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Завзятість	 є	 однією	 з	 базових	 рис	 особистості,	 яка	 допомагає	 школяру	 чи	 студенту	 в	
засвоєнні	 навчального	 матеріалу	 та	 вирішення	 навчальних	 завдань	 загалом.	 Завзятість	 та	
наполегливість	 проявляється	 в	 багатьох	 характеристиках	 діяльності	 людини,	 та	 може	
відображатися	 в	 наступному:	 тривалість	 роботи	 над	 задачею,	 продовження	 діяльності	
всупереч	 невдачам	 та	 перепонам,	 постійне	 повернення	 до	 виконання	 завдання	 задля	
досягнення	 цілі.	 Завзятість	 є	 складовою	 частиною	 добросовісності,	 однієї	 з	 характеристик	
«Великої	п’ятірки».	

Вагомий	внесок	в	розробку	вивчення	та	дослідження	завзятості	зробили	А.	І.	Висоцький,	
А.	 Даквортс	 (2002),	 Е.	 І.	 Ільїн	 (1999),	 С.	 Махлах	 і	 І.	 А.	 Раппопорт	 (1976),	 Г.	 Н.	 Рибка	 (2006),	
П.	А.	Рудик	 (1962),	 Б.	 І.	 Смирнов	 (1986),	 Е.	 К.	 Фещенко	 (1999),	 Х.	 Хекхаузен	 (2003),	
Е.	П.	Щербаков	 (1986)	 та	 ін.	 Так,	 П.	 А.	 Рудик	 визначав	 завзятість	 як	 волю	 до	 перемоги.	 Він	
акцентував	важливу	для	розуміння	завзятості,	як	особливої	вольової	якості	характеристику:	
завзята	людина	не	пасує	перед	невдачею	[5].	Крім	того,	деякі	дослідники	схильні	визначати	
завзятість	 як	 прагнення	 досягнути	 «тут	 і	 зараз»,	 тобто	 одномоментно,	 бажаного	 чи	
необхідного,	в	тому	числі	успіху	у	будь-які	діяльності	[6]. 

Завзятість	 та	 наполегливість	 є	 досить	 новою	 областю	 уваги	 дослідників.	 У	 2007	 р		
А.	 Даквортс	 разом	 з	 колегами	 розробили	 опитувальник	 завзятості	 (Grit,	 в	 пер.	 з	 англ.	 –	
витримка,	 твердість	 характеру),	 що	 оцінює	 здібності	 індивіда	 тривалий	 час	 прикладати	
великі	зусилля,	спрямовані	на	досягнення	поставленої	мети,	долати	невдачі	і	справлятися	з	
різними	 труднощами,	 що	 виникають	 в	 цьому	 процесі.	 Авторами	 опитувальника	 показано,	
що	 сумарний	 бал	 за	 шкалою	 здатний	 передбачати	 різні	 типи	 досягнень,	 (спортивних,	
академічних,	професійних).	Тільки	завдяки	розробки	даної	шкали,	було	емпірично	показано,	
що	завзятість	дійсно	може	претендувати	на	внесення	ключового	вкладу	в	досягнення	[2].	У	
серії	 досліджень	 проведених	 під	 керівництвом	 А.	 Даквортс,	 К.	 Петерсона	 і	 їхніх	 колег	 було	
показано,	 що	 завзятість	 є	 предиктором	 успіху	 в	 різних	 областях	 продуктивної	 діяльності,	
пояснюючи	 в	 середньому	 4	%	 дисперсії	 в	 досягненнях.	 Так,	 в	 серії	 з	 шести	 досліджень	
А.	Даквортс	 з	 колегами	 показали,	 що	 наполегливість	 не	 залежить	 від	 IQ	 (рівня	 інтелекту).	
Однак,	залишається	відкритим	питання	щодо	внутрішніх	джерел	завзятості	та	достатності	
цього	показника	при	прогнозі	подальших	досягнень	індивіда	[3].	

Завзятість	 в	 навчальних	 діях	 нами	 розуміється	 як	 психологічний	 механізм	 підтримки	
розпочатої	 дії,	 прояв	 сили	 волі,	 вольового	 контролю	 над	 дією.	 Це	 особлива	 регулятивна	
функціональна	 система	 сензитивним	 періодом	 розвитку	 якої	 є	 підлітковий	 та	 юнацький	
вік	[1].	 Найважливіша	 здатність	 такої	 дії	 –	 продовжувати	 діяльність	 всупереч	 існуючому	
дискомфорту.	 При	 слабкому	 прояві	 завзятості	 потенційні	 можливості	 особистості	 будуть	
проявлятися	не	в	повній	мірі	[4].	

Проте,	 нажаль,	 завзятість	 як	 вольова	 якість	 особистості	 притаманна	 далеко	 не	 всім	
людям.	Для	її	появи	і	розвитку	необхідні	певні	онтогенетичні	передумови,	особистий	досвід	
багаторазового	 здійснення	 вольових	 зусиль	 в	 умовах	 тої	 чи	 іншої	 ведучої	 діяльності,	
ефективний	 та	 розвиваючий	 виховний	 вплив,	 своєчасне	 та	 узгоджене	 з	 актуальними	
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«задачами	 розвитку»	 формування	 механізмів	 самовиховання	 [7].	 У	 свою	 чергу,	 від	 рівня	
розвитку	завзятості	залежить	успішність	навчання,	розумовий,	фізичний	розвиток	школяра	
чи	 студента	 тобто	 ефективність	 людської	 діяльності	 в	 цілому.	 У	 зарубіжній	 психології	 цей	
аспект	завзятості	вивчався	в	залежності	від	рівня	очікувань	успіху	або	невдачі	(суб’єктивної	
оцінки	майбутнього	результату	діяльності).	

Історія	 досліджень	 волі	 у	 віковій	 та	 педагогічній	 психології,	 а	 також	 в	 загальній	
психології	 і	 психології	 спорту	 свідчить	 про	 те,	 що	 вчені	 віддавали	 перевагу	 в	 основному	
проблематиці	 ініціації	 дій,	 і	 при	 цьому	 проблема	 продовження	 прийнятого	 рішення	
залишалась	 в	 тіні.	 Недостатньо	 вивчені	 вікові	 особливості	 завзятості,	 її	 особистісні,	
мотиваційні,	 когнітивні	 та	 поведінкові	 механізми.	 Потребує	 уточнення	 взаємозв’язок	
завзятості	та	продуктивності	навчальної	діяльності,	а	також	зв’язок	цієї	якості	особистості	з	
іншими	вольовими	якостями	у	школярів	та	студентів.		

Тому	доцільним	є	вивчення	ролі	завзятості	у	психічній	регуляції	навчальної	діяльності	у	
школярів	та	студентів	а	також	можливість	стимулювати	її	розвиток	в	умовах	психологічного	
супроводу.		

Таким	чином,	завзятість	є	однією	з	важливих	умов	досягнення	довготривалих	цілей	та	
успіху	 у	 навчальній	 та	 навчально-професійній	 діяльності	 учнів	 і	 студентів;	 продовжувати	
дію	не	зважаючи	на	невдачі	та	перешкоди.	
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СПЕЦИФІКА ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 

Зазначено, що виникнення нової моделі медичної освіти можливе за умови забезпечення 
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