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В даній статті розглянуті поняття «віртуальна лабораторія», «віртуальний експеримент», здійснено огляд сучасних 

віртуальних засобів, що надають можливості для формування ключових компетенцій студентів коледжу, розкриваються 

основні відмінності віртуальної лабораторії від реальної, а також проведено дослідження процесу доцільності 

використання віртуальних лабораторій в навчальному процесі.  
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Постановка проблеми. Однією з основних 

завдань викладача є розвиток у студентів інте-

ресу до навчання, творчості. Інтерес в навчаль-

ному процесі є потужним інструментом, що 

спонукає студентів до глибшого пізнання 

предмета і розвиває його творчі здібності. В 

сучасних умовах життя мало того, щоб сту-

дент просто володів певним набором знань, 

умінь і навичок, треба вміти їх набувати і зас-

тосовувати в реальних ситуаціях. Наші сьогод-

нішні студенти повинні бути готовими успішно 

інтегруватися і соціалізуватися в суспільстві. 

Допомагає вирішити цю задачу використання 

інформаційно-комунікаційних технологій, без 

яких неможливо уявити собі сучасну освіту. 

Хімія – один зі складних загальноосвітніх 

предметів. Великий обсяг теоретичного матері-

алу, оволодіння, часом непростими, предметни-

ми вміннями і навичками, мала кількість годин, 

відведених на вивчення, знижує інтерес студен-

тів до предмету. Успішно опанувати навіть ба-

зовий рівень шкільного курсу хімії непросто. 

Тому моя задача як педагога полягає в тому, щоб 

включити студента в активну діяльність, підви-

щити інтерес до хімії, адже якість знань  визна-

чається інтересом до навчального предмету. 

Також, нажаль, в даний момент дуже 

актуальним є питання відсутності придатного 

лабораторного обладнання. 

Викладання хімії має ряд специфічних особ-

ливостей, пов’язаних з тим, що вона є наукою 

експериментальною. Отже лабораторно – прак-

тичні 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.  

Актуальність впровадження віртуальних лабора-

торій в навчальну практику зумовлена, по-

перше, інформаційними викликами часу, а по-

друге, нормативними вимогами до організації 

навчання на рівнях основного і вищої освіти. 

Таким чином, віртуальні лабораторії були 

запропоновані як спосіб зменшити проблему 

лабораторного потенціалу, дозволяючи 

студентам практикувати необхідні навички у 

віртуальному середовищі, коли реальне 

фізичне обладнання недоступне.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Питання використання інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) досліджували 

такі вчені: Р. Гуревич, А. Матвійчук, О. Пєхота, 

О. Полат, В. Сидоренко, С. Сисоєва, Г. Селевко 

та інші. 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 на заняттях з хімії.  

Основні результати дослідження. Сучасні 

віртуальні лабораторії – це складні системи, які 

будуються на базі багатьох інформаційних 

технологій, програмні пакети мають широкий 

набір функцій і підходять для вирішення різних 

завдань в сфері розробки віртуальних лабораторій.  

При навчанні хімії в коледжі, я зіткнулася з 

низкою проблем: засвоєння матеріалу йде 

досить повільно, низька швидкість розумових 

операцій, короткочасна пам'ять, вимагають 
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постійного повторення і закріплення вивченого; 

брак часу на рішення розрахункових і 

практичних завдань; студентам складно 

сприймати теоретичний матеріал, не 

підтверджений реальним експериментом. 

Хімія – наука експериментальна, і викладач 

на заняттях завжди покладає великі надії на 

хімічний експеримент, який «підігріває» і 

стимулює активність дітей. Для розвитку цих 

навичок я використовую різні форми роботи: 

демонстраційні експерименти, лабораторні 

досліди, практичні роботи. Найбільший 

інтерес у студентів  викликає віртуальний 

експеримент, який я застосовую в двох видах: 

віртуальна демонстрація, віртуальна лабораторія. 

Віртуальні демонстрації – це  комп'ютерні 

програми, які відтворюють на екрані 

динамічне зображення, що створює візуальні 

ефекти, що імітують ознаки і умови 

протікання хімічних процесів. 

Віртуальний хімічний експеримент 

розцінюється як вид навчального експерименту 

з хімії; його основною відмінністю від 

натурного є той факт, що засобом демонстрації 

або моделювання хімічних процесів і явищ 

служить комп'ютерна техніка [1, с. 91], при 

його виконанні студент оперує образами 

речовин і компонентів обладнання, що 

відтворюють зовнішній вигляд і функції 

реальних предметів. Виконання віртуального 

експерименту (демонстрації, досвіду або 

лабораторної роботи) у віртуальній лабораторії 

полягає в емуляції тих дій, які користувач 

повинен проводити в реальній лабораторії [4]. 

Перевагами віртуального хімічного експери-

менту є: безпека, що дозволяє працювати індиві-

дуально; перспективи інклюзивного навчання 

хімії; можливість виконання експерименту за 

фізичної відсутності складного обладнання і 

малодоступних реактивів, можливість швидкого 

проведення серії дослідів з різними значеннями 

вхідних параметрів; скорочення часу на відпра-

цювання умінь, придбання навичок ведення 

спостережень, інтерпретації даних[3]; при цьому 

існують ситуації, коли використання віртуальної 

лабораторії - єдино можливий спосіб проведення 

хімічного експерименту. 

Звичайно, віртуального хімічного 

експерименту притаманні деякі недоліки. 

Головним з них є відсутність безпосеред-

нього контакту з приладами і апаратурою та, 

найважливіше, з об'єктом дослідження хімії – 

речовиною, що володіє складним комплексом 

характеристик і властивостей, який не зможе 

відтворити жодна найдосконаліша комп'ютерна 

модель. Очевидно, що оптимальним буде поєд-

нання використання натурних і віртуальних 

лабораторій в освітньому процесі з 

урахуванням властивих їм переваг і недоліків. 

Ми розглядаємо три групи прийомів вико-

ристання віртуальних лабораторій по хімії: при 

вивченні нового матеріалу, при закріпленні 

знань і  при відпрацюванні практичних нави-

чок, в усіх випадках приділяючи увагу як 

аудиторній, так і самостійній роботі. 

До методичних умов ефективного застосу-

вання віртуальної лабораторії при навчанні хі-

мії ми відносимо: домінування дидактичної 

мети, доцільність застосування, усвідомленість 

виконуваних дій і придбаних знань, коротко-

часність експерименту, варіативність застосування. 

Віртуальні лабораторії класифікують за 

ознакою активності участі студента у 

виконанні експерименту [1, с. 98]. 

До віртуальних лабораторіям з низьким 

ступенем інтерактивності відносять ті, які 

допускають тільки варіанти пасивного 

спостереження хімічного досвіду, до них можна 

зарахувати колекції анімацій та відеоматеріалів з 

записами хімічного експерименту. 

Не слід думати, що такі віртуальні 

лабораторії свідомо «гірше», ніж ті, в яких 

користувачеві надана практично повна свобода 

дій. Безумовно, це найцінніший дидактичний 

матеріал, який при правильному методичному 

супроводі покликаний відігравати дуже важливу 

роль в навчанні хімії. В цьому випадку 

інтерактивне навчання в більшій мірі виступає 

як педагогічна технологія. 

Віртуальні лабораторії з хімії із середнім 

ступенем інтерактивності надають можливості 

вибору реактивів і обладнання з невеликого 

числа об'єктів, що беруть участь в даному 

досліді; як правило, студент отримує 

покрокові інструкції, а при неправильних діях 

вказуються помилки і способи їх виправлення. 

У віртуальних лабораторіях з високим сту-

пенем інтерактивності представлений широкий 

вибір обладнання та реактивів, певна свобода дії, 

включаючи можливість конструювання прила-

дів і проведення «незаданих» експериментів. 

Різні пакети програм відрізняються один від 

одного своїм призначенням, універсальністю, 

можливостями, вартістю тощо. 
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На своїх заняттях я використовую програм-

не забезпечення «Віртуальна лабораторія з 

хімії». Дана програма унікальна, адже не маючи 

жодної пробірки, ні однієї хімічної речовини, в 

рамках цієї програми можна виконати досліди. 

Для цього є помічник, який підказує крок за 

кроком дії студента і вказує на його помилки. 

Використовуючи віртуальні реактиви та 

обладнання можна проводити досліди так 

само, як в реальній лабораторії. 

Даною програмою надається можливість 

збирати різні прилади, установки з складових 

елементів, змінювати умови протікання 

реакцій. Програма контролює кожну дію 

студента, проводячи його через всі етапи, 

необхідні для успішного виконання досліду. 

Виконуючи лабораторні досліди і практичні 

роботи з використанням віртуальних лабораторій, 

студенти самостійно досліджують хімічні явища і 

закономірності, на практиці переконуючись в їх 

достовірності, викладач виступає в ролі консуль-

танту. Важливою перевагою віртуального нав-

чального експерименту є те, що студенти можуть 

повертатися до нього багато разів, що сприяє 

більш міцному і глибокому засвоєнню матеріалу. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, 

спостереження показують, що методично 

правильно організована робота студентів у 

віртуальній лабораторії сприяє глибшого 

формування експериментальних компетенцій, ніж 

аналогічний демонстраційний експеримент. 

Використання такого освітнього ресурсу як 

«Віртуальна лабораторія з хімії» дозволяє 

здійснювати системно-діяльнісний підхід в 

навчанні, а також сформувати інформаційно-

комунікативні компетенції студентів і 

компетентності в сфері самостійної, пізнавальної 

діяльності, а саме:  зробити заняття більш цікавим, 

наочним;  залучити студентів в активну 

пізнавальну і дослідницьку діяльність; сприяє 

прагненню студентів реалізовувати себе, 

проявляти свої можливості; працювати в 

інтерактивному режимі; візуалізувати навчальну 

інформацію; здійснювати контроль, самоконтроль 

і самокорекцію; проводити лабораторні та 

практичні роботи в умовах імітації. 

Методичною основою віртуального 

комплексу є поєднання питань навчального та 

дослідницького характеру [4]. 
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Суровцева Л.И. 

ПРИМЕНЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА НА УРОКАХ ХИМИИ КАК СРЕДСТВА 

ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

В данной статье рассмотрены понятие «виртуальная лаборатория», «виртуальный эксперимент», сделан обзор 

современных виртуальных средств, предоставляющих возможности для формирования ключевых компетенций студентов 

колледжа, раскрываются основные отличия виртуальной лаборатории от реальной, а также проведено исследование 

процесса целесообразности использования виртуальных лабораторий в учебном процессе. 

Ключевые слова: виртуальная лаборатория; виртуальный эксперимент; опыт; лабораторная работа; информационные 

технологии, моделирование. 

 

Surovtseva L.I. 

APPLICATIONS OF A VIRTUAL EXPERIMENT IN CHEMISTRY LESSONS AS MEANS OF FORMING KEY 

COMPETENCE OF COLLEGE STUDENTS 

This article discusses the concept of “virtual laboratory”, “virtual experiment”, provides an overview of modern virtual tools that provide 

opportunities for the formation of key competencies of college students, reveals the main differences between a virtual laboratory and a real 

one, and also studies the process of expediency of using virtual laboratories in the educational process. 

Key words: virtual laboratory; virtual experiment; an experience; laboratory work; information technology, modeling. 


