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Комп’ютерні системи входять у все нові галузі суспільного життя, 

трансформуючи діяльність людини. Протягом останніх років спостерігається 

розвиток технологій хмарних обчислень, сервісів адаптивних інформаційно-

комунікаційних мереж, засобів віртуального і мобільного навчання, що є 

важливим кроком на шляху вирішення проблем доступності і якості навчання, що 

змінює уявлення про інфраструктуру організації процесу навчання [4].  

Одним із напрямів впровадження хмарних технологій у навчання є 

розгортання корпоративних хмар. Враховуючи, що сучасні корпоративні хмарні 

платформи широко використовують технологію віртуалізації, доцільним є 

розгортання на їх основі віртуальних лабораторій. Спроектовану віртуальну 

лабораторію було реалізовано у корпоративній хмарі, яка була розгорнута на 

основі платформи Apache CloudStack, у межах діяльності спільної науково-

дослідної лабораторії з питань застосування хмарних технологій в освіті ТНПУ 

імені Володимира Гнатюка та Інституту інформаційних технологій і засобів 

навчання Національної академії педагогічних наук України. Крім хмарної 

платформи CloudStack ресурси віртуальної лабораторії доповнюють відповідні 

електронні курси на основі LMS MOODLE, відеофрагменти сервісу "ФМ-медія" 

та матеріали інституційного репозитарію "ФМ-репозитарій". 

Розглядаючи поняття "віртуальна лабораторія", зазначимо, що термін 

"віртуальний" може вживатися у психологічному, педагогічному та 

технологічному аспектах. У першому випадку доречно говорити про "віртуальну 

реальність" як психічне новоутворення, у вигляді інтерактивного, 

аудіовізуального середовища з високим рівнем достовірності, яке формується 

внаслідок впровадження інформаційно-комунікаційних, зокрема і хмарних 

технологій у діяльність особистості.  

Стосовно процесу пізнання, то віртуальна навчальна лабораторія – це 

віртуальне середовище навчання, яка дає змогу моделювати поведінку об'єктів 

реального світу в інформаційно-освітньому середовищі. Оскільки спроектована 

нами віртуальна лабораторія призначена для вивчення комп’ютерних наук то, 

врахувавши підхід [1], зазначимо, що вона є інформаційною системою, у якій 

завдяки спеціальному інтерфейсу користувача, формуються мережні віртуальні 

ІКТ-об’єкти. Віртуальну лабораторію можна розглядати як безперервний 

континуум навчальних ситуацій, які спроектовані так, що відповідають 

континууму технологій, закладеному в проект діяльності управління навчальною 

діяльністю [2].  

Зазвичай у віртуальній лабораторії відомості з предметної галузі базуються 

на окремих фактах, а тому обмежені набором заздалегідь передбачених 

експериментів. Проте широкий спектр можливостей використання спеціального 

програмного забезпечення для віртуалізації надає унікальні можливості при 

організації навчального процесу. Основним завданням проектованої нами 

віртуальної лабораторії вважаємо моделювання процесів опрацювання даних у 



сучасних інформаційних системах та мережах, а також вивчення програмних 

засобів, які реалізують логіку їх протікання. 

Виділимо психолого-педагогічного особливості застосування віртуальних 

лабораторій у процесі підготовки студентів.  

Як відомо у процесі використання інформаційних технологій відбувається 

опосередковування діяльності новими знаковими системами і засобами. У 

випадку віртуалізації інформаційних систем відбувається багаторазове 

"переопосередкування" діяльності вже опосередкованої іншими засобами та 

знаковими системами. За таких умов можлива втрата як предметного характеру 

діяльності, так і спотворення її змісту. Зокрема спостерігається проблема 

ідентифікації, розмежування віртуальних та реальних засобів (комп’ютерів, 

систем, мереж). Як показує досвід, якщо у студентів є можливість вибору 

використання віртуального комп’ютера через стандартні протоколи або через веб-

інтерфейс віртуальної лабораторії, вони майже завжди обирають останній спосіб. 

Особливістю єдиної системи автотентифікації, яка реалізована у віртуальній 

лабораторії [3], є вплив на ідентифікацію особистості. На противагу взаємодії в 

Інтернеті, у віртуальній лабораторії практично неможливою є анонімність, проте 

можлива просторова нелокалізованість взаємодій, а отже і можливість візуалізації 

власного "я"-образу.  

Загалом застосування віртуальних хмарних лабораторій має і чимало 

позитивних аспектів: стимулювання розвитку мислительної діяльності, розвиток 

логічного, прогностичного і операціонального мислення. Це обумовлено тим, що, 

виконуючи завдання у віртуальній лабораторії, студент має спочатку осмислити 

його, скласти алгоритм і тим самим спрогнозувати процес розв’язання. 

Позитивними наслідками також можна вважати розвиток сприймання та пам’яті. 

Основним позитивним чинником вважаємо формування у студентів позитивної 

мотивації до пізнання, оволодіння новими інформаційними технологіями. 
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