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У всіх людей є бажання навчатися та вчитися. Але більша частина 
програм, практик та стратегій сучасної системи освіти робить навпаки, щоб 
відбити це бажання. Тому, головне завдання сучасної системи освіти на всіх 
ії ланках (початкова-середня-вища-професійна), розробити такі механізми 
навчання, які зацікавлюють, стимулюють інтерес до пізнання, зберегають 
увагу та підтримують зворотній зв’язок.

Найдієвішим засобом навчання завжди вважалася гра. Саме у 
процесі гри, людина показує саму себе, може прогнозувати та передбачити 
деякі ситуації, які ще не трапились, і даже, виправити свої помилки.
Гра як феномен культури пройшла довгий шлях розвитку, акумулюючи 
усі цінності культури та є провідником накопиченого людством знання 
взаємовідносин та інших засобів діяльності.Ми погоджуємося з думкою 
вченого-науковця Г.А.Ляпіної, що «відношення до використання гри у 
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процесі навчання змінювалось в історії педагогічної думки багато разів, 
від повного не прийняття такої форми навчання до побудування всього 
навчального процесу з опорою на гру» [1]. 

Наша стаття присвячена питанням повсякденного життя та навчання 
студентів. Як відомо, мотивація вступу у ВНЗ різноманітна: матеріальна 
(там, де менше контракт), престиж та якість навчання. Слід зазначити, 
що в останні роки цінністю стають не знання, а можливість отримати 
сам документ про навчання. Головними ж залишаються такі мотиви: 
географічний (поблизу до дому), гендерний фактор (там, де більш хлопців 
чи дівчат), бажання продовжити династію, бажання творчої реалізації, 
намагання швидше подоросліти та знаходиться у колі своїх друзів, легкий 
вступ та не бажання йти служити до армії. За даними дослідників, ціннісний 
аспект змінюється у процесі навчання.

Таке різноманіття мотивів навчання викликає низку проблем, і 
завдання педагога в такому випадку, не тільки швидко та своєчасно 
розгледіти їх і виявити рівень складності, а й створити усі сприятливі умови 
для подолання проблем, а можливо проводити заходи, які мають запобігати 
їх появі.Корекційну роботу можна проводити як індивідуально (бесіди, 
тести), так і колективно (ігрові методики та техніки та інше).

Тому ми пропонуємо Програму, яка є міждисциплінарною, так як 
є предметом для  обговорення і дослідження в різних галузях науки: 
психологія, комп’ютерна графіка, фольклор та література, культурологія, 
філософія.

На початку нашого дослідження, ми провели низку тестів та анкетування 
зі студентами, за для того, щоб виявити проблеми у процесі навчання. Для 
цього ми звернулися до методик виявлення мотивацій в учбовій діяльності 
Ільїна Є.П. (книга «Мотивація та мотиви»). Автор пропонує розглядати 
мотив як складну інтегровану психологічну субстанцію, а також наводить 
різні класифікації мотиваційної діяльності [2]. Нас, насамперед зацікавили 
мотивацій навчальної та професійної діяльності, де на нашу думку, саме і 
виникають різні протиріччя та конфлікти.

Наша Програма розрахована на довгий строк і містить наступні етапи 
роботи:

1 етап – тестування, анкетування, інтерв’ю, бесіди індивідуальні,  – 
виявлення проблеми.

2 етап – отримання теоретичної інформації про можливості створення 
комп’ютерної гри для вирішення проблем – спільна праця студента та 
педагога.

3 етап – створення та проходження комп’ютерної гри – можливість 
виявити та виокремити певні проблеми у навчанні, та за допомогою 
проходження етапів та рівнів гри, вирішити їх.

4 етап – аналіз результатів гри та повторне анкетування, тестування, 
бесіди.

Після першого тестування та анкетування нами були виявлені 
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проблеми, які умовно можна поєднати в наступні групи:
1. Комунікативні проблеми (вониможуть бути як з викладачем, так і з 

товаришами по групі).
2. Психологічні проблеми – вони стосуються сфери особистісних 

інтересів, родини).
3.Культурні проблеми – це питання, які повязані з сприйняттям «іных» 

культур, мовні проблеми, питання етикету та інше.
4. Семантичні проблеми – питання, пов’язані з навчанням та 

розумінням матеріалу курсу.
5. Соціальні проблеми – виконання різних соціальних ролей, а також 

пошук своєї ніши в культурно-соціальному суспільстві.
В основі нашої Програми питання, які повязані з грою як феноменом 

культури (лялькотерапія, драматургія), деякими аспектами психотерапії 
(арт-терапія, психодрама, ігротерапія), традиційними та іноваційними 
формами ігрових практик та стратегій (гейміфікація, комп’ютерна графіка, 
комп’ютерна анімація).

Гейміфікація (чи ігрофікація) навчання – це процес та результат 
використання ігрових підходів (стратегій) у неігрових ситуаціях з метою 
підвищення мотивації студентів, включення їх у процес самонавчання 
та самовиховання, у процес вирішення різних начвальних завдань. 
Ефективність гейміфікації як нового засобу організації навчання, який має 
багатий педагогічний потенціал, доведено в різних наукових працях. Вчені 
довели, що інструментарій комп’ютерних ігор в навчальному процесі, по-
перше, підсилює мотивацію суб’єкта навчання, змушує приділяти більш 
якісну увагу отриманню інформації. По-друге, підвищує вирогідність 
досягнення задуманої мети. Від інших ігрових практик (ролевих, ділових 
та інших) гейміфікація відрізняється неімітаційним характером активності: 
зберегаючи сам зміст навчальної діяльності, гейміфікація кардинально 
трансформує засіб організації цієї діяльності та супроводжує весь 
навчальний цикл [3]. 

Сьогодні, дослідники ігрових технологій доводять потенціал 
іграфікації та їх використання в комп’ютерних іграх різних жанрів, 
використовуючи для цього набір ігрових практик та механізмів в неігровому 
контексті для приваблення користувачів до рішення бізнес-проблем  [4; 43]. 
Автори цих наукових праць  визначили, що будь яка комп’ютерна гра має 
явний та прихований сценарій, який створюється засобом метафоризації. 
Тобто в кожній грі є певний наратив (розповідь), який дає підставу 
використовувати різні жанри комп’ютерних ігор та жанри літературних 
(фольклорних) творів[5; 88]. У зв’язку з цим, комп’ютерна уявляється нам 
в вигляді блоків, які повторюються неодноразово, з певними діями героїв, і 
все це відсилає нас до функцій казкових героїв, яка розглядалась у науковій 
праці В.Я.Пропа «Морфологія казки» [6]. 

Стосовно функцій комп’ютерної гри як засобу відновлення 
психологічного стану студентів та вирішення певних проблем у навчанні, 
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ми можемо запропонувати деякі методики і рекомендації з наукових 
досліджень УдоБаєра. В своєї праці «Творча терапія – терапія творчістю» 
він пропонує  питання теорії та практики психотерапії, використовуючи 
різні форми активності реципієнта (в нашому випадку – студента)[7]. 

Методика «Малюнка-мазілка» [7,с.39] чи «малювання каракулей». 
Методика має назву «порогознижуюча», яка дозволяє розслабитись 
та відпустити свої негативні думки та ситуацію.Наступна методика 
«Малюнок-перетворення» (техніка колажа чи нарізки) [7,с.146]. Методика 
«Створи власного героя». Наприклад, казкаМіхаеляЕнде «Маленький 
пожиратель снов». Після того, як образ створено, можнайогорозіравти, 
побити, спалити.Методика «Копінг-стратегії». Умови: казковийгероїмає 
пройти певніперешкоди і переборотисвої страхи. Така методика з’явилась в 
1980-1900 у Німеччіні [7].

Висновки: Працюючи над створеннямгероівказок, студентивходять 
у взаємозвязок з ними, надягають маску персонажа і допомагаютьйому і 
собіборотися з перешкодами, оволодітизнаннями, якібулинедосяжнимипід 
час лекції, компенсуютьінформаційнеперевантаженняпсихологічним, 
емоційним та фізіологічнимвідпочинком.
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