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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

В ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

УКРАЇНИ 
 
У статті визначено поняття віртуальної реальності, проаналізовані переваги та недоліки її використання в 

навчальному процесі. Проведено зіставний аналіз цієї технології з інформаційно-комунікаційними аналогами. 

Викладено власний досвід використання віртуальної реальності під час практичної та самостійної роботи 

студентів вищих технічних навчальних закладів України. Стаття містить рекомендації щодо реалізації 

запропонованого підходу під час практичних занять з англійської мови. Доведено актуальність подальшого 

дослідження запропонованого підходу.  
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Постановка проблеми. Сучасні реалії дик-

тують потребу у вдосконаленні технологій нав-

чання, які викладачі повсякчас використовують 

у своїй професійній діяльності. Наявність 

комп’ютера та проектора вже нікого не здивує 

в кабінеті іноземної мови будь якого закладу 

освіти. Ці інформаційно-комунікаційні техно-

логії навчання зробили свій вагомий внесок у 

розвиток навичок володіння іноземною мовою 

величезної кількості студентів по всьому світу, 

але розвиток технологій продовжується і мож-

ливість залучення інноваційних засобів навчан-

ня в освітнє середовище наразі є наявною. 

Уповільнення реалізації таких технологій в га-

лузі освіти наражає на небезпеку втратити інте-

рес студентів до розвитку своїх навичок не ли-

ше в окремій дисципліні, а й їх когнітивних на-

вичок, бажання вивчати нове засобами застарі-

лих технологій. На жаль, сучасні науковці з 

методики викладання [1; 2; 3; 4; 5; 6] проходять 

осторонь вивчення цього питання і, аналізуючи 

публікації за тематикою розробки та імплемен-

тації віртуальної та доповненої реальності, ми 

можемо констатувати, що це питання дослід-

жують переважно фахівці з інформаційних тех-

нологій. Такий стан речей зумовлює актуаль-

ність дослідження використання віртуальної та 

доповненої реальності в освітньому середовищі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

У статті проаналізовані інструменти компанії 

Google та інших компаній, які беруть участь в 

дослідженні та розробці технології віртуальної 

реальності. Також були розглянуті підходи 

реалізації такої методики у роботах сучасних 

вітчизняних [1; 2; 3] та закордонних [4; 5; 6; 7; 

8; 9] науковців, які не лише теоретично, а й 

практично використовують віртуальну реаль-

ність у своїй професійній діяльності. 

Мета статті. Метою статті є проведення 

аналізу сучасних інформаційних та веб техно-

логій, розроблених такими відомими компані-

ями як Google, для порівняння переваг та недо-

ліків використання віртуальної реальності під 

час освітнього процесу в сучасних реаліях ви-

щих навчальних закладах України. Також стат-

тя має на меті запропонувати можливі методи 

реалізації такого підходу, які б задовольнили 

професійні потреби викладачів та освітні потреби 

студентів вищих навчальних закладів України. 

Основні результати дослідження. Штуч-

ний інтелект та нейронні мережі сьогодні є над-

звичайно цікавими темами дослідження для ус-

танов, які знаходяться в Європі та Сполучених 

Штатах Америки. На жаль, ми не можемо це 

сказати про Україну, хочу ці технології вже 

давно увійшли у наше повсякденне життя. 

Кожного разу, коли ми починаємо вводити за-

пит у полі пошуку системи Google, користувач 

не знає, що його запит одразу оброблюється ви-

ще названими технологіями та, на основі його 

попередніх запитів чи власних вподобань, які 

відслідковує корпорація Google, користувач от-

римує мільйони можливих результатів. Іншим 

прикладом використання нейронних мереж та 

штучного інтелекту може бути система розпіз-

навання мовлення. Вводячи запит у голосовому 

режимі, користувач може не лише бачити над-

руковані слова на екрані, але й одразу перекла-
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дати своє повідомлення на будь яку загально 

вживану мову світу. Цей метод є корисним не 

лише для людей з вадами зору або для тих, хто 

хочу спілкуватись з іншомовними співрозмов-

никами. Такий підхід наразі використовується 

для тренування вимови студентів, які хочуть 

скласти міжнародні мовні іспити IELTS, 

TOEFL, CPE, PTE тощо. Оскільки ці іспити ма-

ють модуль говоріння і студент може складати 

їх за допомогою комп’ютера, який, у свою чер-

гу, використовує систему розпізнання мовлен-

ня TTS (Text To Speech), тож така техніка тре-

нування вимови є надзвичайно корисною. Але 

яким чином ми можемо використовувати вірту-

альну та доповнену реальність в освітньому 

процесі? Для відповіді на це питання потрібно 

надати визначення цим поняттям та роз’яснити 

різницю між ними. 

Термін «віртуальна реальність» складається 

з двох компонентів «віртуальна» та «реаль-

ність». Вже з дитинства нас вчили, що кожна 

людина має п’ять варіантів сприйняття навко-

лишнього світу, а саме: смак, дотик, запах, зір, 

слух [4, 51]. 

Але вище наведені методи пізнання світу є 

лише базовими, оскільки існують і інші, на-

приклад, почуття рівноваги людини. Усі ці ме-

тоди пізнання навколишнього світу дозволяють 

нашому мозку отримувати інформацію та взає-

модіяти з нею. Говорячи про віртуальну реаль-

ність, ми можемо констатувати, що людина, 

використовуючи цю технологію, може вико-

ристовувати усі ці методи сприйняття навко-

лишнього середовища, але у змодельованому 

світі, який, за допомогою комп’ютерної техні-

ки, можна моделювати [1, 17]. Науковці вважа-

ють більш влучним визначенням віртуальної 

реальності наступне «віртуальна реальність це 

термін, що використовується для опису триви-

мірного комп'ютерного середовища, яке люди-

на може досліджувати та взаємодіяти з ним. Ця 

людина стає частиною цього віртуального світу 

і здатна маніпулювати предметами або викону-

вати низку дій» [6, 24]. 

Вже сьогодні вчені з Масачусетського тех-

нологічного університету активно використо-

вують віртуальну реальність в освітньому про-

цесі. Прикладом застосування такого підходу 

можуть бути практичні заняття з фізики та хі-

мії, де викладачі, використовуючи віртуальну 

реальність, можуть моделювати спеціальні 

умови для візуалізації процесів окремо для 

кожного студента [9, 62]. Під час таких занять 

студент може досліджувати навколишній світ, 

проводити експерименти тощо.  

Австралійський політехнічний університет 

Сіднею використовує віртуальну реальність під 

час занять з географії, надаючи можливість сту-

дентам досліджувати світ без необхідності фі-

зичного переміщення в іншу географічну точку 

світу [9, 68]. В спеціальних лабораторіях сту-

денти можуть не лише бачити та взаємодіяти з 

об’єктами, але й відчувати запах та чути звуки 

тварин. 

Вітчизняні заклади вищої освіти України ма-

ють усе необхідне для застосування таких тех-

нологій під час практичних занять у своїх ауди-

торіях, але, нажаль, є низка факторів, які упові-

льнюють процес реалізації такого підходу: 

- відсутність цільового фінансування; 

- мала кількість розробників за стосунків 

віртуальної реальності; 

- відсутність навичок у більшості науково-

педагогічних працівників використання 

спеціального обладнання. 

Для подолання цих бар’єрів на шляху до 

імплементації інноваційних засобів навчання, 

на нашу думку, може стати у нагоді середови-

ще MCLEV (Mobile Collaborative Learning 

Environment), яке вже добре зарекомендувало в 

освітньому процесі закладів освіти середньої та 

вищої ланки Сполучених Штатів Америки. Ви-

користання платформи MCLEV дозволяє ство-

рити свого роду віртуальний університет, що 

складається з лекційної підплатформи, де заре-

єстровані користувачі можуть безкоштовно 

слухати видатних науковців з різних куточків 

світу, але не у режимі вебінару, а в режимі 

інтераціі, ставлячи питання та віртуально 

розв’язуючи задачі прямо у віртуальній лекцій-

ній кімнаті [8, 29]. Практичні заняття реалізо-

вані в схожому до лекційного режиму форматі, 

але перевагою практичної підплатформи є те, 

що викладач може розподіляти практичні зав-

дання не для усіх студентів, а малими групами, 

з можливістю конвертації завдань онлайн та пе-

рерозподілу ролей студентів під час виконання 

окремої вправи. Також платформа MCLEV доз-

воляє створити підплатформи, які називаються 

«Бібліотека» (де одразу розподілені усі необ-

хідні аудіо, текстові та відео ресурси за навча-

льними модулями) та «Соціальна зона» (де сту-

денти можуть спілкуватись у неформальному 

режимі, покращуючи свої комунікативні на-
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вички та обмінюючись досвідом). Особливо ці-

кавим для студентів у цій платформі є режим 

інтерактивності, який досягається шляхом ре-

єстрації на платформі та обиранням власного 

віртуального персонажа (аватара), який повто-

рює усі рухи та взаємодіє з навколишнім вірту-

альним середовищем за допомогою шолому 

віртуальної реальності. Такий підхід дозволяє 

реалізувати методику «навчайся граючись», ко-

ли студенти отримують знання під час так зва-

ної відеогри, але з новим виміром автентич-

ності [8, 31]. Така платформа може стати у на-

годі викладачам іноземних мов, оскільки вико-

ристання її може не лише покращити навчаль-

ний процес через інтеграцію інноваційних тех-

нологій, але й вмотивує студентів досліджувати 

віртуальний світ, спілкуватись з носіями мови, 

вивчати культуру закордонних країн тощо. 

Висновки та пропозиції. Підводячи під-

сумки усього вище зазначеного, слід зауважи-

ти, що застосування віртуальної реальності в 

освітньому середовищі покликане якісно під-

вищити професійний досвід викладачів та на-

вички, якими оволодівають студенти вищих 

навчальних закладів України. Не зважаючи на 

усі перепони, які знаходяться на шляху імпле-

ментації запропонованого підходу, першим і 

головним важелем у реалізації віртуальної ре-

альності повинно стати офіційне рішення на за-

конодавчому рівні та покроковий план, розроб-

лений комітетами з інновацій міністерства осві-

ти та науки України. Вже зараз можна знайти 

спонсорів, які хочуть вкладати кошти в навчан-

ня майбутніх наукових кадрів для подальшого 

працевлаштування інженерів у своїх компа-

ніях. Вже зараз молоді викладачі-новатори 

хочуть підвищувати свою кваліфікацію та 

практично використовувати здобуті знання 

заради розвитку вищої освіти в Україні. 
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Тищенко Николай Андреевич 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УКРАИНЫ 
В статье предложено понятие виртуальной реальности, проанализированы преимущества и недостатки её применения в учебном 

процессе. Проведен сопоставительный анализ этой технологии с информационно-коммуникационными аналогами. Представлен 

собственный опыт использования виртуальной реальности во время практической и самостоятельной работы студентов высших 

технических учебных заведений Украины. Статья содержит рекомендации для реализации предложенного подхода во время 

практических занятий по иностранному языку. Доказана актуальность дальнейшего исследования предложенного подхода. 

Ключевые слова: приложение, платформа, образовательная среда, виртуальная реальность, всемирная сеть. 
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IMPLEMENTATION OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF 

HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE 
The article proposes the concepts of virtual reality, analyzes the advantages and disadvantages of its usage in the educational process. A 

comparative analysis of this technology with information and communication analogues is carried out. The personal experience of virtual 

reality usage during the practical and independent work of students at higher technical educational institutions of Ukraine is presented. The 

article contains recommendations for implementing the proposed approach during practical classes in a foreign language teaching process. 

The relevance of further proposed approach research is proved. 

Keywords: application, platform, educational environment, virtual reality, World Wide Web. 

http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2892

