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На сьогодні активно продовжують розвиватися технології, що 

розширюють можливості методів наочності та доступності в освіті. Так, 
активно використовуються програмні засоби для організації онлайн-
навчання, зокрема YouTube і навчальні платформи (Prometheus, Matfic, 
ЕдЕра, Coursera і т. д.).  

Набувають популярності технології віртуальної реальності. Реальних 
досліджень використання цих технологій у педагогіці не так багато, 
оскільки затрати, що пов’язані з їх використанням у навчальних цілях, є 
суттєвими як в нашій країні, так і за кордоном.  

Як зазначає А.Е. Войскунський [1], організація навчання засобами 
технологій віртуальної реальності перебуває на початковому етапі 
запровадження в освітній процес і ставить багато питань перед 
фахівцями у сфері педагогічної психології. Віртуальна реальність (ВР) 
може бути визначена як комп’ютерна симуляція реального світу чи 
уявного середовища [2]. Згідно з визначенням Вітцгеральда та Ріви [3], 
основою ВР виступає ідея того, що комп’ютер може створити 
тривимірне графічне оточення, оперуючи числовими даними, 
згенерованими за допомогою відповідних технологічних пристроїв – 
окулярів ВР, трекерів, кімнат сенсорів тощо. У такому світі суб’єкт має 
можливість пересуватись без будь-яких перешкод, змінювати свій 
зовнішній вигляд, маніпулювати та керувати змодельованими об’єктами. 
Представлені середовища можуть бути об’єктами як реального світу 
(квартира, кінозал, школа), так і абстрактного (бази даних, математичні 
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моделі молекул, атомів та ін.). На нашу думку, створення подібних 
інформаційних ресурсів з елементами інтерактивності може: 

‒ сприяти подальшому розвитку абстрактно-логічного мислення 
учнів; 

‒ привнести до педагогічної діяльності ігрові та дослідницькі 
компоненти, що допоможуть краще засвоювати та моделювати 
подібного роду ідеї.  

За останні роки було розроблено та імплементовано велику кількість 
платформ віртуальної реальності, що мають за мету підтримати 
навчання у різних галузях. Справжнім викликом для педагогів є 
визначення того, де ВР постане додатковим стимулом для опанування 
різних концепцій та надбання нових навичок у певних спеціальностях, та 
як адаптувати нові стандарти навчання під старі. Основними галузями, 
де ВР досліджується та розвивається є військова служба, медицина, 
дизайн [4; 5], лінгвістика [6] тощо.  

Фахівці військової справи упродовж тривалого часу 
експериментували з різними тренувальними системами, що мали 
накопичити досвід у проведенні польових дій. Такими системами 
виступають різноманітні симулятори польотів, розподілені бойові 
середовища тощо. Окремо можна виділити SIMNET/DIS – віртуальне 
середовище [7], призначене для тренувань у критичних ситуаціях, що 
вимагають прийняття швидких та зважених рішень. Подібними до 
SIMNET/DIS є високорівневі архітектури [8] та NPSNET [9], над якими 
продовжуються дослідження.  

Медичні системи кризового навчання фокусуються на комплексних 
тренувальних завданнях, де індивід має діяти напряму із суб’єктом 
лікування або операції. У таких системах модель може реагувати 
відповідним чином на правильні чи неприпустимі дії, наприклад, просто 
змінюючи свій колір. Стєніфілд з колегами [10] розробили BioSimMER – 
платформу віртуальної реальності, що допомагала у тренуваннях 
персоналу швидкої медичної допомоги. Смол з командою [11] 
представили тренажер швидкої допомоги – налаштовуваний манекен з 
реалістичною структурою тіла, де суб’єкти мали використовувати 
різноманітні інструменти, а комп’ютерний інтерфейс манекена мав 
належним чином контролювати його стан. Однак, очевидно, що такі 
системи можуть виявитись досить затратними.  

Концепцію використання ВР з метою навчити студентів абстрактним 
фізичним концепціям було досліджено в університеті Джорджа Мейсона 
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й Х’юстонському університеті [12], де були розробленні навчальні 
середовища «NewtonWorld» та «MaxwellWorld». Ці та подібні системи 
дозволяють наочно, у режимі реального часу, представити такі 
абстрактні концепції, як кінематика та динаміка руху, електростатичні 
сили та багато інших. Варто також згадати дослідників Бостонського 
Комп’ютерного музею [13], що розробили систему ВР для навчання 
дітей біології, зокрема знайомства зі структурою та функціями клітин. У 
ході дослідження дітей просили скласти компоненти клітини, а в разі 
успішного виконання завдання супроводжувалось анімацією відповідної 
клітини.  

Отже, можна зазначити, що технологічні досягнення роблять освітній 
сектор все більш захоплюючим та ефективним, урізноманітнюючи 
загальновідомі методи та засоби навчання. ВР-технології мають високий 
потенціал стимулюючого впливу на процесуальні та операційні 
характеристики мислення здобувачів освіти, креативність, позитивні та 
гармонійні психічні стани у ході уроку та після нього.  

Поширеною також є думка, що ВР обмежують можливості для 
соціалізації, занижують ступінь рефлексії тощо. Однак, як було показано 
у дослідженнях А. Е. Войскунського [14], ця думка є хибною. 

Розвиваючий компонент ВР-технологій забезпечується високою 
інтерактивністю учнів з моделями дослідження, ефектом присутності в 
об’єкті дослідження. Негативні сторони ВР характеризуються їх 
високою фінансовою та часовою затратністю. Неправильна наочна 
подача тривимірного анімаційного об’єкту може ускладнювати 
подальше розуміння матеріалу та розвиток абстрактно-логічного 
мислення. Однак, порівняно з мультимедійними засобами, що нині є 
досить розповсюдженими, ВР-технології є більш екологічними. 

Таким чином, ВР можна вважати ефективним засобом навчання з 
високим потенціалом запровадження в масовій освіті. 
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