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відповідальності за результати навчання як основних характеристик 
особистості і одночасно сприяють збагаченню учнів навчальною інформацією.  
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ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ – ШЛЯХ ДО НАВЧАННЯ 

 
Віртуа ́льна реа́льність (англ. Virtual reality) – уявна реальність, 

створена за допомогою комп’ютерних систем, які забезпечують візуальні і 
звукові ефекти, що занурюють глядача в ілюзорний світ за екраном. 
Користувач оточується породженими комп’ютером образами і звуками, що 
дають відчуття реальності. Користувач взаємодіє зі штучним світом за 
допомогою різноманітних сенсорів, таких як, наприклад, шолом і 
рукавички, які зв’язують його рухи, враження і аудіо-візуальні ефекти. 
Майбутні дослідження в галузі віртуальної реальності скеровані на 
збільшення враження реальності спостережуваного. 

Уже сьогодні віртуальна реальність під наглядом викладачів 
дозволяє виготовити інноваційні навчальні матеріали та організувати VR-
лабораторії. Виглядає це так: під час уроків інформатики відбувається 
знайомство з програмними засобами, які знадобляться для експлуатації 
комплексу, а потрібні навчальні матеріали та концепти малюнків 
розробляються на уроках літератури, математики та біології. 

На заняттях з малювання можна створити 3D-картинки, 
застосувавши програмні засоби 3D-графіки [4]. Після цього всі отримані 
матеріали збираються воєдино в конкретному середовищі, щоб в 
результаті отримати унікальні тривимірні освітні ресурси. 

Далі апаратно-програмний комплекс встановлюють в одному з 
кабінетів навчального закладу, де буде проводитися навчання. При цьому 
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автори можуть фізично знаходитися в інших містах і країнах. Робота над 
спільним проектом стає можливою завдяки мережевій взаємодії. Подібні 
експериментальні лабораторії вже активно використовуються в багатьох 
навчальних закладах. 

Virtual Reality в освіті відкриває нам спектр безмежних можливостей 
[3]. Наприклад, ми можемо: 

− стати учасником історичних подій; 
− бачити рідкісні фізичні явища; 
− проводити маніпуляції з різноманітними об’єктами фізичного 

світу; 
− брати участь в хімічних дослідах; 
− піддавати аналізу великі обсяги даних. 
Ось New York Times випускає свій додаток, що пропонує поринути в 

атмосферу віртуальних прогулянок по Нью-Йорку. 
Для того щоб поринути у світ віртуальної реальності, необхідне 

спеціальне обладнання. Наявні нині на ринку апаратно-програмні 
комплекси відправлять нас в подорож в іншу країну, а то і в паралельний 
світ. Йдеться про окуляри віртуальної реальності Oculus Rift, Sony, Project 
Morpheus, Gear VR, HTC Vive, технології Magic Leap. 

Важливими також є спеціальні додатки. Одним з кращих для освіти 
називають VR Cardboard. Розробка складається з переліку зображень з 
різних областей знань: математики і біології, анатомія і історії, інженерної 
справи і архітектури. Унікальність її в тому, що розподіл екрану можливо 
на дві частини, що дозволить людині бачити об’ємне зображення з різних 
ракурсів, покрутивши для цього головою [2, с. 12]. 

Oculus Rift – це шолом або окуляри віртуальної реальності, 
придуманий 23-річним Палмером Лаки під час його навчання в 
університеті. Він створив прототип пристрою і зумів захопити цією ідеєю 
більш ніж 9000 людей, які в 2012 році на Kickstarter перерахували йому в 
цілому 2,4 млн. доларів США – просто під обіцянку випустити такий 
пристрій в життя. Друге покоління Oculus Rift він розробляв вже з 
командою і представив в березні 2014 року – всього за кілька днів до того, 
як Facebook купила компанію за 2 млрд. доларів. Спочатку пристрій 
пропонувався тільки під напрямом «для розробників», а попередні 
замовлення для звичайних людей офіційно стартували лише на початку 
2015 року. Ціна зросла з 300–350 доларів до майже 600 доларів США [3]. 

Під час роботи окулярів, пристрій використовує картинки, які 
проектуються з екрану монітора на екран окулярів, що знаходиться в 
приблизно 12 сантиметрах від очей користувача і показує неіснуючу 
реальність. Для цього використовуються лінзи і ефект стереоскопічного 
3D, коли для правого і лівого ока формується злегка відмінні картинки - 
так мозок обманюється і «бачить» картинку так, як ніби вона тривимірна. 
Наприклад, якщо ви відкриєте google maps і перейдете в режим перегляду 
вулиць, ви зможете обертати головою і бачити все так, ніби ви знаходитесь 
на тій самій вулиці.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

З ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА 
 
Інформаційні технології є невід’ємною складовою сучасного життя. 

Комп’ютер допомагає інтенсифікувати процес навчання, зробити його 
наочним, динамічним, формувати у школярів уміння працювати з 
інформацією. Як пропедевтичний курс, інформатика необхідна для 
розв’язання пізнавальних і освітніх задач у навчально-виховному процесі. 
Дитина має набути первинних навичок роботи за комп’ютером у 
початкових класах для того, щоб згодом (7–9 класи) оволодіти базовим 
курсом інформатики, а в середній школі (10–11 класи) – курсом 
допрофесійної підготовки з урахуванням спеціалізації навчального закладу 
та бажання учня. 

Вивчення інформатики в початковій школі спрямовано на 
досягнення таких цілей: 

– розвиток умінь орієнтуватися в інформаційних потоках; 
– оволодіння практичними способами роботи з інформацією 

(пошук, аналіз, передавання, зберігання; використання в навчальному 
процесі та повсякденному житті); 

– формування комп’ютерної грамотності та складових інформаційної 
культури; 

– розвиток уваги, пам’яті, логічного та образного мислення; 
створення позитивного емоційного настрою. 

У сучасній школі до використання комп’ютера розроблено три 
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