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ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІКИ КОГНІТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ  

 

Постановка проблеми. Глобальні тенденції модернізації навчання, 

зростання важливості дослідницьких компетентностей фахівців для 

світового ринку праці зумовлюють необхідність ІКТ, що 

використовуються як локальні, так і в комплексах не тільки для оцінки 

когнітивних можливостей учнів, але й для залучення старшокласників до 

самого процесу науково-дослідної роботи під час навчання.  

Аналіз актуальних досліджень. Рішення проблеми базується на 

врахуванні застосування соціальних мереж [1], необхідності враховувати 

виникаючі проблеми безпеки учня [2] та їх когнітивних і академічних 

можливостей [4], мікро-вікових особливостей формування їх особистісних 

[5] та інтелектуальних [6] можливостей.  

Мета статті. Аналіз досвіду використання різнорівневих ІКТ для 

моделювання когнітивної діяльності підлітків. 

Методика. Для дослідження застосована методика тестування, 

використана у дослідженнях [6; 7], реалізована як локальний і он-лайн 

інструментарій, доповнена використанням комп’ютеризованого комплексу 

«Сольвейг» і хмарними ресурсами реєстрації показників магнітосфери 

Землі та метеопоказників. З метою оцінювання стану енергетичної 

регуляції людини використовується електропунктурна діагностика за 



методикою Накатані з можливістю вводу даних за допомогою спеціально 

розробленого програмного забезпечення. Зареєстровані показники 

зберігаються у розробленій базі даних з метою подальшого аналізу та 

моделювання впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на когнітивну 

діяльність людини. Обстеження включає виконання психологічних тестів і  

паралельну реєстрацією тривалості RR-інтервалів ЕКГ (безперервно, з 

використанням апаратури «Сольвейг») та артеріального тиску 

систолічного АPS і діастолічного АPD  перед початком (індекс «1») та 

після («2») виконання тестів. Когнітивні тести: логіко-комбінаторні тести у 

«вільному» темпі (Т6) та з обмеженим часом виконання (Т5).  

Результати дослідження. Пізнавальні (когнітивні)  здібності є 

ключовим фактором у навчальній діяльності. Тому моніторинг коливань 

(якщо такі виявляються) когнітивних показників учнів старших класів є 

важливим показником ефективності навчального процесу у школі. Якщо 

середній час виконання тестових задач і у «вільному» (тест Т6), і у 

фіксованому (тест Т5) темпі після певного періоду «впрацювання» стає 

відносно сталим (рис.1), то з графіків коливань артеріального тиску (рис.2) 

видно, що навіть під час адаптації до діяльності виявляються дні 

покращення та погіршення результату. 

 

      

Рис.1. Динаміка часу рішення 

тестових задач (мс) випробувачем 

(по осі абсцис – дні тестування) 

Рис.2. Динаміка показників 

артеріального тиску того ж 

випробувача  
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Внаслідок природних та під соціальним впливом коливань 

психологічного та фізіологічного стану людини можна очікувати певних 

змін і в стані її здоров’я. З  метою відповідного аналізу використані 

результати реєстрації електрокардіограм випробувачів з аналізом спектру 

коливань серцевого ритму за міжнародними стандартами [8], аналіз 

потужності спектру коливань проводився у трьох діапазонах: повільних 

коливань LF (в основі яких лежать барорефлекторні  механізми, які все 

більше дослідників пов’язують із стабільністю когнітивних процесів, 

надповільних коливань VLF та високочастотних HF). Слід підкреслити, що 

розвиток засобів цифрової обробки біомедичних сигналів і впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у практику створюють умови 

для вдосконалення діагностичних методів. Відповідна динаміка стану 

серцево-судинної системи (ССС) того ж випробувача (рис.3) дозволяє 

зробити висновок щодо адаптації його ССС до цього виду пізнавальної 

діяльності (наведені дані для реєстрації ССС перед початком тестування). 

 

     

Рис.3. Щоденна динаміка 

показників потужності коливань 

ССС (ум.од.) 

Рис.4. Динаміка показників 

швидкості сонячного вітру (V) та 

атмосферного тиску (мм рт. ст.) 

 

Подальший аналіз даних з використанням множинного 

кореляційного аналізу  (STATISTICA 5.1) дозволив виявити тісний та 
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достовірний зв’язок показників швидкості та надійності  виконання тестів 

з показниками енергетичного балансу, автономної регуляції (частота 

серцевих скорочень і артеріальний тиск), властивостей нервової системи 

(сила та функціональна рухливість нервових процесів) і зовнішніми 

факторами (швидкість сонячного вітру SW і щільність його протонного 

складника n ). Відповідні значення коефіцієнта множинної кореляції та 

рівня достовірності: R
6
  = 0.7 ... 0.93   (p < 0.01), R

9  
 = 0.95 … 0.97  (p < 

0.001), R
6
   = 0.88 ... 0.91  (p < 0.01), R

9
   = 0.95 ... 0.97  (p < 0.01). 

Висновки. Використання інформаційно-комунікаційних технологій 

навіть різного рівня (локальні, мережеві, хмарні)   дозволяє проводити 

практичні психологічні та психофізіологічні дослідження когнітивних 

можливостей людини в умовах не тільки спеціалізованих лабораторій [9], 

але й в умовах шкільних навчальних закладів. 
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