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Розглядаються психологічні передумови використання комп'ютера в навчальному 
процесі вищої школи,  серед яких психологічні бар'єри, що гальмують здійснення 
роботи студента в комп�ютерно-орієнтованому середовищі. 

 
 
Як свідчать дані Всесвітньої 

організації охорони здоров�я, студенти 
характеризуються низькими показника-
ми фізіологічного розвитку в своїй віко-
вій групі. Вони лідирують за кількістю 
хворих гіпертонією, тахікардією, діабе-
том, нервово-психічними порушеннями. 
Причини цього криються в тому, що в 
процесі навчання у вищій школі студен-
ти зазнають сильної психічної напруги, 
нерідко руйнівної для здоров�я.  

Н.В.Басова підкреслює, що здоров�я 
студентів знаходиться в прямій залеж-
ності від  процесу навчання [2].  

Адекватний стан студента в нав-
чальному середовищі сприяє нормаль-
ному розвитку його особистості. Не 
повинно бути істотного розходження 
між самооцінкою і оцінкою, отриманою 
студентом від значимих для нього 
людей, зокрема викладачів. Займаючись 
проблемою виявлення психічних станів 
в педагогічному процесі, А.О.Прохоров 
[5], [6] отримав дані, які показують, що 
пік значущих в кількісному відношенні 
станів припадає на вік 18-21 та 22-25 
років. Цей вік є етапом великих 
інтелектуальних можливостей і пошуків 
(учбових, наукових зокрема). В цей 
період інтенсивно розвиваються всі 
психічні процеси (увага, сприймання, 
мислення, пам�ять і ін.), відбувається 
становлення позитивних властивостей  
 

 
особистості (розумова активність, піз-
навальна самостійність, саморегуляція) 
та рис характеру (чесність, правдивість, 
наполегливість, інтелектуальна витрим-
ка, працездатність та ін.). Посилюються 
свідомі мотиви поведінки, вміння воло-
діти собою, підвищується інтерес до 
моральних проблем (цілі, спосіб життя, 
обов�язок, вірність, любов, дружба). 

Саме в студентському віці дося-
гають максимуму в своєму розвитку не 
тільки фізичні, але й психологічні вла-
стивості і вищі психічні функції: сприй-
няття, увага, пам�ять, мислення, мова, 
емоції і почуття. Аналіз цих явищ  
дозволив  Б.О.Ананьєву зробити ви-
сновки, що даний період життя най-
більш сприятливий для навчання і про-
фесійної підготовки. Переважне зна-
чення в пізнавальній діяльності починає 
набувати абстрактне мислення, формує-
ться картина світу, встановлюються 
глибинні взаємозв�язки між різними 
проявами реальності, що вивчається [1]. 

 Але навчально-пізнавальна діяль-
ність студентів є провідною їхньою 
діяльністю, в процесі якої відбувається 
інтелектуальний розвиток і професійне 
становлення студентів. Успіх навчаль-
но-пізнавальної діяльності студента і 
якість підготовки фахівця значною 
мірою залежить від того, наскільки 
швидко студент опанує методи, форми і 
засоби пізнавальної діяльності у вузі, 
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адаптується до умов вузівського життя 
взагалі і навчання зокрема, подолає 
труднощі педагогічного і психологіч-
ного характеру. Тому надзвичайно 
важливим є для викладача вміння 
бачити в студентові особистість, розу-
міти всю складність і багатогранність її 
структури, враховувати вікові особли-
вості, виявляти у студента спадкові, 
набуті й зростаючі здібності і мож-
ливості, створювати максимально спри-
ятливі умови для їх розвитку. І особ-
ливо актуальним це є в умовах осо-
бистісно-орієнтованого на основі ком-
п�ютерно-орієнтованих систем навчан-
ня, коли викладач повинен ефективно 
керувати не тільки процесом навчання в 
цілому, а й розвитком та вихованням 
кожного студента окремо. 

Комп�ютерно-орієнтована методич-
на система навчання вимагає відпо-
відного психоемоціонального стану сту-
дента. Існують випадки конфліктів, 
емоційної напруги, одно-манітності, 
втоми. У зв�язку з цим необхідна 
розробка рекомендацій з психологічної 
готовності до роботи з комп�ютерною 
технікою, особливо з системами нав-
чального призначення.  

У численних психолого-педаго-
гічних дослідженнях переконливо пока-
зано, що такі найважливіші якості 
особистості, як незалежність суджень, 
критичність до чужої думки, самос-
тійність вчинків, готовність допомогти 
товаришу та ін., формуються, насам-
перед, у колективній діяльності. 
Проблема емоційності навчання в 
умовах комп'ютеризації навчального 
процесу заслуговує детального 
вивчення. Емоції � найважливіша 
характеристика людської особистості. 
Вони відіграють роль регуляторів 
людської поведінки, виражають приро-
ду людських почуттів і переживань, 
визначають моральні якості людини, її 
відношення до дійсності і, нарешті, її 
світогляд. Важливість формування у 
студентів емоційно-ціннісного ставлен-
ня до навколишнього середовища, вза-

галі, і до студентського, зокрема, в про-
цесі навчання доведена численними 
дослідженнями.  

У роботі М.П.Фетіскіна [7] наведені 
результати проведених досліджень в 
галузі комп�ютерних технологій нав-
чання. Наприклад, групове диферен-
ційоване навчання екстравертів і інт-
ровертів виявило своєрідні стилі 
комп�ютерно підтримуваної діяльності 
та високу ефективність в порівнянні з 
традиційним навчанням. При розробці 
методів навчання враховувалась інте-
лектуальне навантаження навчальних 
програм і в залежності від цього склада-
лись емоційні сценарії кожного заняття. 
У ці сценарії включались елементи логі-
чних і моторно-динамічних ігор, що 
сприяло підтримці позитивного емоцій-
ного тонусу та високої працездатності. 

В зв�язку з цим пропонується врахо-
вувати основні особистісні характерис-
тики навчаючих: темперамент, особли-
вості емоційного реагування, тип між-
особистісної взаємодії, особливості 
протікання пізнавальних психічних про-
цесів, інтелек-туальний потенціал та ін. 
Врахування особистісних характеристик 
потрібне також для вирівнювання  або 
застереження негативних сторін ком-
п�ютерного навчання. Сюди слід віднес-
ти  питання відчуження, нові умови нав-
чання, зниження ролі вербального мов-
лення, послаблення творчого мислення, 
втрата відчуття реальності та ін.  

Використання комп�ютерних техно-
логій у навчанні математичних дисцип-
лін посилює мотивацію навчально-
пізнавальної діяльності, надаючи  робо-
ті студента дослідницького аспекту, 
дозволяє оцінити інтегративний харак-
тер нових інформаційних технологій 
щодо конкретної навчальної дисциплі-
ни, а також сприяє подоланню психоло-
гічних бар�єрів при освоєнні комп�ю-
терних технологій [4]. Розглянемо 
чинники, що гальмують здійснення 
роботи студента в комп�ютерно-орієн-
тованому середовищі і які відіграють 



 
 
 

 

роль психологічних бар�єрів (схема 1). 
Серед них переважають наступні. 

1. Недостатність базової підго-
товки. 

2. Формальне сприйняття навчаль-
ного матеріалу, коли відсутній 
контроль засвоєння або рефлексія, а 
також несформоване уміння пов�язу-
вати навчальний матеріал з діяльністю. 

3. Несформованість окремих видів 
мислення, нерозуміння мови тексту або 
смислових структур, неприйняття 
занадто громіздкого або теорети-
зованого стилю подання матеріалу. 

4. Почуття �запрограмованості�. 
У процесі своєї активності студент 
може виступати і як суб�єкт, і як об�єкт 
одночасно. У стані повної активності 
студент почуває себе суб�єктом. При 
цьому він здійснює повністю орієнту-
ючі, виконуючі та контролюючі елемен-
ти особистої активності і має свободу 
стосовно її реалізації. Істинна актив-
ність може виявитися тільки за наяв-
ності всіх вище визначених структурних 
компонентів. Проте у де-яких випадках 
студент здійснює тільки виконуючі ета-
пи, у той час як орієнтуючі і контро-
люючі здійснюються за допомогою 
комп�ютера. Тоді він виступає як об�єкт 
і переживає почуття �запрограмова-
ності�. Саме така позиція студента 
найбільше гальмує від-чуття ним своєї 
активності. У цьому випадку її про-
будження або не відбувається взагалі, 
або знаходиться на мінімальному рівні 
можливостей. З цієї точки зору одним із 
могутніх чинників підвищення актив-
ності виступає перехід студента з пози-
ції об�єкта на позицію суб�єкта. 

5. Наслідки невизнання результату. 
Якщо студент в ході своєї активності 
один або кілька разів отримав деякий 
результат, що залишився невизнаним, 
непоміченим або навіть негативно 
оціненим за допомогою комп�ютера, то 
цей факт може суттєво загальмувати 
його наступну активність, спрямовану 
на досягнення аналогічних результатів. 
Тому на початкових етапах організації 

діяльності студента в комп�терному 
середовищі викладачеві доцільно всіля-
ко визнавати будь-які результати цієї 
діяльності, не залишаючи їх непомі-
ченими, але одночасно ненав�язливо їх 
коригувати. 

6.  �Вивчена безпомічність�. Якщо 
студент робив кілька спроб для 
досягнення якогось результату і всі ці 
спроби з деяких причин залишилися без 
успіху, то цей факт надалі стриму-
ватиме його активність при нових 
спробах, якщо він не розуміє причини 
негараздів. Урахування цього чинника 
при організації роботи студента за 
ком�ютером припускає надання тільки 
посильних завдань, особливо на початку 
діяльності, щоб не сформувати �вивчену 
безпомічність�. Якщо вона вже виникла, 
то для її зняття корисно спеціально 
створювати штучні ситуації �неочі-
куваного� успіху, а також необхідно 
роз-ривати причини виникнення ус-
кладнень і за допомогою тренувальних 
вправ і завдань зі змістом зростаючої 
складності формувати почуття впев-
неності і домогтися зняття бар�єру. 

7. Звичка діяти за принципом 
найменшого опору. У ситуації, коли 
деякий результат повністю або частково 
може бути досягнутий різними 
способами, але з витратою при цьому 
мінімальних зусиль, то цей шлях 
запам�ятовується, і у подальшому стає 
важко замінити його чимось іншим, 
більш змістовним, більш складним. Так, 
деякі студенти,  замість  копіткої роботи 
з книгами віддають перевагу отри-
манню потрібних  даних у бесіді з 
товаришами і видають результат 
спілкування за свій особистий,  хоча 
значно обмеженіший за змістом, ніж 
отриманий самостійно, проте  в умовах 
формалізму навчального процесу це 
явище спостерігається досить часто. 
При навчанні в комп�ютерно- 
орієтованому середовищі, на відміну  
від цього, є завжди можливість і 
необхідність запропонувати варіантні,  
але рівноцінні способи діяльності. 
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8. Відсутність досвіду самостійної 
діяльності. Щоб студент міг ефективно  
здійснювати самостійну роботу у 
напрямку вивчення різно-манітних 
курсів, він  заздалегідь пови-нен 
оволодіти навичками самостійності 
взагалі, тобто діяти самостійно  і в 
інших ситуаціях свого життя. Досвід 
самостійності передбачає сформова-
ність умінь  розподілу свого часу, поєд-
нування миттєвих інтересів з окремими 
цілями, формування  планів на най-
ближче і віддалене майбутнє.  

9. Нерозвиненість вольової 
саморегуляції. Робота студента в 
комп�терному середовищі на всіх  
етапах її здійснення, особливо на почат-
ку, вимагає значних зусиль, розумової  
напруги, посидючості. Для деяких 
студентів примусити себе взятися до  
роботи, подолати раптові труднощі, 
довести справу до кінця може вияви-
тися  непосильним завданням. З психо-
логічної точки зору розв�язання такої 
проблеми досягається перш за  все за 
рахунок цілого ряду спеціально 
здійснюваних внутрішніх процесів: по-
шуку  особисто значущого сенсу нової 
діяльності, мисленого представлення 
перемоги,  введення до нудної діяль-
ності ігрових моментів. У багатьох сту-
дентів ці внутрішні  процеси вольової 
саморегуляції є недостатньо сформо-
ваними, що істотно знижує їхню актив-
ність під час роботи за комп�ютером. 

Психологічний бар�єр, який виникає 
у студентів під час роботи за 
комп�ютером, можна зняти на етапі 
формулювання цілей і мотивації нав-
чальної діяльності. Важливим є те, що 
один з найбільш ефективних прийомів 
стимулювання розумової діяльності 
студентів, формування мотивів нав-
чання пов�язаний зі створенням проб-
лемних ситуацій. При цьому повинні 
бути необхідні умови для того, щоб 
сформувати у студента такі прийоми 

розумової і практичної діяльності, які в 
найбільшій мірі відповідають змісту і 
характеру навчальних завдань. Це спо-
нукує студента до самостійної діяль-
ності, творчого пошуку рішень того чи 
іншого навчального завдання, засвоєння 
програмного матеріалу та здобуття 
необхідних вмінь і навичок, їх прак-
тичного застосування і корекції для по-
становки більш віддаленої мети. По-
дання нового матеріалу опирається не 
лише на пам�ять студента, а й на вклю-
чення і розвиток його мислення. 
Закріплення матеріалу базується не 
лише на його відтворенні, але і на твор-
чому переосмисленні. Основна частина 
нових знань повинна засвоюватися не в 
готовому вигляді, а в процесі самостій-
ного творчого пошуку за рахунок ком-
п�ютерного моделювання різних ситу-
ацій, використання різноманітних діло-
вих, ролевих і сюжетних ігор. 
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Схема 1 

Заохочення 
позитивних результатів 

з одночасним 
доброзичливим 
коригуванням 

Недостатність 
базової 

підготовки

Формальне 
сприйняття 
навчального 
матеріалу

Несформованіст
ь окремих видів 
мислення

Почуття 
�запрограмо-
ваності� 

Наслідки 
невизнання 
результату 

�Вивчена 
безпомічність� Діяльність за 

принципом 
найменшого 

Відсутність 
досвіду 

самостійної 
діяльності

Нерозвиненість 
вольової 

саморегуляції

Психологіч

ні бар�єри 

Методичні рекомендації і 
посилання на базові знання 

Організація роботи з 
навчальною літературою 

Створення ситуацій 
успіху 

Пошук ціннісних 
сенсів діяльності, 
введення ігрових 

моментів

Озброєння навичками 
самостійної діяльності

Формування навичок 
самоконтролю 

Створення умов для зміни 
позицій суб�єкт↔об�єкт 

Впровадження в навчальний 
процес варіантних способів 

діяльності 

Допоміжні заходи


