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Технології доповненої реальності в 

освітньому процесі 



Перевірка зв'язку 

+ 

+ 



Чи користуєтесь Ви технологіями 

доповненої реальності в освітньому 

процесі? 



Знайомимось   

Пахомова Ірина  

Миколаївна 
•доцент кафедри фізики  

кристалів фізичного факультету 

ХНУ імені В.Н. Каразіна 

•сертифікований спеціаліст із  

дистанційного навчання і інноваційних 

технологій навчання 

•керівник STEM-AR клубу  

“Наука навколо нас” 

•авторка 4 сертифікованих  

дистанційних курсів, понад  

60 науково-методичних публікацій 

•маю блог, YouTube канал, fb-сторінку 

 

Приєднуйтесь! Відкрита до спілкування і обміну ідеями! 



План виступу: 

1.  Що таке технологія доповненої реальності? 

2.  Як вчителю впроваджувати цю  

технологію в освітній процес? 

3. Практичні ідеї та авторські мобільні додатки із 

доповненою реальністю на прикладі роботи  

STEM-клубу “Наука навколо нас” 

4. Додаткові корисні онлайн-ресурси (курси, статті, 

мобільні додатки). 

 

 



Як можна використовувати 

мобільні телефони у навчанні?   



Як можна використовувати 

мобільні телефони у навчанні?   



Освіта і технології доповненої 

реальності   

Доповнена реальність (AR) – 

впровадження віртуальних 

елементів у реальність 



Типи доповненої реальності:   

Маркерна (QR-коди, картки) 

Безмаркерна (координати) 

Проєкційна (пісчана коробка) 

Візуальна одометрія  



Віртуальні елементи: 

Текст 
Звук 

Зображення 

Відео 

3D об'єкти ДР 



Уроки:   



Музеї:   



Історичні споруди:   



Краще один раз побачити, 

ніж 100 разів почути   



Продукти із технологією ДР для 

освітнього процесу: 

Плакати, буклети, альбоми 

студентських груп 

Додатковий віртуальний експеримент 

у лабораторній роботі 

“Живі” підручники, методичні 

посібники, інструкції роботи із 

обладнанням тощо 



“Живі” підручники, методичні 

посібники, інструкції роботи із 

обладнанням тощо 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=46cbUGAQIq4&feature=emb_logo 

https://bit.ly/2SL4E7Q 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=46cbUGAQIq4&feature=emb_logo


Додатковий віртуальний експеримент 

у лабораторній роботі 

https://educationpakhomova.blogspot.com/2020/02/ar.html 



Плакати, буклети, альбоми 

студентських груп 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmatsokin.kfk&hl=uk 



STEM-AR-клуб “Наука навколо нас” 

10-15 років 
ДР 

Створення 

проєктів 

STEM 

I love English 



Як почати користуватися маркерною технологією 

доповненої реальності на уроках? 

 

 

 

1. Знайдемо необхідний додаток у Google Play 

2. Встановимо додаток на смартфон або планшет 

3. Роздрукуємо ключові картки, на які буде реагувати додаток 

4. Увімкнемо додаток на телефоні 

5. Наведемо камеру смартфону на ключову картинку 

6. На екрані смартфону побачимо доповнену реальність 

 

 

 



Авторські мобільні додатки із ДР  

 (Android) 



Ключові зображення 



Відео:  
https://www.youtube.com/watch?v=GjsUlNpXrA 



Робота клубу “Наука навколо нас” 



Робота клубу “Наука навколо нас” 

https://bit.ly/3c0IPZp 



Робота клубу “Наука навколо нас” 



Робота клубу “Наука навколо нас” 



Робота клубу “Наука навколо нас” 



Робота клубу “Наука навколо нас” 



Робота клубу “Наука навколо нас” 



Робота клубу “Наука навколо нас” 



Участь у конференціях 



Участь у конференціях 



Участь у конкурсах, школах 

Web STEM-школа 2020 

https://educationpakhomova.blogspot.com/2020/02/web-stem-2020.html 



Принцип дії мобільного додатку 

«Electricity AR» на уроках фізики 

    



  

Принцип дії мобільного додатку 

«Electricity AR» на уроках фізики 



Принцип дії мобільного додатку 

«Electricity AR» на уроках фізики вчителя 

Ковальової Людмили. 

    



Переваги роботи STEM-клубу із ДР: 

Знайомство із новими 

технологіями  

(3D моделювання) 

Інтегроване навчання 

Командна робота 

Комунікація  

англійською мовою 

Інтерес до точних  

наук 

STEM 

Вчитель – консультант 

Учень - дослідник 



Детальніше про ДР у дистанційному курсі “Фізика для 

вчителів ” або “Інноваційний інструмент сучасного 

фізика” . 

https://bit.ly/3bVFdrt 



Корисні посилання. 

Мобільні додатки для початкової школи 

Розфарбовки Quiver  

http://www.quivervision.com/ 

http://www.quivervision.com/apps/quiver/ 

http://www.quivervision.com/


Корисні посилання. 

 Освіта Quiver  

http://www.quivervision.com/education-coloring-packs/#education-starter-pack 



Корисні посилання. 

 Chromville 

https://chromville.com/  

https://chromville.com/


Відео 

 Chromville 

https://bit.ly/3290auy 



Корисні посилання. 

 Chromville 

https://chromville.com/  

https://chromville.com/
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