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Объект исследования – младшие школьники (4 класс). 

 

Цель работы – выявить личностные характеристики младших 

школьников в зависимости от их компьютерных предпочтений. 

 

Методы исследования – метод тестирования, анкетирования. 

 

Результаты исследования:  1. Тревожность у большинства младших 

школьников проявляется на «нормальном» уровне – 77%. Основным 

фактором, определяющим возникновение тревожности, является 

«межличностное напряжение», которое встречается у 65% младших 

школьников. 

2. Доминирующий тип мотивации в младшем школьном возрасте – 

социальная мотивация (71%). Доминирующие уровни мотивации – широкие 

социальные мотивы (38%) и узко социальные мотивы (36%). 

3. У большинства младших школьников познавательная потребность 

выражена на «среднем» уровне (66%). 

4. Большая часть младших школьников (43%) предпочитает играть за 

компьютером только в развлекательные игры и проводить время в 

социальных сетях. Большая часть испытуемых (65%) проводит за 

компьютером ежедневно больше 40 минут, что превышает норму. 

5. Было выявлено, что у младших школьников, которые играют только в 

развивающие игры, познавательная потребность выражена лучше, чем у 

младших школьников, которые играют только в развлекательные игры и 

тратят время за компьютером на социальные сети.  

 

 

Областью применения является разработка рекомендаций по 

использованию компьютера младшими школьниками, разработка 

коррекционных программ, индивидуальное и семейное консультирование. 
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Ключавыя словы: АСОБАСНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ, 

ТРЫВОЖНАСЦЬ, МАТЫВАЦЫЯ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦI, 

ПАЗНАВАЛЬНАЯ ПАТРЭБА, МАЛОДШЫ ШКОЛЬНЫ УЗРОСТ, 

КАМП'ЮТАРНЫЯ ПЕРАВАГI 

Аб'ект даследавання – малодшыя школьнікі (4 клас). 

 

Мэта працы – выявіць асобасныя характарыстыкі малодшых 

школьнікаў у залежнасці ад іх камп’ютарных пераваг. 

 

Метады даследавання – метад тэставання, анкетавання. 

 

Вынікі даследавання: 1. Трывожнасць ў большасці малодшых 

школьнікаў выяўлена на «нармальным» узроўні - 77%. Асноўным фактарам, 

якi ўплывае на ўзнікненне трывожнасці, з'яўляецца «міжасобаснае 

напружанне», якое сустракаецца ў 65% малодшых школьнікаў. 

2. Дамінуючы тып матывацыі ў малодшым школьным узросце - 

сацыяльная матывацыя (71%). Дамінуючыя ўзроўні матывацыі - шырокія 

сацыяльныя матывы (38%) і вузка сацыяльныя матывы (36%). 

3. У большай колькасцi малодшых школьнікаў пазнавальная патрэба 

выяўлена на «сярэднім» узроўні (66%). 

4. Большая частка малодшых школьнікаў (43%) аддае перавагу гуляць 

за камп’ютарам толькі ў забаўляльныя гульні і праводзіць час у сацыяльных 

сетках. Большая частка школьнiкаў (65%) праводзіць за камп’ютарам штодня 

больш за 40 хвілін, што перавышае норму. 

5. Было выяўлена, што ў малодшых школьнікаў, якія гуляюць толькі ў 

развіваючыя гульні за камп’ютарам, пазнавальная патрэба развiта лепш, чым 

у малодшых школьнікаў, якія гуляюць толькі ў забаўляльныя гульні і 

адводзяць час за камп’ютарам на сацыяльныя сеткі. 

 

Вобласцю ўжывання з'яўляецца распрацоўка рэкамендацый па 

выкарыстанні камп’ютара малодшымі школьнікамі, распрацоўка 

карэкцыйных праграм, індывідуальнае і сямейнае кансультаванне. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Master's thesis, 104 p., 4 pic., 16 tabl., 4 app. 

 

Keywords: PERSONAL CHARACTERISTICS, ANXIETY, 

MOTIVATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY, COGNITIVE NEEDS, 

PRIMARY SCHOOL AGE, COMPUTER PREFERENCES 

 

The object of the research are younger students (Grade 4). 

 

Purpose  of the research is to identify personal characteristics younger 

students depending on their computer preferences. 

 

Research methods is method of the testing and the surveys. 

 

Results:  

1. Anxiety manifests itself in "normal" level (77% of primary school 

children). The main factor determining the occurrence of anxiety is "interpersonal 

stress", which is observed in 65% of primary school children. 

2. Dominant type of motivation in primary school age is the social 

motivation (71%). Dominant motivation levels are the broad social motives (38%) 

and the narrow social motives (36%). 

3. Cognitive needs expressed on the "average" level (66% of primary school 

children). 

4. Most of primary school children (43%) prefers to play on the computer 

only entertaining games and spending time on social networks. Most of the 

subjects (65%) are playing at the computer every day for more than 40 minutes, 

which exceeds the norm. 

5. Cognitive need  develops better in primary school children who play only 

in computer games for the development. This need develops worse in primary 

school children who play only in computer games for the entertainment, 

respectively. 

 

Application is the development of recommendations on the use of computer 

younger students, the development of intervention programs, individual and family 

counseling. 


