі.  

Студенти-спортсмени показали високу ступінь волі, їх показник був в межах 22-

30 балів.  

У студентів спортсменів показник сили волі (кількість набраних балів) суттєво 

вищий за показник студентів групи загальної фізичної підготовки (Р < 0,05).  

Висновок. Сила волі студентів залежить від інтенсивності занять спортом. 

Згідно даних проведеного тестування, можна стверджувати, що регулярні, дозовані 

заняття з фізичного виховання та спорту тренують силу волі студентів, і чим вища 

інтенсивність занять, тим сильнішою є їх воля. 
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