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Зiмовiн О.I.
Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н. Каразiна
Спiввiдношення емоцiйної та вольової регуляцiї поведiнки

Iнтерес до проблеми спiввiдношення, та особливостей емоцiйної та вольо-
вої регуляцiї поведiнки i дiяльностi зумовлений, перш за все, недостатньою тео-
ретичною розробленiстю даного питання, а також яскраво вираженою потребою 
практики в оптимiзацiї регуляторних процесiв.

У психологiї сьогоднi сформувалися i продовжують розвиватися теоретичнi 
та експериментальнi дослiдження вольової (В.А. Iванников, Є.П. Iльїн, В.I. Мо-
росанова, Є.О. Смiрнова, В.I. Селiванов Т.I. Шульга, В.К. Котирло та iн.) 
та емоцiйної (I.А. Васильев, О.В. Дашкевiч, О.К. Тiхомiров, О.П. Саннiкова 
та iн.) регуляцiї. Проте, все ще недостатньо робiт, присвячених вивченню 
взаємодiї, взаємозв'язку рiзних аспектiв регуляцiї дiяльностi, участi рiзних 
сторiн особистостi в регуляторному процесi. Маючи на увазi або констату-
ючи цiлiснiсть процесу регуляцiї, дослiдники зупиняються на одному, або 
iншому його боцi. Вивчення емоцiйно-вольової регуляцiї представлене рядом 
дослiджень (Г.М.Аванесян, В.Ф.Сопов, О.А.Черникова та iн.). В той же час, бра-
кує робiт по виявленню структури емоцiйно-вольової регуляцiї дiяльностi, її 
типiв, видiв. Недостатньо розроблений iнструментарiй дiагностики емоцiйно-
вольової регуляцiї. 

Слiд пiдкреслити, що i вольова регуляцiя i емоцiйна залежать вiд потре-
би, яка виникає, тому що вона є детермiнантою поведiнки особистостi, однак 
емоцiйна регуляцiя напряму вiдбиває, оцiнює її, та регулює дiяльнiсть на основi 
актуальної потреби, а вольова – виникає за її вiдсутностi, у вiдповiдь на неак-
туальну, але таку, яка має умови для задовiльнення. Прикладом такої спiвпрацi 
може бути класична ситуацiя, коли людина прокидається у похмурий ранок, та 
актуальною її потребою є потреба у снi, але умов для її задовiльнення нема, тому, 
за допомогою вольової регуляцiї, «вмикається» неактуальна потреба – пiти на 
роботу, для задовiльнення якої є всi умови.

  Таке теоретичне припущення дозволяє видiлити напрями майбутнiх 
емпiричних дослiджень: 1) Визначення спiввiдношення емоцiйної та вольо-
вої регуляцiї у рiзних видах поведiнки та дiяльностi; 2) Виявлення факторiв 
якi викликають вольову регуляцiю, та сприяють її здiйсненню. Для емоцiйної 
регуляцiї такими факторами є ключовi, для задоволення визначеної потреби, 
особливостi предметiв. Тобто генеральним фактором виникнення емоцiйної 
регуляцiї є актуальна потреба. За нашою гiпотезою, фактором який викликає 
вольову регуляцiю є наявнiсть умов для задовiльнення неактуальної потре-
би. Питання про фактори, якi сприяють здiйсненню вольового акту залиша-
ється вiдкритим, тому що досi на нього вiдповiдали лише з феноменологiчного 
боку – здiйсненню вольового акту сприяє виникнення вольового стану, який 
однак досить близький у його розумiннi до емоцiйного, або ж якась особлива 
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конфiгурацiя пiзнавальних процесiв. Безумовно, почуття є одним iз стимулiв 
волi, а iнтелект вiдповiдає за передбачення та здiйснення вольового акту, але, чи 
можна стверджувати, що вони є головними факторами, якi сприяють здiйсненню 
вольового акту,  чи пiдкреслюючи їх роль, ми не втрачаємо особливостi фено-
мену волi? 3) Визначення взаємозв’язку розвитку емоцiйної сфери особистостi 
з вольовою. У загальнiй психологiї говорять про «емоцiйно-вольову сферу», 
«емоцiйно-вольовi якостi», що пiдкреслює зв'язок волi та емоцiй, хоча у повсяк-
денному життi цi двi сфери психiки проявляють себе як антагонiсти. Таким чи-
ном, можна припустити, що розвиток емоцiйної сфери стимулює розвиток во-
льової, або ж  їхнi антагонiстичнi вiдносини розвивають особистiсть, або вони 
розвиваються одночасно, або у процесi розвитку вони взагалi не пов’язанi.

Здiйснивши теоретичний огляд психологiчних праць, якi стосуються 
регуляцiї поведiнки, й зокрема емоцiйної та вольової регуляцiї, можна зроби-
ти наступнi висновки:  

1. Регуляцiя поведiнки – є однiєю з головних функцiй психiки, що проявля-
ється у всiх психiчних явищах.

2. Емоцiйна регуляцiя виникає у вiдповiдь на ключовi, для задоволен-
ня визначеної потреби, особливостi предметiв та засновується на чуттєвому 
вiдображеннi значущостi зовнiшнiх впливiв, тобто емоцiйна регуляцiя виклика-
ється актуальною потребою, здiйсненню якої вона сприяє. Здiйснює керування 
поведiнкою за допомогою емоцiйних станiв. Виявляє себе у поведiнцi у виглядi 
виразних рухiв, емоцiйних дiй та вiдношення до оточуючого. 

3. Вольова регуляцiя – форма регуляцiї поведiнки, заснована на довiльному 
керуваннi, яка характеризується використанням значних вольових зусиль, 
спрямованих на подолання перешкод i труднощiв, тобто  служить механiзмом 
самомобiлiзацiї. Вольова регуляцiя виникає у вiдповiдь на неактуальну потребу, 
яка, однак, має умови для задовiльнення. Виявляє себе у психiцi у формi вольо-
вого стану, а в поведiнцi у виглядi вольових дiй, розгляд яких, дозволяє нам вия-
вити такi особливостi вольової регуляцiї, як: 1) усвiдомленiсть мети дiї i засобiв, 
що ведуть до досягнення цiєї мети; 2) ускладненiсть умов, наявнiсть перешкод. 
Здiйснюється за допомогою таких механiзмiв, як: вольове зусилля, навмисна 
змiна сенсу дiї, поповнення дефiциту потреби. 

4. У процесi регуляцiї поведiнки емоцiї та воля здатнi виступати у рiзних 
спiввiдношеннях. В одних випадках емоцiї здiйснюють на поведiнку вплив, 
який дезорганiзує та демобiлiзує, i тодi воля виступає у формi регулятора, ком-
пенсуючи негативнi наслiдки емоцiї, що виникла. Це чiтко проявляється при 
розвитку у людини, так званих, несприятливих психофiзiологiчних станiв. Не-
приємне вiдчуття, яке виникає при втомi i бажання знизити iнтенсивнiсть ро-
боти або взагалi її припинити компенсується вольовою якiстю особистостi – 
терплячiстю. В iнших випадках емоцiї, навпаки, стимулюють поведiнку, i тодi 
прояв вольового зусилля не потрiбен. У цьому випадку висока працездатнiсть 
досягається за рахунок гiперкомпенсаторної мобiлiзацiї енергетичних ресурсiв. 



–47– 

Однак така регуляцiя неекономна, марнотратна, завжди мiстить у собi небезпе-
ку перевтоми. Але i вольова регуляцiя має свою «ахiллесову п'яту» - надмiрна 
вольова напруга може призвести до зриву вищої нервової дiяльностi.

числом до 30 человек.
Основными задачами исследования являются:
1) выявление вербальной креативности испытуемых;
2) выявление невербальной креативности;
3) диагностика «интеллектуальной инициативы» ;
4) диагностика стрессоустойчивости.
Предполагаемая гипотеза: испытуемые с высокими общими показателями 

креативности будут иметь соответственно высокие показатели стрессоустойчи-
вости.

Важность рассмотрения проблемы творчества и творческой личности на се-
годняшний день связана с тотальной отчужденностью человека от мира. 

Главное в  творчестве не внешняя активность, а внутренняя – акт создания 
«идеала», образа мира, где проблема отчуждения человека и среды разрешена. 
Внешняя активность есть лишь экспликация продуктов внутреннего акта.

Существует два основных типа поведения: адаптивное (связанное с имею-
щимися в распоряжении человека ресурсами) и креативное, определяемое как 
«созидательное разрушение». В творческом процессе человек создает новую ре-
альность, которая может быть осмыслена и использована другими людьми. 

Многие из исследователей сводят проблему человеческих способностей  
к проблеме творческой личности: не существует особых творческих способнос-
тей, а есть личность, обладающая определенной мотивацией и чертами. 

Ряд известных авторов (Фрейд, Адлер, Юнг, Ассаджиоли,Олпорт, Маслоу) 
считали творческую активность результатом, соответственно, сублимации, ком-
пенсации комплекса неполноценности, проявления архетипов коллективного 
бессознательного, процесса восхождения к «идеальному Я»; считали ее потреб-
ностью в самоактуализации, полной и свободной реализацией своих способнос-
тей и жизненных возможностей, результатом действия мотивации личностного 
роста, не подчиняющейся гомеостатическому принципу удовольствия.

Так называемые креативные личности склонны к психофизиологическому 
истощению в ходе творческой активности, так как творческая мотивация рабо-


