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Анотація. В цій статті викладені результати досліджень з проблеми 

формування дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів в процесі 

вивчення ними спецдисциплін інженерної складової їх професійної підготовки. 

Наводяться результати формуючого експерименту, які відображають рівень 

сформованості дослідницьких умінь студентів за умови використання 

віртуального експерименту під час проходження ними лабораторного 

практикуму. 
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Resume: the article presents the results of the studying the problem of future 

engineering teachers research skills forming in the process of their learning the 

special subjects of the engineering component of their professional training. The 

results of forming stage experiment are given. They reflect the level of students 



research skills formation when the virtual experiment was introduced in their 

laboratory work. 

Key words: research work, the level of research skills, virtual experiment, 

virtual laboratory, virtual booth, engineering teacher. 

Останнім часом для вирішення проблем пов’язаних з організацією 

лабораторного практикуму та забезпеченням необхідного рівня знань і умінь 

майбутніх фахівців починають упроваджувати у навчальний процес елементи 

віртуального експерименту у вигляді віртуальних кабінетів, стендів, 

лабораторій. Очевидно, що процес упровадження віртуальних технологій 

повинен враховувати не лише особливості організації та проведення 

лабораторних робіт зі спецдисциплін, але і забезпечувати необхідний рівень 

дослідження, за виконання якого і формуються експериментальні та 

дослідницькі вміння. 

Свій внесок у вирішення цієї проблеми зробили ряд сучасних педагогів-

дослідників, зокрема: А. Кузнецов, І. Осипова, С. Гуревич, О. Горбань, 

Ю. Висоцкий, Ю. Леонов (досліджували дидактичні аспекти організації та 

тенденції розвитку лабораторного практикуму з фундаментальних дисциплін); 

А. Васильєв, А. Соловов, Б. Краус, Д. Родькін, І. Саприкін, І. Пономарьов, 

О. Чорний, С. Обухов (займались проблемами розробки та впровадження 

віртуальних лабораторій у практикум вищих навчальних закладів). 

Аналізуючи результати досліджень вищезазначених вчених, ми дійшли 

висновку, що основний напрямок модернізації лабораторного практикуму 

полягає в інтеграції особистісно-орієнтованого та дослідницького підходів у 

навчанні через поєднання натурного та віртуального експерименту. У такому 

випадку перед викладачем постає ряд важливих питань, серед яких одне турбує 

особливо: чи може віртуальний експеримент забезпечити необхідний рівень 

знань та умінь майбутніх фахівців? Пошук відповіді на це питання і спонукав 

нас до аналізу можливості забезпечення якісного формування дослідницьких 

умінь за допомогою віртуального експерименту в процесі лабораторного 

практикуму.  



Враховуючи особливості використання в процесі дослідження двофазної 

моделі організації дослідницької діяльності на заняттях зі спецдисциплін, для 

проведення експерименту нами було обрано віртуальні лабораторії 

процедурного типу. Це математичні моделі явищ, що вивчаються та дозволяють 

досліджувати методи та засоби професійної діяльності [4]. Їх основу складають 

пакети прикладних програм або виробничі аналоги, що доповнюються 

відповідним інтерфейсом для стимуляції проведення студентами досліджень та 

комплектуються в спеціалізовані навчальні кабінети. Така інформаційна 

підтримка лабораторного практикуму, на думку дослідників, дозволяє суттєво 

підвищити активність, мотивацію самостійної роботи студентів та її контроль; 

покращує розуміння навчального матеріалу; полегшує процес підготовки 

студентів за рахунок забезпечення можливості багаторазового повторення 

експерименту, використання позанавчального часу для вивчення конструкцій і 

схем об’єктів дослідження, а також дає можливість впроваджувати 

лабораторний практикум у дистанційну форму навчання [4]. Доцільно також 

зауважити, що віртуальну лабораторію простіше, швидше і дешевше можна 

забезпечити новітнім обладнанням, на відміну від реально діючої. 

Формувальний етап експерименту проходив протягом 2011-2013 рр. Для 

його забезпечення було обрано контрольну групу (КГ) та дві експериментальні 

(ЕГ) зі студентів, які навчаються за спеціальністю «Професійна освіта. 

Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства». 

Щорічно до експерименту залучалось 138 студентів. Таким чином, загальна 

кількість респондентів за три роки становить 414 чоловік. 

Упровадження віртуального експерименту в навчальний процес підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів в рамках формувального етапу дослідження 

здійснювалось нами на основі таких дисциплін, як «Електрообладнання та 

засоби автоматизації сільськогосподарської техніки», «Електропривод та 

використання електроенергії в сільському господарстві і меліорації», «Основи 

автоматизації виробничих процесів у сільському господарстві». Дані 

дисципліни мають тісні міжпредметні зв’язки, та, на відміну від інших, 



вивчають у сукупності, як конструктивні особливості машин та обладнання, так 

і фізичні та електромеханічні явища. 

Контрольну групу було сформовано на базі двох академічних груп 

кількістю по 23 студенти, факультету механізації сільського господарства 

Миколаївського державного аграрного університету, яким, під час вивчення 

дисципліни, організовували лабораторний практикум, використовуючи тільки 

традиційний, натурний експеримент в межах кредитно-модульної системи 

навчання.  

Перша експериментальна група (ЕГ1), сформована на базі двох 

академічних груп, кількістю по 23 студенти інституту механізації та 

електрифікації сільського господарства Кам’янець-Подільського аграрно-

технічного університету. Для студентів цієї групи навчання під час 

лабораторного практикуму здійснювалось на основі двофазної моделі 

організації дослідницької діяльності, що передбачає інтеграцію натурного та 

віртуального експерименту. У якості віртуального лабораторного стенду нами 

було використано програмне забезпечення, розроблене Б. Краусом, з 

дисципліни «Автоматизований електропривод». Ці віртуальні лабораторні 

роботи процедурного типу [4, 5] носять параметричний характер моделі, тобто, 

коли від введених числових параметрів залежать вихідні параметри або 

моделюється режим роботи досліджуваних електродвигунів. Таким чином, 

студент має можливість спостерігати за експериментальною установкою і 

впливати на неї за різних режимів роботи досліджуваного електродвигуна 

(двигунному, холостого ходу, короткого замикання). Вхідними параметрами 

для роботи такого віртуального стенду є дані, отримані від натурного 

експерименту. У такому випадку віртуальний експеримент є продовженням 

натурного і доповнює його. Також з’являється можливість повторення 

експерименту, його зупинки та пуску на будь-якому етапі для проведення 

аналізу даних; розширюються межі вимірювання та відсутня небезпека виходу 

обладнання з ладу внаслідок його дослідження на аварійних режимах роботи 

(при перевантаженні та короткому замиканні).  



У другу експериментальну групу (ЕГ2) увійшли дві академічні групи, по 23 

студенти факультету технологічної і професійної освіти Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Ці 

студенти проходили навчання під час лабораторного практикуму, 

організованого за двофазною моделлю організації дослідницької діяльності, але 

з використанням тільки віртуального експериментального дослідження. 

Особливістю цього підходу є те, що студенти під час фази інформаційного 

пошуку на практичному занятті, за допомогою застосування методів 

математичного аналізу, отримують виражений рівняннями закон 

досліджуваного явища або роботи електродвигуна. Саме виведені рівняння 

стають основою математичного моделювання та є вихідними для програми 

віртуального стенду. Саме побудова математичної моделі досліджуваного 

об’єкту дає можливість перевірити його в різних умовах та на різних режимах 

роботи [4]. Аналізуючи отримані залежності, студенти роблять висновки про 

спростування чи підтвердження гіпотези.  

Враховуючи сучасні підходи до визначення рівнів сформованості 

дослідницьких умінь, ми використали класифікацію запропоновану 

В. Кулешовою [1], та виокремили чотири рівні дослідницьких умінь: 

- низький (адаптивний рівень) – студенти не здатні провести навчальний 

експеримент у першій та другій фазі навчального дослідження; 

- середній (імітуючо-відтворюючий рівень) – студенти здатні провести 

навчальний експеримент під час першої та другої фази навчального 

дослідження, але не може зробити висновки по отриманих даних); 

- достатній (інтегруючо-конструктивний рівень) – студенти здатні 

поставити й провести обидві фази навчального експерименту та на основі 

аналізу отриманих експериментальних даних, зробити відповідні висновки; 

- високий (творчо-модернізуючий рівень) – студенти здатні планувати та 

проводити всі види навчальних експериментів, аналізувати та систематизувати 

отримані дані, робити апробацію результатів дослідження, а також переносити 

отримані в ході дослідження знання на професійну діяльність). 



Під час нашого дослідження було встановлено, що одноосібно віртуальні 

лабораторії процедурного типу не здатні суттєво підвищити рівень 

сформованих дослідницьких умінь. Як видно з діаграми (рис. 1.) та даних 

дослідження (табл. 1.), рівень сформованих дослідницьких умінь другої 

експериментальної групи (ЕГ2) (для якої лабораторний практикум базувався 

тільки на використанні віртуального експерименту), перевищує контрольну 

(КГ) в середньому на 5,8%. Але така незначна різниця не відображає зміни 

пріоритетів у формуванні видів вищезазначених умінь. Це пояснюється тим, що 

значна кількість видів операційних і організаційних умінь формуються на 

теоретичному (постановка проблеми, мети, гіпотези тощо) та методологічному 

(розробка методики дослідження) етапах проведення експерименту, що 

характерно для організації віртуального експерименту. Технічні ж уміння 

формуються протягом таких двох етапів експерименту, як підготовчий та 

проведення, що більше суттєво стосується до натурного експерименту. 

Таблиця 1. 

Розподіл сформованих дослідницьких умінь за групами 

Рівні дослідницьких умінь КГ ЕГ1 ЕГ2 

чол. % чол. % чол. % 
адаптивний (низький) 66 15,9 12 2,89 45 10,87 
імітуючо-відтворюючий (середній) 195 47,11 103 24,9 199 48,06 
інтегруючо-конструктивний (достатній) 132 31,89 228 55,07 145 35,02 
творчо-модернізуючому (високий) 21 5,1 71 17,14 25 6,05 

 

Таким чином, використання віртуальних лабораторних стендів дозволило 

нам більш суттєво підійти до формування операційних (аналізувати, 

узагальнювати, класифікувати та систематизувати різного роду інформацію по 

ходу дослідження, прогнозувати кінцевий результат дослідження, спостерігати 

за ходом експерименту, порівнювати та оцінювати результати досліджень, 

робити висновки) організаційних (здійснювати самоконтроль та саморегуляцію 

дослідницької діяльності, контролювати результат своєї діяльності) та 



технічних (практичних) дослідницьких умінь  (працювати з технічною 

літературою та експериментальними даними). 

Використання ж натурного експерименту більш ефективно формує такі 

уміння, як операційні (обирати методи математичного аналізу даних 

досліджень, прогнозувати технічний стан експериментального обладнання); 

організаційні (визначати мету, завдання, протиріччя дослідження, планувати та 

обирати необхідну технологічну послідовність проведення експерименту 

обирати необхідний матеріал, контрольно-вимірювальні прилади, інструмент та 

обладнання під час підготовки до дослідження) та технічні вміння 

(застосовувати необхідні математичні розрахунки, обирати необхідні 

контрольно-вимірювальні прилади та обладнання, проводити їх підготовку, 

налагодження та монтаж для проведення експерименту).  
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Рис. 1. Рівні сформованості дослідницьких умінь 

 

Результати дослідження з формування дослідницьких умінь у першій 

експериментальній групі (ЕГ1) (табл. 1.) свідчать про ефективність 

використання двофазної моделі організації дослідницької діяльності на основі 



інтеграції натурного та віртуального експериментів. Така організація 

дослідницької діяльності забезпечила підвищення якості сформованих 

дослідницьких умінь в середньому на 17,75%. 

Таким чином, відповідно до проведеного нами аналізу, ми схильні 

дотримуватись думки, що формування дослідницьких умінь під час вивчення 

студентами спецдисциплін інженерної складової фахової підготовки буде 

найбільш ефективним при комплексному підході до його організації. Саме при 

такому поєднанні традиційного натурного експерименту з віртуальним 

діяльність інженера-педагога буде забезпечена на всіх етапах дослідження – від 

теоретичного (висування гіпотези) до аналітичного (обробки 

експериментальних даних та формування висновків). Це можна забезпечити за 

рахунок упровадження в лабораторний практикум поєднання натурного та 

віртуального експерименту процедурного типу, за умови наявності 

матеріально-технічної бази та винесення аналітичного етапу експерименту на 

позаурочне самостійне опрацювання. За відсутності матеріально-технічного 

оснащення або за його недостатності можна впровадити в лабораторний 

практикум віртуальний експеримент на основі лабораторій процесуально-

декларативного типу, що дозволяють створювати моделі реального обладнання 

та комплектувати ними експериментальні стенди самими студентами під час 

лабораторного заняття відповідно до гіпотези та завдань дослідження.  
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