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Постановка проблеми. Для того щоб 

повною мірою зрозуміти значущість і 

необхідність віртуальних лабораторій в 

сучасній освіті необхідно почати розгляд 

даного питання з матеріально технічного 

забезпечення навчальних закладів різного рівня. 

Нажаль в даний момент дуже актуальним є 

питання відсутності придатного лабораторного 

обладнання, також існують істотні недоліки 

фінансового забезпечення. Експлуатація 

морально застарілих і відсутність сучасних 

навчальних лабораторних комплексів не 

дозволяє в повному обсязі отримати практичні 

навички для закріплення вивченого теоретичного 

матеріалу, що негативно позначається на якості 

освітнього процесу в цілому. 

Поряд з цим навчання і наука все більше і частіше 

реалізуються програмно і віртуальні лабораторії 

стають природним інструментом освіти. 

Лабораторно – практичні заняття в процесі 

навчання студентів є невід'ємною складовою 

навчального процесу. Вони забезпечують 

практичний досвід, який дозволяє студентам 

освоїти необхідні навички при роботі з 

реальним обладнанням.  

Тому проблема навчання і підвищення 

якості знань студентів приваблює до себе все 

більше і більше уваги. Одним з найбільш 

ефективних і загальновизнаних методів навчання 

студентів в даний час вважаються віртуальні 

лабораторні комплекси, що складаються із 

змодельованих віртуальних лабораторій. 

Тільки за допомогою навчальних 

віртуальних лабораторій можна безпечно, 

максимально наближено до реальності, 

працювати з віртуальними і реальними 

об'єктами управління, вивчати основи 

побудови і нові технології. 

Студенти, які навчаються за технічним 

напрямком підготовки, повинні досягти певних 

професійних компетенцій, які збагатять їх 

навичками, розумінням основних принципів, 

які регулюються спецдисциплінами. Під час 

навчання студенти повинні набути інтуїтивне 

відчуття фізичної та функціональної природи 

при роботі з віртуальними лабораторіями. 

Виходячи з цього, віртуальні лабораторії є 

невід'ємною частиною будь-якої технічної 

дисципліни. На жаль, дуже часто доступ до 

фізичних лабораторіях обмежений вартістю і 

доступністю обладнання. 

Таким чином, віртуальні лабораторії були 

запропоновані як спосіб зменшити проблему 

лабораторного потенціалу, дозволяючи студен-

там практикувати необхідні навички у віртуа-

льному середовищі, коли реальне фізичне 

обладнання недоступне. До того ж, віртуальні 

лабораторії дуже затребувані в дистанційному і 

комп'ютерному навчанні в дисциплінах, які 

вимагають від студентів вивчення практичних 

навичок на додаток до теоретичних знань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

В даний час є ряд досліджень (II. Н. 

Гомуліна, В.В. Лаптєва, І.В. Роберт та ін.), що 

підтверджують активізацію навчально-

пізнавальної діяльності студентів при 

використанні інтерактивних віртуальних 

лабораторій. Разом з тим, методичні аспекти їх 

використання в навчанні природничо-наукових 

і технічних дисциплін студентів коледжів 

досліджені, на наш погляд, недостатньо. 

Термін «віртуальний» за словником Ожего-

ва означає «неіснуючий, але можливий». Вірту-

альна лабораторія – це віртуальне навчальне 

середовище, яке дозволяє моделювати поведін-

ку об'єктів реального світу в комп'ютерному 
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середовищі і допомагає в оволодінні новими 

знаннями і вміннями. Така лабораторія може 

виступати апаратом досліджень різних 

природних явищ з можливістю побудови їх 

математичних і фізичних моделей [7]. 

За визначенням В.В. Трухіна, віртуальна 

лабораторія «являє собою програмно-

апаратний комплекс, що дозволяє проводити 

досліди без безпосереднього контакту з 

реальною установкою або при повній 

відсутності такої [8]. 

В різні часи дослідженням та розробкою 

віртуальних приладів займались М.Н. Петров, 

Я.С. Бєлєхов, Б.М. Графов, Ю.К. Євдокімов, 

А.Ю. Кірсанов та інші дослідники, але 

здебільшого автори розглядали проблему 

побудови віртуальних приладів лише для 

вивчення мікропроцесорної техніки та 

електроніки [4-7]. 

Також, підходами до визначення 

«віртуальна лабораторія» займалися такі вчені, 

як A. Alexiou, Ch. Bouras, І.Б. Галелюка, Т.М. 

Гранкіна, Т.А. Клименко, Т.І. Нарожна, М.Н. 

Морозов, Т. Підгірна.  

Мета дослідження: проаналізувати поняття 

«віртуальна лабораторія»,  розглянути основні 

переваги та недоліки використання віртуальних 

лабораторій, простежити особливості 

використання віртуальних лабораторій на 

різних етапах проведення лабораторної роботи. 

Основні результати дослідження. Сучасні 

віртуальні лабораторії – це складні системи, які 

будуються на базі багатьох інформаційних 

технологій (протоколи передачі даних, 

програмне забезпечення і т.д.). Паралельно з 

розвитком інформаційних технологій 

розвиваються і удосконалюються і віртуальні 

лабораторії. Важливим стимулятором для 

розвитку віртуальних лабораторій є розвиток 

потужності комп'ютерів. Зростаюча потужність 

комп'ютерів дозволяє навантажувати їх 

великою кількістю взаємодіючих програмних 

продуктів, що в свою чергу дозволяє зменшити 

кількість необхідних обчислювальних машин 

для коректної роботи лабораторії в цілому. Зі 

збільшенням потужності комп'ютерів 

зменшуються і їх розміри, що в свою чергу 

сприяє мінімізації лабораторії як системи. Так 

як комп'ютери постійно і дуже швидко 

розвиваються, то з тією ж швидкістю падають і 

ціни на них, що сприяє зменшенню ціни таких 

систем. У зв'язку зі зниженням цін на такі 

системи, віртуальні лабораторії все більше 

будуть проникати в ті сфери науки і техніки, в 

яких раніше не вистачало коштів на їх покупку 

або розробку. 

Постійне вдосконалення програмного 

забезпечення засноване на тому, щоб зробити 

більш надійною, зручною і менш 

ресурсномісткої розробку віртуальних 

лабораторій. Сучасні програмні пакети мають 

широкий набір функцій і підходять для 

вирішення різних завдань в сфері розробки 

віртуальних лабораторій. Сучасне програмне 

забезпечення не є закритими системами, воно 

може спілкуватися з іншим програмним 

забезпеченням, в тому числі і не пов'язаних з 

проектуванням технологічних процесів 

Деякі з досягнень, які сприяли більш 

широкій і реалістичній імітації різних процесів, 

були використані при створенні віртуальних 

лабораторій та включають в себе наступне: 

висока пропускна здатність Інтернету і 

довільний доступ до мережі; потужні 

обчислювальні ЕОМ, різноманітні мультимедійні 

додатки; інтерактивні інструменти, Flash®, 

HTML і т.п.; наявність дешевого або 

безкоштовного з відкритим вихідним кодом і 

патентованого програмного забезпечення. 

Необхідними причинами використання їх в 

навчальному процесі виступають: віддалений 

доступ для дистанційної освіти, низька 

вартість, надійність, безпека, гнучкість і 

зручність для студента. 

Проте, суперечки з приводу ефективності 

використання віртуальних лабораторій в 

підготовці студентів як і раніше не слабшають 

і не вирішені. Відзначається, що кінцевою 

метою лабораторії є надати студентам 

можливість перенести реальний практичний 

досвід в робоче середовище. 

Противники вказують, що всі переваги 

посилаються на ефективність, зручність і 

вартість використання віртуальних 

лабораторій, але не вирішують основну задачу 

лабораторії, яка є ефективним засобом в 

наданні допомоги студентам у вивченні 

практичних навичок. Крім того, деякі 

стверджують, що при виконанні практичних 

лабораторних робіт, студенти можуть 

отримати доступ до інформації, яка може не 

бути частиною початкового наміру лабораторії. 

Іншим недоліком віртуальної лабораторії є, 

здавалося б, відсутність досягнення психомо-
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торних навичок при використанні віртуальних 

лабораторій. Також відзначають, що практичні 

лабораторії дають студентам сенсорне і ситу-

ативне розуміння які віртуальне середовище не 

може відтворити. Скептики віртуальних 

лабораторій вважають, що відсутність 

реального фізичного контакту призводить до 

дефіциту в досягненні ключових компетенцій, 

які необхідні для роботи в реальних умовах. 

Проте сучасні технології дозволяють уявити 

віртуальну лабораторію в якості повноцінної 

моделі реальної лабораторії. Моделювання 

являє собою динамічну модель природної або 

інженерно-технічної системи, з якою студенти 

можуть взаємодіяти. Моделювання засноване 

на реалізації математичних або логічних 

моделей реальної фізичної системи в 

комп'ютері з використанням технологій 

програмування. Віртуальні лабораторії по суті 

синтетичні середовища з атрибутами, які 

включають в себе інтерактивність і реальний 

час зворотного зв'язку. Ці атрибути роблять 

віртуальні лабораторії привабливими для будь-

якої навчальної стратегії, яка вимагає навчання 

практичним навичкам. Практика для 

досягнення навичок включає в себе взаємодію 

з обладнанням і робочим середовищем. 

Віртуальні лабораторні роботи можна 

розглядати як одну з форм практичного 

навчання, оскільки вони дозволяють студентам 

або зміцнювати, або відкривати для себе знання 

та навички за допомогою особистого 

спілкування. Сфера застосування віртуальних 

лабораторій постійно розширюється. В 

основному вони виправдані і застосовуються 

там, де проведення навчання на реальній 

системі або об'єкті супроводжується 

серйозними труднощами в технічному плані і 

серйозними матеріальними витратами: висока 

вартість обладнання для навчання, висока 

вартість експлуатації цього обладнання, 

суттєва небезпека при навчанні, складності при 

зміні конфігурації обладнання для навчання, 

складності при зміні параметрів середовища, 

великі витрати часу на будь-які зміни, 

відсутність візуального спостереження за 

зміною всередині  об'єкта або системи і т.п. 

Технології, які використовуються зараз для 

створення віртуальних лабораторій, тим не 

менш, не повністю стандартизовані, досить 

ресурсомісткі і вимагають розробки їх 

професійними програмістами зі знаннями в тій 

області, до якої належить конкретна 

створювана лабораторія.  

Технічно віртуальна лабораторна робота 

являє собою комплексний ресурс, який 

включає в себе: віртуальну лабораторію як 

комп'ютерну програму, що моделює основні 

етапи виконання лабораторної роботи; набір 

віртуальних елементів і обладнання; методичні 

вказівки, містять теоретичні відомості, 

конкретні завдання, порядок виконання роботи, 

вимоги до звіту. 

У підготовці фахівців технічного напряму 

важливим завданням є організація та 

проведення ефективних лабораторних робіт з 

базових і профілюючих дисциплін. Перш за 

все, це обумовлено вимогами державного 

стандарту освіти, а також сучасними 

виробничими умовами.   

Задачі використання віртуальних 

лабораторних робіт диктують певні вимоги до 

алгоритму їх побудови: логічність 

компонування матеріалу, методичне грамотне 

його викладення, розумне використання 

анімаційних засобів, доступність довідкових 

даних, що дозволяють розширити можливості 

студента при поясненні результатів і відповідях 

на поставлені питання. Таким чином, кожна 

лабораторна робота повинна мати свої 

особливості, але цикл робіт, згрупованих за 

певними розділами, повинен бути 

представлений як єдине ціле відповідно до 

вище переліченим вимогам [3]. 

З метою формування у студентів 

професійної компетенції у сучасній освіті 

використовується такі навчальні напрямки для 

виконання експериментальних досліджень: 

традиційні локальні лабораторії, віртуальні 

лабораторії (Virtual Laboratories), лабораторії з 

віддаленим доступом (Remote Laboratories). 

Передові позиції в розробці програмних 

засобів моделювання серед зарубіжних фірм 

займають MathWorks, MicroSim, Cadence 

Design Systems, Interactive Image Technologies, 

National Instruments, Spectrum Software, 

MathSoft, Wolfram Research. Розроблені ними 

віртуальні лабораторії застосовуються при 

проведенні експериментальних досліджень на 

ЕОМ – так звана simulation. 

Для дослідження і проектування 

електронних компонентів силової та 

мікроелектронної техніки, моделювання добре 

зарекомендували себе прикладні пакети в 
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основі яких використовувався пакет Pspice, 

OrCAD9, Realise DesighnLab, Circuit Market [3-4].  

Найпоширенішими серед віртуальних 

лабораторій є Matlab, Mathcad, Electronics 

Workbench, LabVIEW і інші. 

Середовище програмування з використанням 

LabVIEW надає широкі можливості для ство-

рення програмного забезпечення по управлін-

ню реальними об'єктами, зокрема з можливіс-

тю віддаленого доступу через мережу Internet [2]. 

Різні пакети програм відрізняються один від 

одного своїм призначенням, універсальністю, 

можливостями, вартістю тощо. 

Висновки та пропозиції. Аналіз переваг і 

недоліків різних видів лабораторних занять 

показав доцільність використання віртуальних 

лабораторних робіт для формування 

професійної компетенції студентів технічних 

спеціальностей. Методичною основою 

віртуального комплексу є поєднання питань 

навчального та дослідницького характеру [4]. 

Таким чином, можна припускати, що 

застосування віртуальних лабораторій 

ефективно при вивченні і закріпленні 

теоретичного матеріалу, а також при виконанні 

дипломного проектування, оскільки стимулює 

студента до високих результатів, формує у 

студента навички роботи і виконання 

технічних завдань з використанням сучасних 

комп'ютерних технологій. 
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Божко Н.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

В данной статье рассмотрен подход к определению понятия «виртуальная лаборатория», сделан обзор современных 

виртуальных средств, предоставляющих возможности для формирования профессиональной компетенции 

студентов технических специальностей, проведено исследование процесса целесообразности использования 

виртуальных лабораторий в учебном процессе. 

Ключевые слова: виртуальная лаборатория; лабораторная работа; информационные технологии, модель. 

 

Bozhko  N.V.  

USING OF THE VIRTUAL LABORATORY AS FACILITIES OF FORMING PROFESSIONAL COMPETENSE 

OF THE STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALITIES 

In this article, going is considered determination of concept «Virtual laboratory», a review is done of modern virtual facilities, 

providing possibilities for  forming of  the professional competense of the students of technitechnical specialties conducted to 

research of expediency process using virtual laboratory in educational process.  

Keywords: virtual laboratory; laboratory work; information technologies, model. 

 

 

 


