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Постановка проблеми. Серед потенцій-
них абітурієнтів сьогодні спостерігається зрос-
тання популярності дистанційного навчання 
(ДН), що є оптимальним способом реалізації 
навчального процесу, де студент має постійний 
доступ до навчальних матеріалів та можливість 
спілкування із викладачами не тільки очно, а й 
on-line і of-line за допомогою Іnternet, не поли-
шаючи основної професійної діяльності і за 
своїм місцем проживання. З огляду на це, про-
відні університети країни вважають за необхід-
не розвивати в себе ДН, як одну з актуальних і 
перспективних інформаційних технологій у 
сучасній освіті, звертаючи особливу увагу на 
збереження якості освіти. [1]. Багаторічний до-
свід діяльності ХНУ в галузі ДН свідчить про 
те, що цей критерій складніше забезпечити при 
впровадженні ДН для технічних і технологіч-
них спеціальностей [3], де  практична складова 
є однією із важливих частин професійних про-
грам підготовки студентів. Як правило, вона 
реалізується за допомогою лабораторних (ЛЗ), 
практичних (семінарських) занять тощо. 

Наказом МОН України №40 від 21.01.2004 
[4] передбачається, що ЛЗ може проводитись 
очно у спеціально обладнаних навчальних ла-
бораторіях; дистанційно з використанням від-
повідних моделювальних програм (емуляторів), 
тренажерів, віртуальних лабораторій, тощо 
тобто віртуальних практичних засобів навчання 
(ВПЗН); або за змішаною схемою.  Такими 
ВПЗН можуть бути: електронний (віртуальний) 
тренажер, електронний лабораторний практи-
кум, віртуальний лабораторний практикум, ав-
томатизований лабораторний практикум, авто-
матизований лабораторний практикум з відда-
леним доступом.  

 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). У статті пропонується технологія 
створення віртуальних інтерактивних лабора-
торних робіт для дистанційного навчання. 

 
Виклад основного матеріалу. Для почат-

ку дамо визначення звичайної і віртуальної ла-
бораторної роботи (ВЛР).  

Лабораторна робота – форма навчально-
го заняття, під час якого студент під керівницт-
вом викладача особисто проводить натурні або 
імітаційні експерименти чи досліди з метою 
підтвердження окремих теоретичних положень 
навчальної дисципліни, набуває практичних 
навичок роботи з лабораторним устаткуванням, 
обладнанням, обчислювальною технікою, вимі-
рювальною апаратурою, методикою експери-
ментальних досліджень у конкретній предмет-
ній галузі. 

Існують найрізноманітніші точки зору на 
те, що саме можна вважати ВЛР і як найбільш 
ефективно застосовувати ВЛР в навчальному 
процесі. На нашу думку, ВЛР повинна насам-
перед забезпечувати моделювання досліджува-
них об'єктів загалом і бути математичною мо-
деллю об'єкта, що адекватно реагує на зовнішні 
впливи - команди, що подаються студентом. 
Можна запропонувати таке визначення ВЛР: 
віртуальна лабораторна робота - інформаційна 
система, що інтерактивно моделює реальний 
технічний об'єкт і його істотні для вивчення 
властивості із застосуванням засобів комп'юте-
рної візуалізації [2]. 

Наші дослідження свідчать, що впрова-
дження технологій створення віртуальних ін-
терактивних лабораторних робіт у навчальний 
процес проходити за двома напрямками: 

– ВЛР створюється на основі стимуляцій-
ної програми, що повністю відтворює процес і 
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послідовність його функціонування. Така про-
грама може візуалізувати навіть ті процеси, які 
в реальних приладах чи установках є невидимі 
або є надто швидкими; 

– ВЛР проводиться на реальних, найсучас-
ніших установках і пристроях, які часто відсут-
ні в лабораторіях ВНЗ. Завдання комп’ютерної 
програми у такому випадку – створити ефект 
присутності студента біля реального приладу 
чи установки в ході виконання роботи. 

Причому обидва ці варіанти виконання 
мають бути саме типовими, щоб кожна ЛР 
створювалась за єдиною технологією, а не була 
унікальним творінням одного чи групи викла-
дачів. 

Спираючись на результати дослідження та 
практичної розробки ХНУ було визнано доці-
льним, що ВЛР (або ВПЗН) дистанційного кур-
су повинна мати у своїй структурі такі частини:  

1) Назву дисципліни та ВЛР, мету викори-
стання ВЛР, відомості про автора(ів) та їх фото, 
рекомендації студенту, рекомендовану літера-
туру, методичні рекомендації і завдання для 
виконання ВЛР;  

2) Вхідний контроль (тестові питання для 
контролю, метою яких є перевірка готовності і 
допуск студента до роботи із ВЛР);  

3) Методичні рекомендації і завдання для 
виконання ВЛР;  

4) Блок віртуальних інтерактивних ситуа-
ційних елементів виконання етапів ВЛР; 

5) Висновки, завдання і рекомендації до 
оформлення звіту з роботи із ВЛР. 

Робота починається із розробки сценарію 
лабораторної роботи у вигляді блок-схеми, 
фрагменти якої зображені на рисунках 1 і 2. 

На другому етапі, спираючись на вже іс-
нуючу блок-схему, проводиться заповнення 
шаблонів необхідним навчальним матеріалом 
(рис. 3, 4, 5).  

Якщо студент невірно виконав наступний 
крок лабораторної роботи, то він отримує (як 
варіант) наступне повідомлення (рис. 6).  

Після закінчення заповнення шаблону та 
підготовки відеофрагментів (зйомка, «нарізан-
ня» відеофрагментів та їх озвучення) підготов-
ленні матеріали здаються у встановленому ви-
гляді ВЕБ-дизайнеру для складання у ВЛР  
(рис. 7).  

Кінцевим результатом є інтегрована у дис-
танційний курс і готова до використання у дис-
танційному навчанні ВЛР, фрагмент якої пока-
зано на рис. 8. 

Робота може бути згенерована і використо-
вуватись самостійно у вигляді окремого файлу, 
а також може вбудовуватись у загальну про-
граму вивчення дистанційного курсу, розміща-
ючись після вивчення тих розділів, практичні  

 
Рисунок 1 – Фрагмент блок-схеми «Тестування» 
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Рисунок 2 – Фрагмент блок-схеми, що показує інтерактивне розгалуження  

при проведенні ВЛР 
 

 
Рисунок 3 – Фрагмент шаблону «Вступ» 
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Рисунок 4 – Фрагмент шаблону для етапу  «Тестування» 

 

 
Рисунок 5 – Фрагмент шаблону, що описує елемент інтерактивності під час проведення ВЛР 

 

 
Рисунок 6 – Шаблон, в якому вказується результат помилкової дії студента 
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Рисунок 7 – Приклад відповідно оформлених матеріалів для складання ВЛР 

 
 

 
Рисунок 8 – Фрагмент ВЛР «Вивчення іонообмінного способу очищення стічних вод» 
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навички до яких мають бути створені і закріп-
лені ВЛР. 

 
Висновки. Застосування розробленої ме-

тодики розробки віртуальних практичних ін-
терактивних засобів навчальних дисциплін для 
дистанційного навчання дає змогу вирішити 
проблему впровадження інформаційних диста-
нційних технологій у навчально-виховних про-
цес ВНЗ з технічних і технологічних напрямів і 
спеціальностей підготовки. 
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