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В рамках даної роботи був розроблений курс віртуальних лабораторних робіт із 
загальної хімії. Курс призначений для дистанційного навчання студентів бакалаврського 
рівня підготовки. Також курс електронних лабораторних робіт з загальної хімії може 
використовуватись як допоміжний протягом вивчення дисципліни. За допомогою даного 
курсу можна відпрацьовувати знання та навички перед виконанням робіт у хімічній 
лабораторії. Віртуальні лабораторні роботи створені у середовищі Adobe Flash з 
використання мови напису сценаріїв ActionScript. Курс розміщений у системі дистанційного 
навчання Moodle. 

Ключові слова: дистанційне навчання, електронна лабораторна робота, Adobe Flash, 
ActionScript, Moodle 
 

В рамках данной работы был разработан курс виртуальных лабораторных работ по 
общей химии. Курс предназначен для дистанционного обучения студентов бакалаврской 
уровня подготовки. Также курс электронных лабораторных работ по общей химии может 
использоваться как вспомогательный течение изучения дисциплины. С помощью данного 
курса можно отрабатывать знания и навыки перед выполнением работ в химической 
лаборатории. Виртуальные лабораторные работы созданы в среде Adobe Flash по 
использованию языка надписи сценариев ActionScript. Курс размещен в системе 
дистанционного обучения Moodle. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронная лабораторная работа, 
Adobe Flash, ActionScript, Moodle 
 

In this work a course of virtual labs on general chemistry was developed. The course is 
intended for e-learning of bachelor's training level students. Also, the course of electronic 
laboratory works on general chemistry can be used as an auxiliary during the study of discipline. 
With this course you can improve the knowledge and skills before performing labs in the chemical 
laboratory. Virtual labs are created in the Adobe Flash environment using the ActionScript scripts 
language. The course is in the Moodle e-learning system. 
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ВСТУП 
Мета проведення електронних лабораторних робіт – закріпити та поглибити 

теоретичний програмний матеріал, оволодіти практичними навичками роботи в 
хімічній лабораторії. 

Відповідно до цього, лабораторні роботи мають давати студентам чітке 
уявлення про хід виконання дослідів, ілюструвати лабораторне обладнання, яке 
використовується під час проведення роботи та відображати результати дослідів, які б 
студент мав простежити під час проведення роботи в хімічній лабораторії. При цьому 
обов’язковою складовою кожної електронної лабораторної роботи з хімії, на нашу 
думку, має бути інтерактивність. В іншому разі проведення електронної лабораторної 
роботи буде зведене до перегляду студентом анімованого ілюстративного ролику за 
матеріалами даної роботи, що не дасть належним чином ознайомитися з усіма 
аспектами реального досліду та не дозволить відчути студенту себе виконавцем цієї 
роботи, а тільки спостерігачем показаних дослідів. Під інтерактивністю ми розуміємо 
необхідність студентом ініціювати певні фрагменти анімації, які ілюструватимуть дії 
дослідника під час проведення лабораторної роботи. За допомогою анімованих 
інтерактивних роликів можна представити ті аспекти роботи, які студент не міг 
відстежити під час виконання лабораторної роботи безпосередньо в учбовій 
лабораторії, наприклад хімічні реакції чи фізичні процеси на молекулярному рівні. 
Інтерактивність дозволить впливати на процес виконання роботи та акцентувати 
увагу на операціях, які має провести дослідник в хімічній лабораторії під час 
виконання цієї роботи. 
 

Програмні засоби для створення віртуальних лабораторних робіт 
Розробка віртуальних лабораторних робіт з загальної хімії проводилась в 

рамках пілотного проекту «Дистанційне навчання для підготовки бакалаврів за 
напрямом 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Пілотний проект «Дистанційне навчання для підготовки бакалаврів за 

напрямом «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» 
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Для створення віртуальних комп'ютерних лабораторних робіт було обране 

програмне середовище Adobe Flash, яке є стандартом при створенні ресурсоємного, 
мультимедійного web-вмісту. Перегляд розроблених лабораторних робіт з 
застосуванням інтерактивної взаємодії виконується у спеціалізованому програмному 
плеєрі Adobe Flash Player, який встановлений на понад 1,3 мільярди комп’ютерів. 
Середовище Adobe Flash пристосоване для створення інтерактивних мультимедіа 
продуктів різної складності. Також це потужний програмний комплекс для анімації 
різного типу, починаючи від простого web-орнаменту і закінчуючи високоякісними 
оптимізованими для прискорення завантаження мультиплікаційними додатками. 
Середовище Adobe Flash включає в себе мову ActionScript для програмування різних 
дій та інтерактивних елементів. Мова програмування ActionScript створена на основі 
стандартів мови JavaScript, яка є загально вживаною при розробці програмної 
частини різноманітного web-вмісту. З огляду на це, мова ActionScript дозволяє 
програмам, які створені в Adobe Flash, різними шляхами взаємодіяти з XML та HTML 
кодом. Таким чином, ця мова напису сценаріїв дозволяє взаємодіяти з іншими web 
елементами. 

До складу середовища Adobe Flash також входить модуль обробки растрових 
зображень та модуль для обробки і створення векторних зображень. Ці модулі 
дозволяють створювати довільні зображення та імпортувати растрові. За їх 
допомогою можна візуально відобразити хімічне обладнання, лабораторні хімічні 
установки, візуалізувати хімічні та фізико-хімічні процеси, які відбуваються під час 
виконання лабораторної роботи. 

Також програмне середовище Adobe Flash містить модуль для створення 
векторної анімації, що дає змогу анімувати процеси, які відбуваються під час 
лабораторної роботи, а також анімувати роботу з лабораторним обладнанням та дії, 
які студент має виконувати протягом лабораторної роботи. 

В свою чергу мова написання сценаріїв ActionScript дозволяє створити на базі 
анімованого фільму інтерактивний інтерфейс, що дасть змогу студенту активно 
впливати на процеси, які відбуваються під час проведення лабораторної роботи та 
керувати ними. 
 

Віртуальні лабораторні роботи з загальної хімії 
До складу курсу віртуальних лабораторних робіт з загальної хімії входять 

9 робіт, що дозволяють закріпити теоретичні знання студентів з даної дисципліни та 
провести їх практичну апробацію. За основу при створенні віртуальних лабораторних 
робіт був взятий курс лабораторного практикуму з дисципліни «Загальна хімія», який 
викладається в КПІ імені Ігоря Сікорського студентам бакалаврського курсу 
підготовки для технічних спеціальностей [1]. Віртуальні лабораторні роботи 
виконуються за наступними темами: 

1. Визначення кількості лугу в розчині. 
2. Атомно-молекулярне вчення. Основні поняття атомно-молекулярного вчення. 
3. Стехіометричні закони хімії. 
4. Хімічна кінетика. Вплив концентрації реагуючих речовин на швидкість реакції. 
5. Хімічна кінетика. Вплив температури на швидкість реакції. 
6. Хімічна рівновага. 
7. Загальні властивості розчинів. 
8. Розчини електролітів. 
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9. Дисоціація води, водневий показник. Гідроліз солей. 
Лабораторні роботи з «Загальної хімії» інтегровані в середовище Moodle. 

Система Moodle (модульне об’єктно-орієнтоване середовище дистанційного 
навчання) реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму» та 
орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та учнями, хоча 
підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки 
курсів для денної форми навчання [2]. Moodle є безкоштовною та відкритою 
системою управління навчанням. 

Moodle перекладена на десятки мов, включно з українською. Система 
використовується у 229 країнах світу та має на даний момент 107928 активних сайтів, 
в тому числі 623 в Україні. 

Вище зазначені роботи разом з методичними рекомендаціями до їх виконання 
були розміщені на сайті Українського інституту інформаційних технологій в освіті 
Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» в 
розділі «Дистанційні курси» та інтегровані в систему Moodle (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Сторінка «Загальна хімія» на сайті УІІТО 

 
Фінансування проекту Moodle відбувається загалом за рахунок мережі 

офіційних партнерів, які надають послуги встановлення, технічної підтримки, 
хостінгу, консультування, інтеграції, доопрацювання та інші. Усі офіційні партнери 
сплачують членські внески та відсоток від продажу на користь Moodle Pty Ltd, якою 
керує Martin Dougiamas. Основна частина найбільш активних розробників ядра 
Moodle э співробітниками Moodle Pty Ltd. В Україні офіційним партнером Moodle є 
ТОВ «Техноматика» [3]. 

З використанням системи Moodle створюється особистий кабінет викладача, з 
якого він може додавати матеріали і керувати процесом навчання (рис. 3), та кабінети 
студентів, які підписані на даний курс. 
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Рис. 3. Сторінка з лабораторними роботами із загальній хімії в системі Moodle 

 
На сторінці дисципліни «Загальна хімія» у розділі «Лабораторний практикум» 

розміщені методичні рекомендації та теоретичні відомості, що необхідні при 
виконанні певної віртуальної лабораторної роботи. Для початку виконання 
віртуальної роботи необхідно мати встановлений у своєму web-переглядачі Adobe 
Flash Player. Після ознайомлення з методичними рекомендаціями можна перейти 
безпосередньо до виконання роботи. Віртуальна лабораторна робота запускається у 
вікні web-переглядача за допомогою Adobe Flash плеєра та містить підказки та 
пояснення, які допоможуть виконати дану роботу. На рис. 4 зображене вікно web-
переглядача із запущеною на виконання віртуальною лабораторною роботою №2.  
 

 
Рис. 4. Лабораторне обладнання для виконання віртуального практикуму №2 
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На початку роботи студент ознайомлюється з лабораторним обладнанням та 

хімічними сполуками, які будуть використані в рамках даної роботи. Більшість 
об’єктів є інтерактивними і реагують на наведення курсору миші та клацання мишею 
по об’єкту. В таких випадках з’являються підказки для допомоги студенту у 
виконанні роботи чи запускаються анімовані дії, які ілюструють виконання роботи. 

На рис. 5 зображена лабораторна установка до віртуального практикуму №2 
«Атомно-молекулярне вчення. Основні поняття атомно-молекулярного вчення». 
 

 
Рис. 5. Лабораторна установка до віртуального практикуму №2 

 
Керування процесом виконання роботи проходить з допомогою миші та з 

використанням клавіатури при необхідності введення числових значень. Як можна 
побачити з рис. 6, робота супроводжується анімацією виконання відповідних дій. 
 

 
Рис. 6. Вимірювання об'єму водню та висоти водяного стовпа під час віртуального 

практикуму №2 
 

Результати виконання віртуальної лабораторної роботи студент заносить до 
відповідної таблиці. Надалі викладач перевіряє правильність виконання лабораторної 
роботи, а також може запустити опитування за відповідною темою у системі Moodle з 
можливістю автоматичного оцінювання або з надсиланням викладачу відповідей на 
теоретичні питання, які студент надав у представленій формі. 
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ВИСНОВКИ 
Дистанційне навчання на сьогодні стає дуже зручною і гнучкою формою 

учбового процесу і може використовуватись як самостійно, так і у доповненні до 
традиційних методів. Вже звичними стали курси дистанційної підготовки спеціалістів 
у галузі програмування та інших дисциплін інформаційного спрямування. Але сучасні 
засоби дозволяють використовувати різного роду віртуальні лабораторії і з 
фундаментальних дисциплін, та дисциплін, які вимагали спеціального обладнання для 
проведення практичних занять. Застосування віртуальних лабораторних робіт в 
учбовому процесі в першу чергу дозволяє реалізувати дистанційні методи навчання, а 
також дозволяє зменшити витрати, наприклад, на хімічні реактиви, хімічний посуд та 
інші матеріали, заощадити час викладачів і лаборантів та вибудувати процес навчання 
більш оптимально. Поміж іншим даний курс електронних лабораторних робіт можна 
використовувати для відпрацьовування знань та навичок при підготовці до 
виконанням робіт у хімічній лабораторії. 
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Розглянуто спільні цілі та результати синергії проектів «Водна гармонія Erasmus+: 
Гармонізація навчання і педагогічних підходів вищої освіти в водної сфері» та «Водна 
гармонія ІІ Eurasia: Інтеграція освіти, наукових досліджень, інновацій та підприємництва». 
Досліджено вплив проектів на індивідуальному, професійному, інституціональному і 
державному рівнях, показано зростання інтернаціоналізації університетів, зміни в 
організаційній поведінці керівництва університетів, шляхи сталого розвитку результатів 
проектів. 
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