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АФЕКТИВНІ ПЕРЕХОДИ (ЗМІНА ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ 

УЧНІВ) ЯК ПОКАЗНИК І ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
КОМФОРТНОСТІ НАВЧАННЯ В  ІНС 

 
В центрі уваги автора статті знаходиться афективний аспект навчання в 

інтелектуальних навчальних системах. Цей інтерес пов'язаний з провідною 
роллю емоцій та мотивації у когнітивних процесах. Емоційне тло навчально-
учіннєвої ситуації є безпосередньо пов'язаним з тією стороною психологічної 
комфортності навчання, яка відображає індивідуальну емоційно-когнітивну 
специфіку індивіда.  

Ключові слова: афективний перехід, психологічна комфортність, емоція, 
мотивація, інтелектуальна навчальна система, педагогічна взаємодія. 
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Статья посвящена аффективному аспекту обучения в интеллектуальных 

обучающих системах, что обусловлено ведущей ролью эмоций и мотивации в 
когнитивных процессах. Эмоциональный фон учебной ситуации 
непосредственно связан с психологической комфортностью обучения, с той ее 
стороной, которая отражает индивидуальную эмоционально-когнитивную 
специфику учащегося.  

Ключевые слова: аффективный переход, психологическая комфортность, 
эмоция, мотивация, интеллектуальная обучающая система, педагогическое 
взаимодействие. 

 
The article is focused on the issue of affects that take place in the learning 

context of intelligent tutoring systems; this interest is based on the leading part of 
emotions and motivation in cognitive processes. Students’ affective experience in the 
instructional environment is directly related to the psychological comfort of 
learning, which is triggered also by specific emotional-cognitive characteristics of 
the individual.  

Key words: affective transition, psychological comfort, emotion, motivation, 
intelligent tutoring system, tutorial interaction. 
 

Останнім часом особливу увагу дослідників і розробників 
інтелектуальних навчальних систем (ІНС) привертає афективний аспект 
навчання, що пов'язано з провідною роллю емоцій та мотивації у 
когнітивних процесах. На нашу думку, цей момент є безпосередньо 
пов'язаним з тією стороною психологічної комфортності навчання, яка 
відображає індивідуальну емоційно-когнітивну специфіку індивіда.  

Було опубліковано ряд робіт, присвячених афективній моделі учня 
(Conati & Mclaren, 2005), простеженню фрустрації та стресу (Burleson, 
2006; McQuiggan, Lee, & Lester, 2007; Prendinger & Ishizuka, 2005), 
моделюванню непевності (Forbes-Riley & Litman, 2007), моделюванню 
емоційних станів (André & Mueller, 2003; Gratch & Marsella, 2004; 
Lester, Towns, & FitzGerald, 1999), формуванню афективно 
інформативних моделей соціальної взаємодії (Johnson & Rizzo, 2004; 
Paiva et al., 2005; Porayska-Pomsta & Pain, 2004; Wang et al., 2008), 
визначенню мотивації учня (de Vicente & Pain, 2002), діагностуванню і 
адаптації до самостійності учня (Beal & Lee, 2005; McQuiggan, Mott, & 
Lester, 2008).  

Метою таких пошуків є адаптування дидактико-педагогічного 
модулю інтелектуальної навчальної системи до афективних та 
мотиваційних процесів учня для того, щоб підвищити точність 
розуміння і використання цих процесів в ІНС, посилити ефективність 
педагогічної взаємодії та поліпшити результативність навчання і 
учіння. Для цього досліджується, зокрема, які емоції переживають учні 
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під час роботи в тому чи іншому навчальному середовищі. В деяких 
роботах цей напрямок дослідження поширюється і на питання, які 
афективні переходи є більш імовірними в процесі учіння (D’Mello et al., 
2007; Craig et al., 2004; Baker et al., 2004; Baker et al., 2007). При цьому 
"траекторії афекту" простежуються головним чином між такими 
шістьма станами (D’Mello et al., 2007; Baker et al., 2004; Baker et al., 
2007): нудьга, "плинний стан" (так позначається емоційний стан, в 
якому суб'єкт може спокійно, безперервно і безперешкодно 
здійснювати свою діяльність), спантеличеність, фрустрація, насолода і 
подив, - для яких було показано їх релевантність для ситуацій 
складного комплексного навчання (Craig et al., 2004). Цікавим 
результатом є те, що в загальному випадку, учні схильні залишатися в 
тому самому стані, що й раніше, тобто, наприклад, перехід зі стану 
нудьги до стану нудьги є вельми імовірним, а в деяких випадках - 
значно більш імовірним, ніж перехід до іншого афективного стану.  Ці 
результати були підтверджені при дослідженні в різних навчальних 
середовищах, в тому числі AutoTutor і базованому на моделюванні 
Incredible Machine. Проте, дуже значущим є і той виявлений групою 
Бейкера факт, що спантеличені учні схильні грати із системою (Baker et 
al., 2004) і, як виявилося в подальшому, учні, які грають із системою, не 
схильні переходити до стану спантеличення (Baker et al., 2007).  

В нещодавніх дослідженнях було поставлено питання, які переходи 
між емоційними станами учня при його роботі у наративно-базованому 
навчальному середовищі є більш імовірними, виходячи з емпатичної 
складової реакції педагогічного модулю ІНС на афективний стан 
учня.(McQuiggan S.W. et al., 2010). Для з'ясування цього питання було 
розроблено інтелектуальне навчальне середовище "Кристалічний 
острів", яке має розвинений віртуальний світ, напівавтономних 
персонажів і деталізований інтерфейс користувача. 

В навчальному середовищі "Кристалічний острів", призначеному для 
дослідження сфери мікробіології та генетики, в основі сюжету лежить 
наукова таємниця, пов'язана з флорою та фауною нововідкритого 
вулканічного острову. Співробітники організованої там дослідної 
станції один за одним отримують невідому інфекційну хворобу. Учень - 
учасник експерименту - грає роль дитини провідного вченого цієї 
станції, що потрапляє на острів і має вирішити цю наукову загадку: 
знайти причину та конкретне джерело спалаху зараження. Учень вільно 
досліджує навколишній світ, пересуваючись по острову, відвідуючи 
різні куточки його, збираючи різні об'єкти і маніпулюючи ними, та 
взаємодіє з іншими персонажами, формулюючи запитання, генеруючи 
та перевіряючи гіпотези, збираючи дані. При цьому учень отримує 
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певне уявлення про сутність інфекційних захворювань. Під час своєї 
розвідки учасник має зібрати досить інформації, щоб правильно 
визначити, який вид птахів є розносчиком інфекції. Певну інформацію 
щодо цього учасник отримує в інтерактивній наративній взаємодії від 
медичного працівника станції, після чого за допомогою серії тестів 
виявляє шуканий вид птахів і визначає, що всі особини, які мають 
відповідні алелі, повинні бути терміново заборонені на острові, щоб 
припинити поширення хвороби. 

На виконання завдання передбачено 35 хвилин. Процес пошуку 
рішення передбачає виконання 15 цілей, в тому числі отримання 
інформації про різні хвороби, збирання симптомів, наявних у хворих 
дослідників, перевірка можливості існування того чи іншого джерела, а 
також звіт про знайдене рішення (причину та джерело хвороби). 

В цьому інтелектуальному навчальному середовищі наратив 
використовується як механізм контекстуалізації учіння, як механізм 
надання смислу навчальному досвіду. Відомо, що контекстуалізований 
досвід учіння сприяє упорядкованій учбовій поведінці (Perry, 1998) і 
впливає на процес учіння і мотивацію учня (Linnenbrink & Pintrich, 
2001). Оскільки це середовище включає в учбовий досвід особистісно 
значущу оповідь, автори системи додали до пов'язаних з учінням 
афективних станів (Craig et al., 2004; D’Mello et al., 2007; Kort et al., 
2001; Baker et al., 2007) також базові емоції, які можуть бути 
релевантними стосовно цієї оповіді (Ekman & Friesen, 1978), отримавши 
в результаті таку лінійку емоцій: гнів, тривога, нудьга, спантеличення, 
насолода, збудженість, страх, плинний стан, фрустрація та печаль. В 
процесі аналізу афективних переходів оцінювався також вплив 
емпатичних реакцій умовних персонажів (паралельна чи реактивна 
емпатія) на афект учня і, відповідно, вплив на напрямок переходу.  

Окрім того, досліджувалося, чи впливають на частоту переходів між 
афективними станами додаткові фактори, такі, як індивідуальні 
характеристики учнів. Для розгляду було вибрано чотири параметри, 
виходячи з їх потенціального впливу на процес учіння і реакції на 
навчальне середовище: стать, особистісні риси, цільові орієнтації та 
"ефект присутності". Для оцінювання цих характеристик учні перед 
початком експерименту заповнювали попередні опитувальники, в тому 
числі звичайну демографічну анкету, показник індексу міжособистісної 
реактивності (Davis, 1994), опитувальник цільової орієнтації (Elliot & 
McGregor, 2001), а також особистісний опитувальник (McCrae & Costa, 
2003). Що стосується "ефекту присутності", то цей параметр оцінюється 
по завершенню експерименту за допомогою "опитувальника 
присутності", який було представлено, з доведенням його валідності, в 
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роботі Уїтмера та Сінгера (Witmer and Singer, 1998). Цей опитувальник 
містить декілька шкал, в тому числі шкали залучення / контролю, 
натуралізму відчуттів та якості інтерфейсу. Він характеризує чотири 
категорії факторів, що роблять свій внесок у ефект присутності: 
контроль, відчуття, розвіювання та реалізм. 

Емпатичні реакції системи реалізуються через умовних персонажів, 
які діють в середовищі "Кристалічний острів". Кожен з них відіграє 
певну роль на острові. Коли учень приймає рішення взаємодіяти з цими 
персонажами, реакцією на це є привітання, в якому висловлено емпатію 
стосовно того емоційного стану, в якому перебуває учень. Про свій стан 
він повідомив у самозвіті в процесі внутрішньоігрового діалогу, 
вибравши з десяти описаних вище афективних станів той, що найкраще 
відображає його почуття у даний момент. При цьому протягом усього 
експерименту учні мають доступ до інформації, пов'язаної з Островом, 
яку вони отримують і з якою знайомляться після заповнення попередніх 
опитувальників перед початком експерименту: історія ситуації на 
Острові, опис завдання, характеристика персонажів, карта Острова, 
контрольний листок, а також листок емоційного самозвіту, де учні 
простежують динаміку свого емоційного стану. Крім цього, одразу 
після закінчення роботи учні заповнюють пост-експерименальний 
опитувальник, розроблений авторами системи, де оцінюють сприйняття 
ними окремих персонажів "Кристалічного острова". 

Аналіз переходів між афективними станами в навчальному 
середовищі "Кристалічний острів" показав, що значною мірою 
підтверджуються результати, отримані в дослідженнях Д'Мелло та 
Бейкера (D’Mello et al., 2007; Baker et al., 2007). Наприклад, в емоційних 
самозвітах домінував плинний стан. Такі результати спостерігалися у 
багатьох дослідженнях емоційних станів при роботі в інтелектуальних 
навчальних системах (Baker et al., 2007; Craig et al., 2004; D’Mello et al., 
2007). Значно рідше відзначалися в даному дослідженні стани 
фрустрації та нудьги, ніж це показано в роботі Д'Мелло (D’Mello et al., 
2007); їх частота приблизно відповідала даним, викладеним в роботі 
Бейкера (Baker et al., 2007). Як не дивно, але емоції, які вважаються 
релевантними стосовно учіння (нудьга, спантеличення, насолода, 
плинний стан, фрустрація), превалювали над пов'язаними з наративом 
емоційними станами (гнів, збудженість, страх, печаль), які, як 
припускалося, можуть бути релевантними афектами при переживанні 
історії "Кристалічного острова". 

До найбільш імовірних напрямків переходу належить перехід від 
певного стану до того ж самого стану. Це виявилося справедливим для 
афективних станів фрустрації, плину, спантеличення, насолоди, нудьги, 
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тривоги, збудження та гніву. Такі цикли прийнято називати "порочним 
колом" для негативних емоцій і "віртуальним колом" у випадку 
перебування учня у позитивному емоційному стані. 

Аналізуючи афективні переходи, що мають місце після отримання 
емпатичної реакції від персонажу "Кристалічного острова", можна 
помітити суттєву різницю у імовірних результуючих афектах. 
Наприклад, якщо учень перебуває у стані фрустрації, вельми імовірно, 
що паралельна емпатія спровокує такий перехід, коли учень залишиться 
у стані фрустрації. Навпаки, реактивна емпатія з незначущою 
імовірністю підтримуватиме це порочне коло. Реактивна емпатія радше 
сприятиме переходу до стану спантеличення, який, як відомо, має 
краще співвідношення з процесом учіння (Craig et al., 2004).  

Розглядаючи імовірні переходи з плинного стану, можна побачити, 
що паралельна емпатія, напевне, підштовхне учнів до віртуального 
кола, щоб вони залишалися у тому ж самому стані. Реактивна емпатія, 
із статистично незначущою імовірністю, може продукувати такий стан, 
проте більш вірогідно, що вона сприятиме афективному переходу до 
стану спантеличення. Оскільки плинний стан вважається оптимальним 
для переживання (Csikszentmihalyi, 1990), здається зрозумілим, що 
реактивна емпатія не може мотивувати учнів до переходу у стан, що 
відзначається ще більшим ступенем залучення. 

Аналіз схем переходу зі стану нудьги показав, що паралельна 
емпатія провокує "порочне коло", тоді як реактивна емпатія не показує 
значущої імовірності створення емоційного циклу. Навпаки, реактивна 
емпатія з найбільшою імовірністю сприяє переходу до плинного стану, 
а перехід до фрустрації є трохи менш імовірним. Якщо колись вдасться 
точно передбачати, в яких випадках реактивна емпатія спрятиме 
плинному стану, а в яких - підтримуватиме фрустрацію, ця 
діагностична інформація допоможе формуванню емпатичних реакцій 
педагогічного модулю інтелектуальної навчальної системи для 
полегшення стану нудьги учня та підтримки плинного стану. 

Що стосується різниці, зумовленої особистісними рисами, 
найбільший інтерес викликають ті характеристики, що мають 
відношення до екстраверсії та "сумлінності". Особи з високим рівнем 
екстраверсії частіше відзначали пов'язані з наративом емоції, такі, як 
гнів чи насолоду, і менше зосереджувалися на процесі учіння чи на 
плинному стані. Можливо, ці учні приділяли більше уваги наративним 
аспектам середовища, таким, як взаємодія з персонажами, і відповідно, 
відволікалися від учбових задач. По-друге, учні, що відзначалися 
високим рівнем сумлінності, рідше повідомляли про те, що відчувають 
спантеличеність. В цілому, такі люди краще вміють регулювати свою 
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власну поведінку, і це, мабуть, дозволяє їм краще зосередитись на 
пошуку рішення для подолання свого спантеличення. Цю думку 
підтримує також той факт, що особи з високим рівнем сумлінності 
мають високу імовірність переходу до плинного стану і дуже низьку 
імовірність залишитися у стані спантеличення. 

В цілому, частотний тренд афективних переходів показує, що 
підвищення рівня орієнтації на успішність призводить до зниження 
рівня плину та підвищення рівня тривоги. Це підтвердилося при аналізі 
домінуючих орієнтацій учнів, а також їх шкал уникання та підходу. 
Отримані результати добре співвідносяться з розумінням підходів, 
використаних цими двома категоріями учнів. Особи з високим рівнем 
сумлінності, орієнтовані на опанування предмету, абсолютно 
зосереджуються на процесі учіння і тому, можливо, більш схильні 
занурюватися в учіннєво-орієнтовану діяльність в даному середовищі. 
Так само, як показують дані афективних переходів, вони швидше 
повертаються до плинного стану після переживання інших афективних 
станів. Навпаки, учні, орієнтовані на успішність, концентруються на 
своїх проявах успіху. Більш високий рівень тривоги, який відзначають 
ці учні, може бути безпосереднім результатом турботи про успіх. 
Оскільки середовище "Кристалічний острів" не має об'єктивної міри 
успіху, орієнтовані на успішність учні можуть нервувати через можливе 
порівняння з іншим учнями та через думку присутнього дослідника. 

Цікаво те, що певні розбіжності вдалося виявити, спираючись на 
індивідуальні звіти про ефект присутності. Учні, які відзначали більш 
високий рівень ефекту присутності, демонстрували схильність до 
почуття тривоги при меншій схильності до відчуття фрустрації. 
Можливо, учні, які відчули фрустрацію, відсторонилися від цієї задачі і 
усього навчального середовища, що і знайшло своє відображення у 
нижчому рівні ефекту присутності. До того ж учні, повністю захоплені 
роботою у навчальному середовищі, можуть відчувати більш інтенсивні 
реакції на наративні аспекти цього середовища. Вони можуть 
турбуватися про благополуччя персонажів і тривожитися про перебіг і 
результати подій. Ці відмінності мають особливе значення тому, що 
дозволяють припустити, що тривогу можна використовувати як 
індикатор міри ефекту присутності. Таким самим чином є очевидним, 
що, маючи на меті підтримання ефекту присутності, є дуже важливим 
уникати фрустрування учнів. 

Здається імовірним, що на результати цього дослідження впливають 
віртуальні персонажі та їх емпатична взаємодія з учасниками гри. 
Моживо, крім типу емпатії, на імовірність того чи іншого афективного 
переходу впливають також стать, наративна та педагогічна роль 
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персонажу. До того ж інформація про емоційні стани була отримана 
виключно з самозвітів учнів. Все це накладає певні обмеження на 
можливість узагальнення результатів даного дослідження. Проте, 
планується підготовка оцінкових емоційних звітів, для чого обличя 
учасників були зафіксовані на відеострічці під час їх взаємодії з 
навчальним середовищем. Окрім того, доцільно в продовження 
дослідження докладніше вивчити, як характер емпатичних реакцій 
системи впливає на афективні переходи учня, що може дати 
інформацію для евристик педагогічного модулю ІНС, які 
визначатимуть, коли застосування емпатії може мати бажаний ефект і 
який тип емпатії (паралельний чи реактивний) буде найефективнішим. 
Залишається також питання, який зворотний зв'язок буде 
використовувати педагогічний модуль, коли емпатія не сприяє бажаним 
для процесу учіння афективним станам. І нарешті, потрібний аналіз 
індивідуальних відмінностей для того, щоб виявити типові афективні 
переходи для різних груп учнів, об'єднаних не лише за параметром 
статі, але й учіннєвими характеристиками, такими, як організованість, 
цільова орієнтація, інтерес, здатність до саморегуляції стосовно як 
процесу учіння, так і афекту. 
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Костюченко О.В.(Київ) 
 

ПЕРЦЕПТИВНА АКТИВНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА 
ПРОБЛЕМА 

 
В статті аналізується проблема перцептивної діяльності, розглядаються 

різні погляди, визначення та концепції сприйняття в психології. Основна увага 
сфокусована на проблемі активності сприйняття. 

Ключові слова: перцепція, перцептивна дія, активність. 
 
В статье анализируется проблема перцептивной деятельности, 

рассматриваются разные взгляды, определение и концепции восприятия в 
психологии. Основное внимание сфокусировано на проблеме активности 
восприятия. 

Ключевые слова: перцепция, перцептивное действие, активность. 
 
In the paper the perceptual activity problem is analyzed, different positions, 

definition and perception concepts in psychology are considered. The basic attention 
is focused on the problem of active perception. 

Key words: sensing, perception, perceptual effect, perceptual action, activity. 
 


