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ВПЛИВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

НА ЕМОЦІЙНУ СТАБІЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 

 

У роботі наведено концептуальні підходи щодо проблеми психологічного впливу комп’ютерної діяльності 

на людину. Проаналізовані аспекти впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в освітню діяль-

ність, узагальнені психогігієнічні вимоги такої діяльності. Уточнено сутність феномену емоційної стабільно-

сті та особистісних детермінант, що її обумовлюють. Виділені характеристики впливу комп’ютерних техно-

логій на емоційну стабільність осіб юнацького віку. В емпіричному дослідженні описані особливості емоційної 

стабільності особистості з урахуванням психологічного змісту комп’ютерної діяльності та її тривалості, 

специфіки навчання студентів та їх статі. Розроблено та апробовано цілеспрямовану систему психокорекції 

негативних емоційних проявів та формування емоційної стабільності студентів, які активно працюють за 

комп’ютером. Експериментально доведено, що впровадження запропонованої системи показало її ефектив-

ність щодо формування емоційної стабільності та психогігієнічних основ взаємодії з комп’ютером. 
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Інформаційно-комп’ютерні технології на сучас-

ному етапі розвитку відкривають нові можливості для 

реалізації особистістю свого потенціалу і є важливим 

елементом освітнього, культурного і професійного 

становлення людини. Сьогодні молодь для успішного 

виконання учбової діяльності використовує 

комп’ютер, за яким проводить і значну частину свого 

часу, а це неоднозначно впливає на його емоційну 

сферу. Саме вона є найбільш інформативним показ-

ником відповідних змін у психічних властивостях, 

процесах і станах. 

Узагальнення результатів досліджень [7], [22], 

[28] та ін., присвячених темі взаємодії в системі «лю-

дина – комп’ютер» і спрямованих на уточнення змісту 

та сутності комп’ютерної діяльності, дає неоднознач-

ну характеристику специфіки її впливу на людину.  

Як у вітчизняній, так і в зарубіжній психології 

[4], [16], [25] та ін. досліджуються проблеми застосу-

вання комп’ютерів у навчальному процесі, причому ці 

розробки переважно спрямовані на оптимізацію вико-

ристання комп’ютерних інформаційних технологій у 

системі освіти. Разом із тим, досліджень, в яких здій-

снюється аналіз впливу комп’ютерної діяльності на 

емоційну стабільність студента, недостатньо, незва-

жаючи на їх теоретичну і практичну актуальність.  

Мета роботи: визначити особливості емоційної 

стабільності особистості, що навчається, з урахуван-

ням психологічного змісту комп’ютерної діяльності 

та побудувати систему корекції негативних емоційних 

проявів, що виникають у цьому процесі. 

Методи дослідження. Для вивчення показників 

емоційної стабільності студентів застосовувались ме-

тодики: «Діагностика емоційної зрілості» 

О. Я. Чебикіна; «Фрайбургський багатофакторний 

особистісний опитувальник» (FPI) форма «В» в адап-

тації А. О. Крилова та ін.; шкала емоційної стабільно-

сті; тест диференційованої самооцінки функціональ-

ного стану В. А. Доскіна та ін. З метою визначення 

домінуючих видів діяльності студентів за 

комп’ютером використано розроблену нами діагнос-

тичну процедуру.  

Узагальнення досліджень [3], [7], [11], [22] та ін., 

присвячених прямо чи опосередковано проблемі 

нашої роботи, дозволило умовно їх виокремити в 

п’ять напрямків.  

Перший напрям складають підходи, в яких роз-

криваються психологічні концептуальні  уявлення  

про  взаємодію  людини  з  комп’ютером [15], [22] та 

ін. У другому – дослідження, орієнтовані на вивчення 

питань професійного відбору фахівців і визначення 

психологічної готовності, надійності та емоційної 

стійкості особистості в екстремальних умовах [3], [27] 

та ін. Третій напрям об’єднує роботи, в яких вивча-

ються інтелектуальні можливості людини при 

взаємодії з комп’ютером та перспективи розроблення 

штучного інтелекту [6], [9], [14] та ін. Четвертий на-

прям включає праці, спрямовані на оптимізацію умов 

взаємодії в системі «людина – комп’ютер» та визна-

чення психогігієнічних вимог у цьому процесі [5], 

[19] та ін., розробки, в яких подані результати впливу 
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комп’ютерних систем на функції зору, опорно-

рухового апарату, серцево-судинної системи [11],  

[18] та ін. Окремим напрямом слід вважати 

дослідження, в яких констатуються випадки негатив-

них наслідків комп’ютерної діяльності, що познача-

ються на дисгармонійному розвитку особистості, і пе-

реважно відображаються в підвищеній фрустрації, 

агресивності, деперсоналізації, комп’ютерній та 

Інтернет-залежності [7], [13], [28] та ін.  

Розкрито, що масштабні стрімкі зміни в 

інформаційно-комп’ютерному просторі впливають на 

становлення емоційної сфери осіб юнацького віку. 

Дослідження [23], [24] та ін. доводять, що зрілий 

юнацький вік є періодом найбільш інтенсивного роз-

витку особистості, досягнення стабільності більшості 

психічних функцій, перетворення мотивації, усієї сис-

теми ціннісних орієнтацій, здатності переробляти і 

засвоювати величезний потік інформації, 

інтенсивного формування спеціальних здібностей у 

зв’язку з професійним визначенням.  

Встановлено, що сучасне суспільство 

характеризується впровадженням новітніх методів 

навчання, пов’язаних з інформатизацією та 

комп’ютеризацією освіти, що сприятиме появі нових 

можливостей для здобуття знань, дистанційного нав-

чання, розширення доступу до освіти всіх рівнів. 

Пріоритет у цих та інших роботах дослідники 

віддають програмному забезпеченню такої діяльності 

[20], [21] та ін., підготовці студентів до використання 

інформаційно-комп’ютерних технологій [8], [10] та 

ін., застосуванню у навчальному процесі дистанційної 

форми та on-line навчання [4], [12] та ін., взаємодії 

викладача та того, хто навчається [16], [25] та ін., 

специфіці підготовки тьюторів та педагогів для забез-

печення навчально-професійної діяльності [17].  

Проведений аналіз досліджень свідчить [20], що 

доступність інформаційних систем має вплив на тих 

студентів, які активно використовують комп’ютерні 

технології та відображається на їх психологічних 

особливостях. З одного боку, ми маємо передумови 

для формування нового менталітету студентів, 

можливості для опанування знаннями й духовними 

цінностями, а з іншого – спостерігаємо і негативні 

наслідки такої технологічної дії, що виявляються 

передусім у їх емоційній сфері.  

Серед властивостей, що забезпечують продук-

тивну діяльність попри негативних впливів та їх по-

долання, вчені (Л. М. Аболін [1], І. Ф. Аршава [2], 

О. Я. Чебикін [26] та ін.) виокремлюють емоційну 

стійкість та емоційну стабільність. 

Емоційна стабільність відображає збалансованість 

і тривалість функціонування різних особливостей 

психіки, що забезпечують успішність діяльності люди-

ни в тих чи інших умовах. Як інтегративна властивість 

вона характеризується сукупністю ознак, що пов’язані 

як і з динамічними, так і з особистісними особливостя-

ми психіки. Емоційна стабільність виявляється через 

сприятливі форми радості, захоплення, специфічно 

спрямованої злості, гніву, що не дезорганізують 

особистість, а навпаки, її мобілізують завдяки 

механізмам саморегуляції, яка виступає провідним 

чинником цієї властивості. Вона не сумісна з неспри-

ятливими для діяльності стійкими проявами страху, 

агресії, депресії, тривожності тощо. При наявності та-

кого комплексу психологічних характеристик, які 

дестабілізують діяльність людини, констатується 

емоційна нестабільність, що вказує на недостатню 

саморегуляцію. Однією з ознак емоційної стабільності 

особистості є також резистентність щодо сприйняття 

зовнішніх та внутрішніх подразників, що виникають у 

діяльності та спілкуванні. 

Ці та інші дані дозволили сформулювати основну 

гіпотезу про те, що зміст та час тривалості 

комп’ютерної діяльності по-різному впливають на 

емоційну сферу особистості. Такий вплив може носи-

ти як позитивний, так і негативний характер, що 

проявляється в ознаках емоційної стабільності. При 

цьому її ознаки можуть об’єднуватися у певні ком-

плекси, кожен з яких містить провідні властивості. 

Визначивши останні та їх поєднання, можна не лише 

прогнозувати спрямування розвитку емоційної сфери, 

але й застосовувати адекватні засоби попередження 

негативних емоційних проявів та формування 

емоційної стабільності. 

Результати теоретичного дослідження 

засвідчили, що часовий параметр роботи людини за 

комп’ютером є важливим чинником впливу на її 

психічний стан. Крім того, ми припустили, що на 

психічні особливості особистості, на її мотивацію та 

пізнавальну активність впливає також зміст 

діяльності за комп’ютером. Тому емпіричною осно-

вою аналізу проблеми стало порівняння результатів, 

отриманих у молоді з різною спрямованістю 

діяльності і часом роботи за комп’ютером. Завдяки 

процедурі визначення домінуючої у студентів 

комп’ютерної діяльності були виділені такі її види: 

інформаційно-розважальна і навчально-професійна. 

За тривалістю комп’ютерної діяльності щодня умовно 

всіх обстежених було поділено на групи, що 

відповідають наступним інтервалам такої взаємодії: 1) 

до двох годин; 2) від двох до шести; 3) від шести го-

дин і більше. Також були виділені групи студентів за-

лежно від напрямку навчання (гуманітарного і 

технічного) та з урахуванням їх статі. 

Статистичний аналіз достовірних відмінностей у 

діагностованих показниках, що детермінують 

емоційну стабільність у різних групах, у цілому, 

засвідчив такі дані. У студентів із переважанням нав-

чально-професійної діяльності за комп’ютером, які 

займаються до 2 годин, менше виражені пізнавальний 

інтерес (t=2,99; р≤0,01), спонтанна (t=2,94; р≤0,01) і 

реактивна (t=2,44; р≤0,01) агресивність, порівняно з 

обстеженими, які займаються тією ж діяльністю від 2 

до 6 годин. Також в цій групі (до 2 годин) є 

відмінності від групи досліджуваних, які працюють 

більше 6 годин, за вищими проявами експресивності 
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(t=4,27; р≤0,01), роздратованості (t=2,82; р≤0,01), 

емоційної лабільності (t=2,18; р≤0,05) та нижчими 

значеннями показників спонтанної агресивності 

(t=2,23; р≤0,05), врівноваженості (t=3,30; р≤0,01). 

Встановлені також певні відмінності у тих, хто 

використовує комп’ютер від 2 до 6 годин за більш ви-

раженими значеннями показників байдужості (t=2,75; 

р≤0,01), експресивності (t=3,64; р<0,01), 

роздратованості (t=3,45; р≤0,01), реактивної 

агресивності (t=2,66, р≤0,01), порівняно зі студента-

ми, які працюють від 6 годин і більше, у яких, в свою 

чергу, вища врівноваженість (t=2,81; р≤0,01). 

Щодо груп обстежуваних, які застосовують 

комп’ютер як інформаційно-розважальний засіб, то в 

цих групах теж виявлені певні відмінності залежно  

від часу. Так, студенти, які взаємодіють із 

комп’ютером до 2 годин щодня, статистично 

достовірно відрізняються більшою сором’язливістю 

(t=2,66; р≤0,01) і меншими значеннями показників 

саморегуляції (t=2,33; р≤0,05), екстраверсії (t=2,20; 

р≤0,05) та комунікативності (t=2,66; р≤0,01), 

порівняно з тими, хто займається такою ж діяльністю 

від 2 до 6 годин. Відмінністю студентів, які займа-

ються інформаційно-розважальною діяльністю від 

двох до шести годин, спостерігається переважання 

значень показників агресивності (t=2,93; р≤0,01), 

байдужості (t=2,68; р≤0,01), експресивності (t=2,23; 

р≤0,05), екстраверсії (t=3,23; р≤0,01), маскулінності 

(t=3,96; р≤0,01), комунікативності (t=3,41; р≤0,01), 

порівняно зі студентами, які знаходяться за 

комп’ютером шість і більше годин. Останні характе-

ризуються нижчим рівнем саморегуляції (t=2,82; 

р≤0,01), недостатньою врівноваженістю (t=3,03; 

р≤0,01) і вираженою депресивністю (t=3,45; р≤0,01). 

Тобто, інформаційно-розважальна діяльність 

відносно попередніх даних в групі обстежуваних, що 

використовують комп’ютер переважно як навчально-

професійний засіб, має більший негативний вплив на 

емоційну стабільність. 

Отже, отримані результати дали підставу 

стверджувати, що тривалість та зміст комп’ютерної 

діяльності випробовуваних  по-різному впливає на їх 

емоційну стабільність. Очевидно характер зазначено-

го впливу залежить від умов навчально-професійної 

діяльності обстежуваних, а саме від змісту їх 

підготовки. Адже специфіка навчально-професійної 

діяльності студентів гуманітарних та технічних 

спеціальностей суттєво відрізняється.  

Встановлені статистично достовірні відмінності 

за показниками, які відображають різні особливості 

емоційної сфери обстежуваних технічного та 

гуманітарного напрямку навчання. У групах випробо-

вуваних  технічних спеціальностей у рамках навчаль-

но-професійної та інформаційно-розважальної 

комп’ютерної діяльності встановлені статистично 

достовірні відмінності за показниками саморегуляції 

(t=3,38; p≤0,01), врівноваженості (t=3,04; p≤0,01), 

радості (t=-2,78; p≤0,01), маскулінності (t=2,06; 

p≤0,05). Це свідчить про те, що молодь технічних 

спеціальностей з навчально-професійною діяльністю 

за комп’ютером характерна здатність добре регулю-

вати свої емоції, стримувати небажані емоційні про-

яви, як свої, так і в оточуючих. Крім того, вони 

стійкіші до стресу, більш впевнені та активні. Щодо 

студентів цього напрямку навчання з інформаційно-

розважальною діяльністю за комп’ютером, то вони 

більш оптимістичні і, в той же час, менше 

врівноважені та стримані.  

В групах обстежуваних гуманітарних 

спеціальностей із навчально-професійним та 

інформаційно-розважальним напрямком 

комп’ютерної діяльності спостерігаються статистично 

значущі відмінності за показниками екстраверсії (t=-

2,72; p≤0,05), радості (t=-2,52; p≤0,05), маскулінності 

(t=-2,25; p≤0,05), сором’язливості (t=2,08; p≤0,05). 

Враховуючи отримані дані, можна казати, що студен-

ти гуманітарного факультету із домінуванням нав-

чально-професійної діяльності в системі «людина-

комп’ютер» менш впевнені, відчувають більше 

труднощів в спілкуванні, ніж студенти з 

інформаційно-розважальною діяльністю, які характе-

ризуються більш вираженою екстравертованістю та 

яскравими проявами радості. 

Такі розбіжності можна пояснити кількома чин-

никами: по-перше, тим, що молодь обох напрямків 

навчання в силу певних природних та особистісних 

особливостей вже на початку обрання спеціальності 

мали схильність до діяльності, яка дозволяє 

реалізувати свої потреби в професійному становленні. 

По-друге, сама навчально-професійна діяльність пря-

мо або опосередковано впливає на прояв та розвиток 

їх особистісних особливостей, а по-третє, вірогідним 

можна вважати те, що на ці зміни впливають також 

статеві відмінності, оскільки студентів чоловіків 

значно більше нараховується на технічних 

спеціальностях. В цьому сенсі, якщо розглядати 

відмінності між показниками в групах студентів-

юнаків із вказаними видами діяльності за 

комп’ютером, то тут теж виявлені статистично 

достовірні дані: у юнаків із навчально-професійною 

діяльністю за комп’ютером більше виражені значення 

показників саморегуляції (t=2,85; р≤0,01), 

врівноваженості (t=3,55; р≤0,01) та маскулінності 

(t=2,66; р≤0,01). Значення показника радості вище у 

юнаків з інформаційно-розважальною діяльністю 

(t=2,44; р≤0,05). Отже, можна сказати, що студенти 

чоловічої статі з навчально-професійною діяльністю в 

системі «людина – комп’ютер» мають більшу 

здатність стримувати та регулювати свої емоції, вони 

впевненіші, стійкіші до стресу, активніші, емоційно 

стабільніші порівняно з юнаками, які займаються 

інформаційно-розважальною діяльністю.  

У групі випробовуваних, для яких інформаційна-

розважальна діяльність є домінуючою, 

спостерігаються вищі результати з діагностованих 

показників, порівняно з тими, хто займається нав-
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чально-професійною діяльністю, за показниками 

радості (t=2,72; р≤0,01), пізнавального інтересу 

(t=2,03; р≤0,05), сорому (t=2,28; р≤0,05), спонтанної 

агресивності (t=2,86; р≤0,01), екстраверсії (t=2,92; 

р≤0,01), маскулінності (t=2,47; р≤0,05). Перша група 

юнок характеризується більшим оптимізмом, досить 

високою пізнавальною активністю, екстраверсією, але 

водночас афективним реагуванням, імпульсивністю. Для 

групи студенток із переважно навчально-професійною 

діяльністю за комп’ютером характерна здатність краще 

володіти собою в різних ситуаціях, стримувати небажані 

емоції.  

У цілому, ми можемо констатувати, що в групах 

студентів із домінуванням навчально-професійної 

діяльності за комп’ютером і у юнаків, і у юнок, є оз-

наки емоційної стабільності на відміну від студентів, 

які в основному займаються інформаційно-

розважальною діяльністю.   

Отримані результати в кожній групі дозволяють 

констатувати різну систему кореляційних зв’язків, що 

вказує на взаємозалежність емоційної стабільності зі 

змістом комп’ютерної діяльності та її тривалістю.  

Врахування цих та інших даних може бути вико-

ристано при розробці системи корекції та формування 

основ емоційної стабільності у випробовуваних, які 

активно працюють за комп’ютером. 

При її побудові ми враховували: специфіку нега-

тивних змін емоційних особливостей студентів, їх 

глибину, стійкість, зв’язок з іншими властивостями; 

індивідуально-психологічні особливості юнацького 

віку досліджуваних, а саме мотивацію, пізнавальний 

та особистісний інтерес; певні аспекти організації 

комп’ютерної діяльності, в яку задіяні студенти (вдо-

ма, на роботі та інше); існуючі методи, прийоми, 

техніки психологічного впливу (аутогенне та 

ідеомоторне тренування, вправи з релаксації, активне 

слухання тощо). 

Головна мета запропонованої системи полягала в 

усвідомленні студентами впливу інформаційно-

комп’ютерних технологій; профілактиці та корекції 

негативних емоційних проявів внаслідок цієї 

діяльності та формування емоційної стабільності, ви-

ходячи зі специфіки роботи студента за комп’ютером.  

Запропонована система має комплексний підхід, 

де на одному з її перших етапів ключовими момента-

ми є інформаційно-просвітницька діяльність, яка 

пов’язана з розширенням уявлень студентів про 

ймовірні негативні впливи комп’ютера на людину. А 

також проведення психодіагностики емоційних 

станів, властивостей студентів, надання нормативних 

психогігієнічних порад щодо організації роботи за 

комп’ютером. Другий етап був спрямований на 

психологічну індивідуальну і групову корекцію нега-

тивних проявів в емоційній сфері, які виникли 

вірогідно, внаслідок взаємодії з комп’ютером з опо-

рою на провідні особистісні особливості студентів, 

що детермінують емоційну нестабільність. В цій 

частині робота відбувалась на таких взаємопов’язаних 

рівнях: навчання студентів прийомам та методам опа-

нування своїм емоційним станом; розширення 

функціональних та операційних можливостей 

студентів, формування необхідних знань, навичок, 

вмінь, що веде до підвищення результативності 

діяльності, створення запасу міцності; корекція пев-

них особливостей емоційної сфери особистості 

студентів. Корекційна частина складалася із занять, 

об’єднаних темою, а саме, розвиток емоційної 

компетентності, емпатії, комунікативності, робота з 

нівелюванням тривожності, сором’язливості, агресії. 

При цьому акцент робився на індивідуальні 

особливості студентів. Крім того, систематично про-

водився самоаналіз станів та змін. У третій 

формувальній частині запропонованої системи увага 

спрямовувалася на розвиток певних емоційно-

вольових властивостей, саморегуляції, емоційної 

стабільності студентів. Мета цієї частини полягала в 

розширенні інформаційних каналів, активізації 

процесів самопізнання, покращенні саморегуляції 

емоційних станів. 

Для запровадження запропонованої системи було 

сформовано групи студентів, які активно займаються 

комп’ютерною діяльністю від шести і більше годин із 

виявленою емоційною нестабільністю: за невротично-

депресивним типом, сором’язливо-лабільним, агре-

сивно-роздратованим та сензитивно-

несаморегулятивним.  

В усіх групах була проведена психодіагностика 

емоційних станів та властивостей на початку та по 

завершенні реалізації цілеспрямованої системи (табл. 

1).  

Після проведення формувального експерименту в 

групі емоційно нестабільних за невротично-

депресивним типом (група 1) виявлено певні 

позитивні зміни емоційної сфери за рахунок 

підвищення рівня пізнавального інтересу, радості, са-

мопочуття, активності, саморегуляції та зниження не-

гативних проявів агресії, тривоги, байдужості.  

У групі студентів емоційно нестабільних за со-

ром’язливо-лабільним типом (група 2), після експе-

рименту результати засвідчили покращення 

вираженості показників радості, пізнавального 

інтересу, активності, експресивності, саморегуляції та 

зниження проявів агресії, байдужості, сорому.  

У групі студентів емоційно нестабільних за агре-

сивно-роздратованим типом (група 3) після впроваджен-

ня запропонованої системи, спостерігаються нівелювання 

негативних емоційних проявів та підвищення 

пізнавального інтересу, радості, активності, настрою, 

емпатії. 

У групі студентів емоційно нестабільних за сензи-

тивно-несаморегулятивним типом (група 4), після форму-

вального експерименту зменшився рівень агресії, тривоги, 

байдужості, сорому та змінився на краще рівень самопо-

чуття, емпатії, пізнавального інтересу, радості. 
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Таблиця 1 

Статистично достовірні зміни у показниках емоційної  

стабільності молоді до і після формувального експерименту 

Показ- 

ники 

Група 1 Група 2   Група 3 Група 4 

до після t до після t до після t до після t 

П1 53,6 69,4 2,27 51,3 69,7  2,69* 53,1 75,4  3,28* 49,6 68,2 2,35 

П2 34,3 17,3  -2,34 22,4 13,3 -2,09 56,9 31,3 -7,11* 48,4 31,4 -7,20* 

П3 50,9 24,0 -6,22* 29,0 17,8  25,4 12,2 -2,50 49,3 25,2 -4,64* 

П4 50,7 24,3 -5,47* 33,1 19,6 -3,73* 37,6 18,7 -4,97* 58,2 36,7 -5,02* 

П5 56,9 77,9  3,39* 59,1 77,2  2,56 53,0 74,4  4,28* 47,4 66,6  2,92* 

П6 27,6 16,6  52,8 29,8 -7,42* 37,4 18,0 -3,92* 40,2 19,9 -3,02* 

П7 7,8 8,3  5,3 6,7 2,43 6,2 6,4  6,4 6,8  

П8 5,8 6,7 2,11 5,8 7,7 2,12 6,0 6,8  5,1 5,3  

П9 7,3 7,9  7,0 7,4  6,1 7,4 2,20 5,6 7,0 2,08 

П21 4,1 5,0   2,71* 4,5 4,8  4,6 4,7  3,6 4,5 2,39 

П22 4,0 4,7 2,12 4,4 5,0 2,06 4,1 4,8  2,66* 4,0 3,9  

П23 5,1 5,5  5,0 5,2  4,5 5,2 2,04 4,5 4,6  
Примітка: 1. П1-радість, П2-агресія, П3-тривога, П4-байдужість,  

П5-пізнавальний інтерес, П6-сором, П7-експресивність, П8-саморегуляція,  
П9-емпатія, П21-самопочуття, П22-активність, П23-настрій;  

2. без позначки * - відмінності статистично достовірні на рівні р≤0,05, * - відмінності статистично достовірні на рівні р≤0,01. 

 

Узагальнюючи отримані результати експерименту, 

можна констатувати, що впровадження розробленої нами 

системи профілактики та корекції негативних емоційних 

проявів привело до певного підвищення рівня емоційної 

стабільності студентів, які працюють за комп’ютером.   

Таким чином, апробація запропонованої системи 

корекції та формування емоційної стабільності продемон-

струвала позитивність її використання в роботі зі студен-

тами, які активно займаються комп’ютерною діяльністю. 

У виконаному дослідженні  вперше встановлено, що 

тривала (понад шість годин щодня) комп’ютерна діяль-

ність неоднозначно впливає на емоційну стабільність сту-

дентів: у студентів, які віддають перевагу інформаційно-

розважальній діяльності, підвищується депресивність та 

знижується саморегуляція, врівноваженість; для студентів 

із навчально-професійною спрямованістю негативні 

впливи виявляються меншою мірою; виділено типи емо-

ційної нестабільності, а саме: невротично-депресивний, 

сором’язливо-лабільний, агресивно-роздратований та сен-

зитивно-несаморегулятивний, що відображають емоційні 

особливості студентів, які активно взаємодіють із 

комп’ютером; уточнено сутність феномену емоційної 

стабільності та особистісних детермінант, що її зумов-

люють; набули подальшого розвитку уявлення про про-

філактику та корекцію негативних проявів в емоційній 

сфері студентів, які активно використовують комп’ютер, 

а також психогігієнічні вимоги щодо взаємодії людини в 

системі «людина – комп’ютер» з урахуванням часу та 

змісту діяльності. 

Висновки. 1. Аналіз теоретико-методологічних під-

ходів відносно емоційної сфери особистості в системі 

«людина - комп’ютер» дозволяє умовно поділити їх на дві 

групи. До першої групи можна віднести системні теорії 

(діяльнісна, емоційної регуляції, стресу та ін.), до другої - 

фрагментарні (тривоги, агресії, фрустрації та ін.). Розкри-

то, що проблема взаємодії людини з комп’ютером та ін-

шими інформаційними системами на сучасному етапі є 

актуальною для педагогічної і вікової психології, проте, 

недостатньо дослідженою в аспекті впливу таких засобів 

та їх змісту на емоційну стабільність особистості. 

2. Теоретично встановлено, що стрімкі зміни інфор-

маційно-комп’ютерних технологій та їх впровадження в 

діяльність молодів випереджають розробку психологіч-

них рекомендацій стосовно психогігієнічних умов взає-

модії людини з такою технікою. Емоційна стабільність 

відображає збалансований прояв ознак, що характеризу-

ють її в різних видах діяльності особистості. Останні 

пов’язані як з динамічними, так і з особистісними особли-

востями емоційної сфери. 

3. Систематизовано найбільш суттєві чинники 

комп’ютерної діяльності, що впливають на емоційну 

стабільність: по-перше, сенсорні стимули (підвищена 

яскравість зображення, шум, електростатичні поля та ін.), 

по-друге, особистісні (спрямовані на навчальну, 

професійну та розважальну діяльність), по-третє, часові 

(тривалість діяльності). 

4. Аналіз вивчення психологічного змісту впливу 

комп’ютерної діяльності на емоційну стабільність молоді 

дозволив поділити всіх обстежуваних умовно поділити на 

тих, у кого переважає навчально-професійна або 

інформаційно-розважальна діяльність, враховуючи час, 

професійну спрямованість та ін.  

Встановлено, що усі випробовувані, незалежно від 

змісту комп’ютерної діяльності, за ознаками емоційної 

стабільності мають тенденцію відрізнятися залежно від 

часу взаємодії з комп’ютером. Найбільш негативні зміни 

емоційної стабільності відмічаються у студентів, які ви-

користовують комп’ютер як засіб розважання від 6 і 

більше годин: підвищується депресивність та знижується 

саморегуляція, врівноваженість. У студентів, у яких 

домінує навчальна-професійна діяльність і вони займа-

ються нею від 6 і більше годин за комп’ютером, ознаки 
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емоційної стабільності мають менші негативні прояви. 

Отримані результати співставлення ознак емоційної 

стабільності між студентами гуманітарних і технічних 

спеціальностей показали, що останні мають більш вира-

жену емоційну стабільність відносно перших незалежно 

від тривалості комп’ютерної діяльності. У групах обсте-

жуваних із домінуванням навчально-професійної 

діяльності за комп’ютером і у юнаків, і у юнок, 

спостерігаються ознаки емоційної стабільності на відміну 

від студентів, які в основному займаються інформаційно-

розважальною діяльністю.   

5. Емпірично виявлено, що певна комбінація 

показників емоційної сфери, яка вивчається, дозволяє 

скласти типи емоційної нестабільності: невротично-

депресивний, сором’язливо-лабільний, агресивно-

роздратований та сензитивно-несаморегулятивний, що 

відображають особливості студентів, які активно займа-

ються комп’ютерною діяльністю. 

6. Побудована система профілактики та корекції не-

гативних емоційних проявів у молоді, яка активно 

взаємодіє із персональним комп’ютером, складається з 

теоретико-діагностичної, корекційної, формувальної час-

тин. Апробація запропонованої системи показала її 

ефективність в аспекті формування психогігієнічних ос-

нов взаємодії з комп’ютером, змін у зниженнях прояву 

агресії, байдужості, тривоги та підвищенні саморегуляції, 

активності, пізнавального інтересу в експериментальній 

групі. При цьому найбільший вплив на зміни виявили 

вправи, ігри, пов’язані з подоланням сором’язливості, 

розвитком емоційного самопізнання, формуванням пози-

тивного емоційного фону.  
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  

ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

В работе представлены концептуальные подходы по проблеме психологического воздействия компьютер-

ной деятельности на человека. Проанализированы аспекты внедрения информационно-компьютерных техноло-

гий в образовательную деятельность, обобщены психогигиенические требования такой деятельности. Уточнена 

сущность феномена эмоциональной стабильности. Выделены характеристики влияния компьютерных техноло-

гий на эмоциональную стабильность лиц юношеского возраста. Экспериментально доказано, что внедрение 

предложенной системы показало ее эффективность по формированию эмоциональной стабильности и психоги-

гиенических основ взаимодействия с компьютером. В статье определены интегративные свойства эмоциональ-

ной стабильности, которая определяется набором характеристик, связанных с динамическими личностными ха-

рактеристиками эмоциональной сферы. Эмпирически установлено, что компьютерная деятельность влияет на 

студентов как положительно, так и отрицательно. В группах студентов (юношей и девушек), большей частью 

использующих компьютер для обучения и работы, наблюдаются признаки эмоциональной стабильности по 

сравнению со студентами, которые используют компьютеры для информационно-развлекательных целей. Ус-

тановлено, что длительная (более шести часов в день) компьютерная деятельность студента влияет на его эмо-

циональную устойчивость: повышается уровень депрессивности, агрессивности, снижается саморегуляция. 

Разработана и протестирована система, направленная на психокоррекцию негативных эмоциональных проявле-

ний и формирование эмоциональной устойчивости студентов, которые активно работают за компьютером. Бы-

ло экспериментально доказано, что реализация предложенной системы является эффективной в области фор-

мирования эмоциональной устойчивости и психогигиенических основ взаимодействия с компьютером. 

Ключевые слова: эмоциональная стабильность, компьютерная деятельность, длительность компьютерной 

деятельности, психологическое содержание компьютерной деятельности, юношеский возраст, студенты, психо-

гигиенические условия. 
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INFLUENCE OF COMPUTER ACTIVITY ON PERSON’S EMOTIONAL STABILITY 

The conceptual approaches to the problem of psychological influence of computer activity on a person are repre-

sented in the article. The aspects of implementation of information and computer technologies in educational activity 

have been analysed and psychohygienic requirements for such activity have been generalized. The essence of the emo-

tional stability phenomenon and personal determinants that cause it have been clarified. Characteristics of the influence 

of computer technologies on the emotional stability of adolescent’s personality have been pointed out. This paper de-

fines integrative emotional stability properties, which are determined by a set of characteristics associated with dynamic 

personal characteristics of the emotional sphere. It is empirically established that computers influence on students in 

both positive and negative ways. In students groups (both boys and girls) with domination of learning and working ac-

tivity features of emotional stability are revealed compared to the students who use their computers for infotainment ac-

tivities. It is established that long-term (more than six hours daily) computer activity of a student affects his/her emo-

tional stability: it increases depression, aggression and reduces self-regulation. The system aimed at psychocorrection of 

negative emotional manifestations and formation of emotional stability of students who actively work at the computer 

has been developed and tested. It has been experimentally proved that implementation of the proposed system is effec-

tive in the field of formation of emotional stability and psychohygienic grounds of interaction with the computer. 

Keywords: emotional stability, computer activity, duration of computer activity, psychological content of computer 

activity, adolescence, students, psychohygienic conditions. 
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