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ВПЛИВ ІМЕРСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА КОГНІТИВНИЙ РОЗВИТОК 

ДИТИНИ У ВІРТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В ПРОЦЕСІ 

ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАННЯ 

 

Aктуальною і привабливою є парадигма використання імерсивних технологій 

для підтримки процесу навчання, безпосередньо для підвищення якості навчання 

на всіх рівнях освітнього процесу. Але не усвідомлюються можливі ризики в 

результаті застосування усеможливих форм і інструментів навчання із 

використанням ІТ, зокрема ризики розповсюдження та застосування технологій 

у повсякденному житті та неоднозначний вплив на здоров’я учнів у процесі 

навчання з використанням імерсивних технологій. У необхідності та доцільності 

педагогічно виваженого та методично вмотивованого використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій в процесі дослідницького навчання 

людини не виникає жодних сумнівів (Гриб'юк О.О., 2019a). 

Проблемою сьогодення є також неготовністю дітей, батьків, педагогів до 

педагогічно виваженого використання комп’ютерно орієнтованих систем 

навчання, у тому числі імерсивних технологій. Безперечно, необхідна чітка 

класифікація ІТ (КГ: Open RPG, Open Action, Global Strategy), визначення 

термінологічного апарату і ґрунтовний аналіз можливих ризиків для здоров’я 

дітей, що виникають в результаті використання різноманітних ІТ (Гриб'юк О.О., 

2015). 

Усім учасникам навчально-виховного процесу доцільно керуватися в своїй 

роботі відомим принципом медицини «Primum non nocere» («Не нашкодь»). 

Повсюдному використанню імерсивних технологій повинні передувати 

ґрунтовні дослідження щодо можливих наслідків такого використання, в тому 

числі для здоров’я підростаючого покоління, та пропедевтична підготовка 

відповідних стратегій та методологій експериментальних досліджень (Гриб'юк 

О.О., 2014). Проблеми впливу комп’ютера на психофізіологічний та 

особистісний розвиток дитини, здоров’язбережувального використання 

комп’ютерних ігор крізь призму імерсивного досвіду потребує ґрунтовного 

дослідження.  

У процесі дослідницького навчання важливо використовувати імерсивні 

технології як інструмент інтелектуального розвитку молоді, а не засіб «ліні», що 

зводиться до операцій «копіювати-вставити», абсолютно не аналізуючи 

навчальний матеріал. Йдеться про педагогічний експеримент із вказаними 

результатами щодо ефективності такого дослідницького навчання та професійні 

дослідження стану здоров’я дітей (особливістю є також врахування розвитку 

такого емоційного стану, як «самотність в мережі» та розвитку співпраці тощо) 

(Гриб'юк О.О., 2019b). Виокремлюються два види психологічних впливів: 

розвивальниий і маніпулятивний. Психологічний вплив розглядається в 

контексті способів впливу на людей (окремих індивідів і групу людей), що 

здійснюється з метою вимірювання ідеологічних і психологічних структур 
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свідомості та підсвідомості людини, трансформації емоційних станів, 

стимулюванні певних типів поведінки з використанням різних способів явного і 

неявного (прихованого) психологічного примусу. 

У контексті існуючих проблем прослідковується невідповідність між цінностями 

щодо здоров’я дітей та одночасним впливом імерсивних технологій на здоров’я. 

Обов’язковою умовою щодо ефективного використання у процесі навчання 

комп’ютерних ігор є емпіричний підхід – експериментальна перевірка 

позитивних і негативних впливів імерсивних технологій на розвиток дітей 

(Гриб'юк О.О., 2019c). Мета експериментального дослідження полягає в 

досягненні ґрунтовного розуміння феномену присутності дитини та 

психофізіологічного впливу комп’ютерної техніки у віртуальному середовищі в 

процесі дослідницького навчання дітей (Гриб'юк О.О., 2013). Для досягнення 

завдань дослідження використовуються експериментальні майданчики «Clever: 

School of Natural and Mathematical Sciences» (Гриб'юк О.О., 2019a). Особлива 

увага приділяється виявленню ризиків, труднощів і небезпек у віртуальному 

середовищі з метою виокремлення важливих тенденцій для перспективного 

подальшого інтелектуального розвитку дітей з методично вмотивованим 

використанням компонентів комп’ютерно орієнтованої методичної системи 

дослідницького навчання (КОМСДН) (Гриб'юк О.О., 2020). 

У дослідженні наводяться психофізіологічні аспекти феномену присутності 

дитини у віртуальному середовищі в процесі дослідницького навчання, 

аналізуються відповідні фактори і показники впливу. Мета експериментального 

дослідження полягає в досягненні ґрунтовного розуміння феномену присутності 

дитини та психофізіологічного впливу комп’ютерної техніки у віртуальному 

середовищі в процесі дослідницького навчання дітей. Розроблено класифікацію 

комп’ютерних ігор Open RPG, Open Action, Global Strategy, в тому числі з 

використанням імерсивних технологій, рейтинговий список популярних серед 

дітей комп’ютерних ігор в рамках експериментального дослідження, відповідно, 

здійснено порівняльну характеристику із врахуванням особливостей 

використання комп’ютерних ігор у процесі дослідницького навчання. Особлива 

увага приділяється експериментальному дослідженню впливу комп’ютерних 

ігор з використанням імерсивних технологій на психофізіологічний стан і 

розвиток інтелекту дітей в процесі дослідницького навчання (Гриб'юк О.О., 

2019a). 

У процесі дослідження особлива увага зверталася на поведінку сенсорної 

системи дитини, яка має здатність підлаштовуватися під оточуюче середовище. 

На підставі результатів діагностики з використанням методики ТБЗЗ у 

кібергравців (юнаків і дівчаток) було виявлено патологічні особливості в 

енцефалограмах. Досліджено існування кореляційних зв’язків між перевагами у 

ставленні дітей до використання комп’ютерних ігор, в тому числі імерсивних 

технологій і рівнями інтелектуального розвитку дітей. Встановлено необхідність 

здійснення добору інформаційних ресурсів для підвищення креативності, 

мотивації і рівня інтелектуального розвитку дітей, що призводить до підвищення 

ефективності дослідницького навчання. Результати виявилися значущими на 

рівні достовірності р  0,05. Показники обдарованості дітей, які проживають в 



різних соціокультурних середовищах, відрізняються в контексті участі в 

полісистемних процесах. Отримані в процесі експериментального дослідження 

дані використовувалися для здійснення аналізу найбільш актуальних в процесі 

дослідницького навчання учнів предметів природничо-математичного циклу 

інформаційних ресурсів КОМСДН. 
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