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В статті розглядається  роль лабораторних практикумів, важливість їх проведення 

на обладнанні, яке відповідає останнім вимогам науки і техніки . Досвід  використання 

новітніх стендів в країнах Європи,  сучасний стан лабораторних стендів в Україні, та 

перспективи його розвитку.          

В статье рассматривается роль лабораторных практикумов, важность их 

проведения на оборудовании, которое отвечает последним требованиям науки и техники. 

Опыт использования новейших стендов в странах Европы, современное состояние 

лабораторных стендов в Украине и перспективы его развития. 

The article examines the role of laboratory workshops, the importance of holding the 

equipment that meets the latest requirements of science and technology. Experience the newest 

stands in Europe, the current state of laboratory stands in Ukraine an prospects of its development 

 

  

Вступ 

Основна особливість технічної освіти – необхідність організації та проведення 

лабораторних практикумів із застосуванням реального дослідницького обладнання. 

Адже в даний час на перший план виступає потреба в підготовці не просто хороших 

фахівців, що володіють тією чи іншої певною сумою знань, а насамперед людей,які вміють 

творчо мислити, здатних швидко реагувати на будь-які нестандартні ситуації, постійно 

вдосконалювати свої знання, та вміння їх використовувати  . 

Підготовка конкурентних, висококваліфікованих кадрів, що володіють сучасними 

знаннями, практичними навичками роботи, є однією з найважливіших задач на даному етапі 

розвитку країни. Тому зараз, як ніколи гостро, відчувається необхідність докладання великих 

зусиль для вдосконалення самого змісту навчання, засобів і методів підготовки фахівців за 

таким важливим технічним напрямком як електропостачання. 

Для підвищення якості професійної освіти одне з головних місць займає використання 

в організації навчального процесу наявність не тільки хороших викладачів, але і різних 

технічних засобів навчання. Це, так звана, навчальна техніка. До неї відносяться різні 

навчальні установки, лабораторні стенди, апарати та лабораторні комплекси. Сучасне 

навчально-лабораторне обладнання наближене за своїми функціональними 

характеристиками до виробничого обладнання і дозволяє моделювати технологічні процеси, 

що здійснюються на виробництві, а також дає можливість студентам, не тільки закріпити, а й 

практично перевірити ті теоретичні знання, які вони отримали. 

По тому, наскільки серйозно використовується лабораторна база та навчальна техніка, 

можна зробити висновок про те, наскільки відповідально і професійно ставиться до своїх 

обов'язків навчальний заклад професійної освіти. Тільки при наявності сучасної навчально-

лабораторної бази та техніки можна підготувати фахівців з високим рівнем підготовки, що 

відповідає запитам роботодавця. Тільки якісне навчально-лабораторне обладнання допоможе 

викладацькому складу побудувати грамотний освітній процес. Створення комплексу 

навчальних лабораторій, наближених до виробництва в узгодженні та за підтримки 
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роботодавця, в корені міняють форму навчання, так як саме сучасне лабораторне обладнання 

дозволяє на практиці перевірити свої теоретичні знання, а також напрацювати певний 

практичний досвід. 

Проте, витрати на організацію і проведення лабораторних практикумів можуть 

становити до 80% всіх витрат на підготовку фахівців у галузі електропостачання. Зрозуміло, 

що в умовах різкого зменшення фінансування навчальних закладів першою жертвою стають 

навчальні лабораторії: обладнання швидко старіє морально, а фізично приходить в 

неробочий стан. 

Але, головне, що традиційні навчальні лабораторії, і лабораторні стенди які 

використовуються в Україні, не виконують своєї основної функції, що складається в тому, 

щоб навчити студентів постановці, проведення та обробки результатів інженерних 

експериментів. Замість цього студентам пропонується виконати задану послідовність дій по 

включенню і відключення джерел живлення, записи показань вимірювальних приладів, 

побудові графіків. 

Останнім часом, у зв'язку з широким впровадженням комп'ютерних моделюючих 

систем, активно обговорюється питання про необхідність збереження традиційної форми 

виконання лабораторних робіт на фізичних лабораторних стендах. Особливо часто це 

питання піднімається для простих об'єктів типу механічний маятник, транзистор, електрична 

схема тощо, для яких  наявні математичні моделі адекватно описують досліджувані процеси. 

У зв'язку з цим пропонується практично повністю відмовитися від створення та підтримки 

дорогих, громіздких, часом, енергоємних і складних в обслуговуванні фізичних 

лабораторних стендів. 

Однак, не складність об'єкту вивчення і не наявність або відсутність його математичної 

моделі диктує необхідність постановки навчального експериментального дослідження, а 

лише стратегія підготовки техніка, інженера, наукового працівника. Точно так само, як 

вміння читати технічну літературу, розбиратися в електричних і монтажних схемах, 

конструкторської документації, вмінню проводити перевірочні, проектні розрахунки, 

використовувати апарат моделювання, майбутній технічний фахівець в обов'язковому 

порядку  повинен бути навчений техніці постановки та проведення інженерного 

експерименту на лабораторних стендах. Без цього фахівець в галузі техніки і технологій 

просто не відбудеться.  

Роль лабораторного практикуму 

В розвинених країнах Європи та світу чітко виділені і прописані задачі, які майбутній 

фахівець, в процесі навчання  із лабораторним стендом, має досягти: 

1. Практичне закріплення отриманих теоретичних знань. Одна справа зрозуміти 

фізичний процес через його математичний опис і зовсім інша - побачити його прояв в 

реальному технічному пристрої. Тільки така єдність має сприяти найбільш повному і 

цілісному уявленню про об'єкт вивчення. Досвід завжди був критерієм істини. 

2. Набуття навичок самостійної роботи з реальним обладнанням. Коли це робиться 

систематично при вивченні різних навчальних дисциплін майбутньої професії, то поступово 

виробляється відчуття професійного проникнення в обрану предметну область, зникає страх 

«доторкнутися до заліза». 

3. Планування та постановка інженерного експерименту. З чого починати? Якого 

результату слід очікувати? Які параметри варіювати і в яких межах? Які вихідні показники 

контролювати і з якою точністю і швидкодією? - Ось ті основні питання, які доведеться 

самостійно вирішувати в практичній діяльності і підказати буде нікому, якщо не навчився 

цього в процесі навчання. 
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4. Вибір обладнання для проведення експерименту. Далеко не завжди доступно те 

обладнання, яке необхідно. Чим замінити його і чи буде заміна коректною? Коли вибір 

великий, починаються питання економічної доцільності вибору і т.д. Вибирати потрібно 

вміти і цьому теж треба вчитися. 

5. Обробка і пояснення результатів експерименту. Провести експеримент - це тільки 

половина справи, хоча й затратна. Але витрати виявляться не виправданими, якщо з 

результатів не зробити висновки.. 

6. Зіставлення результатів теоретичного аналізу з експериментальними даними. Це, 

мабуть, найголовніше і найскладніше в інженерному експерименті, для чого він, власне, і 

призначений. У експериментатора завжди повинно бути вихідне уявлення про 

досліджуваний фізичному процесі - вихідна математична модель. Наскільки вона була вірна? 

Якщо не дуже, то чи можна за результатами експерименту її уточнити? Тоді мета і витрати 

на експеримент будуть виправдані. 

В Україні ніяк не регламентують змістовну частину лабораторного практикуму, 

визначаючи, в кращому випадку, його обсяг у порівнянні з теоретичною частиною 

дисципліни. Відсутній і який-небудь серйозний державний контроль та атестація 

використовуваного в вищих навчальних закладах лабораторних стендів. Тому вибір об'єктів 

лабораторного практикуму та визначення його змісту часто відбуваються без урахування 

реальних потреб навчального процесу. 

Не маючи достатньої фінансової підтримки, часто замість необхідного  оновлення та 

заміни морально застарілих чи непрацюючих  лабораторних стендів, йдуть по шляху 

найменшого опору -  заповненням відведеного лабораторного часу рутинними операціями. 

Стан та розвиток лабораторного обладнання 

Нещодавній аналіз лабораторної бази університетів України з електротехнічних 

спеціальностей виявив декілька основних,  часто співіснуючих  типів морального та 

технічного станів лабораторного устаткування.  Досить типовою є наявність великої 

кількості застарілого устаткування, яке залишилося ще з часів формування відповідних 

кафедр і факультетів у часи СРСР. Таке лабораторне устаткування або залишається в 

незмінному вигляді, або деякою мірою модернізується власними силами кафедр. При цьому 

слід враховувати природні чинники інерційності процесу модернізації обладнання: низьке  

фінансування,  недостатній рівень практичної технічної підготовки викладацького складу 

кафедри з питань проектування сучасних електронних систем  програмування та 

комп’ютеризованого керування.  Найбільш актуальним це питання є для підготовки фахівців 

за спеціальностями,  пов’язаними з контролем та керуванням електротехнічними об’єктами, 

електропостачанням.    

Тому у таких випадках викладачам та студентам приходиться працювати із стендами, 

які морально та технічно застарілі, в яких обмежений перелік робіт і  які займають значну 

площу  – це стенди першого покоління. 

Спеціалізовані лабораторні стенди (стенди першого покоління) являють собою 

сукупність приладів, джерел живлення, джерел сигналів, наборів опорів, виконавчих 

механізмів, технологічних пристосувань для кріплення, навантаження тощо, відібраних 

спеціально для дослідження конкретного і єдиного об'єкта вивчення. 
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Як правило, на стендах першого покоління використовується стрілочні вимірювальні 

прилади і найпростіші ручні засоби управління об'єктом (реостати, контактори). Такий 

примітивний за сьогоднішніми мірками арсенал не дозволяє ставити серйозних 

дослідницьких завдань. Навчання зводиться до зняття статичних характеристик, причому 

основна увага приділяється технології отримання експериментальних даних і подальшої їх 

«ручний» обробці. 

Перевагою такого підходу вважається простота отримання вихідних даних, та невелика 

вартість. 

Недоліків у такого лабораторного обладнання значно більше: 

•  дуже важко реалізувати фронтальне проведення робіт, тому що потрібна велика 

кількість стендів; 

•    з цієї ж причини обмежується перелік об'єктів експериментального дослідження; 

•  практично неможливо вивчати перехідні процеси і режими багатоканального 

управління через обмеженість можливостей засобів вимірювання та управління; 

•    значно збільшуються необхідні площі лабораторних приміщень. 

 Інший  тип стану лабораторних стендів та лабораторного устаткування пов'язаний із 

рекламною діяльністю провідних фірм-виробників електротехнічного обладнання (Shneider 

electric, LAPP, ABB, Moeller, Siemens та інші)  або компаній-постачальників такого 

обладнання.  Вони формують на кафедрах вищих навчальних закладів  лабораторії на базі 

обладнання власного виробництва. Проте, основною метою таких акцій є реклама своєї 

продукції для цільової аудиторії –  майбутніх інженерів та керівників підрозділів 

підприємств.  Незважаючи на ряд недоліків таких лабораторій,  а саме:  непристосованість 

таких стендів до навчального процесу, закритість технічних рішень та програмного 

забезпечення,  низька наочність та відсутність методичного супроводження –  використання 

такого лабораторного обладнання часто є єдиним шансом оновити лабораторії в сучасних 

умовах. 

Такі стенди здебільшого належать до  другого покоління лабораторних стендів , які є 

більш функціональні,але все-таки відстають від європейських аналогів.  
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Універсальні лабораторні стенди (стенди другого покоління), на відміну від 

спеціалізованих , призначені для дослідження групи змінних об'єктів вивчення. 

Лабораторний стенд другого покоління містить загальну для всіх об'єктів частину 

(вимірювальні прилади, джерела сигналів, блоки живлення і т.д.) і спеціальне устаткування, 

що призначалися для кожного змінного об'єкта (сам змінний об'єкт, спеціальні 

пристосування, виконавчі механізми). 

 
 

На лабораторних стендах другого покоління, як правило, використовуються 

універсальні цифрові вимірювальні прилади, осцилографи, а також більш досконалі засоби 

управління у вигляді напівпровідникових регуляторів. Більш досконалий арсенал 

лабораторних засобів дозволив звільнити студентів від ряду рутинних операцій і направити 

їх зусилля на вивчення змістовної частини досліджуваних фізичних процесів. 

Перевагами таких стендів є - значне (практично на порядок) скорочення кількості 

необхідних стендів і стендового обладнання (а, отже, і займаних площ),більша 

функціональність стендів, можливість виконувати більшу кількість лабораторних робіт, 

спрощення його обслуговування, спрощення реалізації фронтального методу виконання 

лабораторних робіт (на всі наявні стенди можна одночасно поставити один і той же об'єкт 

вивчення). 

Недоліки є наслідком універсальності і змінності устаткування, тобто, універсальне 

устаткування, як правило, більш складне та дороге, а при частій його зміні зменшуються 

терміни термін служби устаткування, що в свою чергу  збільшує експлуатаційні витрати. 

Великим недоліком є те, що у більшості таких стендів пристрої та елементи сховані 

всередину, а на передній план виходять мнемосхеми лабораторних робіт, тому зазвичай 

студент погано уявляє собі навіть зовнішній вигляд досліджуваного в роботі об'єкта, а стенд 

для нього перетворюється на такий собі «чорний ящик» з безліччю клем і позначень . У 

зв'язку зі змінами елементної бази електроніки лабораторія повинна постійно оновлюватися і 

вдосконалюватися, що вимагає складного, дорогого лабораторного устаткування. В існуючих 

універсальних стендах відсутня можливість діагностики несправності електронних 

пристроїв. 



СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

236 

 

В плані розробки та експлуатації лабораторних стендів Європа відірвалась від України 

далеко в перед. Це, в першу чергу, зв’язано з фінансуванням цієї галузі, контролю з боку 

держави, темпами розвитку, та менталітетом людей. Тому в розвинених країнах вже давно 

масово використовують стенди третього покоління, які є наближеними за своїми 

функціональними характеристиками до виробничого обладнання, що відповідають останнім 

вимогам науки і техніки. В той час, як у нас такі стенди використовуються тільки в 

одиничних випадках. 

Навчальний лабораторний стенд третього покоління перетворився в автоматизоване 

робоче місце , що містить керуючу обчислювальну машину і пристрої її сполучення з 

об'єктом . У більшості випадків вимірювальні прилади як такі відсутні. Їх функції виконують 

датчики відповідного типу, підключені до вхідних каналів пристроїв сполучення, виконаним 

у вигляді набору стандартних модулів сполучення . Управління об'єктом передається 

керуючою обчислювальною машиною і реалізується виконавчими механізмами через вихідні 

модулі пристроїв сполучення з об’єктами (цифро-аналогові перетворювачі, програмовані 

таймери, вихідні регістри і т.д.). 

 
Практично повністю змінилися функції експериментатора. Він безпосередньо перестає 

управляти процесом , а  перетворюється на оператора обчислювальної машини. Його 

завдання зводиться до формування програми проведення експерименту та оцінки 

результатів. Експериментатор повністю звільняється від всіх рутинних операцій (ручне 

підтримання режиму проведення експерименту, знімання та запис вихідних даних приладів, 

обробка результатів, побудова залежностей - все це робить комп’ютер) і може зосередитися 

на творчих питаннях пошуку оптимальних або екстремальних рішень. 

Перевагою лабораторного обладнання третього покоління є, як уже зазначалося, 

відсутність рутинних операцій, і використання всього відведеного часу на реалізацію 

індивідуальних творчих рішень. З'являється також можливість попереднього моделювання 

досліджуваних фізичних процесів, що робить процедуру експериментального пошуку більш 

осмисленою і продуктивною. Можна досліджувати як статичні, так і динамічні показники 

об'єктів в режимах багатоканального керування з досить складним алгоритмам. Навчальні 

стенди побудовані на сучасному рівні і підвищують ефективність за рахунок застосування 

автоматизації, мультимедійних та інформаційних технологій. Зазвичай, для організації 

робочих місць застосовуються спеціальні столи з розсувними ящиками з замками і панеллю з 
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роз'ємами для портів і джерел живлення . Завдяки цьому підвищується універсальність 

навчальних лабораторій, тому що при завантаженні не спеціалізованими завданнями, 

можливе застосування інших дисциплін, навчальне обладнання можна зберігати в ящику, 

який замикається на замок. 

Головний недолік, мабуть, полягає в неефективному використанні коштів 

обчислювальної техніки. Дійсно, підключення до кожного лабораторного стенду 

персонального комп'ютера із засобами сполучення   занадто дорого, якщо до того ж 

врахувати, що коефіцієнт використання такого обладнання протягом навчального року 

надзвичайно низький. 

Також, останнім часом у Європі та й в Україні  у зв’язку із широким впровадженням 

комп’ютерних моделюючих систем на практиці крім традиційних занять на фізичному 

обладнанні, активно застосовуються віртуальні лабораторні практикуми по різним технічним 

дисциплінам, та лабораторні стенди із віддаленим доступом. 

Лабораторні стенди віддаленого колективного доступу (стенди четвертого покоління) 

є спробою подолати головний недолік лабораторного обладнання попереднього покоління, 

зберігши всі його переваги. 

Технічно суть зводиться до покладання на обчислювальну машину автоматизованого 

лабораторного стенду третього покоління додаткових функцій сервера віддаленого доступу. 

У цьому випадку відкривається можливість колективного доступу до одного лабораторному 

стенду багатьох користувачів по комп'ютерних мережах практично без обмеження відстаней. 

Переваги такого підходу очевидні: 

• значно (на порядки) скорочується кількість необхідного лабораторного устаткування, 

лабораторних площ, обслуговуючого персоналу; 

• повністю виключаються рутинні операції і відкриваються можливості для творчого 

індивідуального підходу; 

• практично повністю знімаються часові обмеження проведення лабораторних 

досліджень, оскільки лабораторні стенди цього типу можна тримати в цілодобовому 

робочому режимі.  
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І, як наслідок, віддалений доступ до досліджуваного об'єкта став широко 

застосовуватися в практиці у вигляді лабораторій з віддаленим доступом для інженерної 

освіти. Тепер досліджуваний стенд може перебувати в стінах навчального закладу, а студент 

за допомогою персонального комп'ютера може повною мірою виконувати експериментальні 

завдання. Це дає змогу виконувати лабораторні роботи студентам, які навчаються 

дистанційно , або заочно. Також, метод лабораторій з віддаленим доступом дозволяє відразу 

декільком студентом працювати за однією установкою. В цьому випадку робоче місце являє 

собою комп’ютер з мережевим підключенням, на якому запущено відповідне програмне 

забезпечення. На екрані студент бачить різні індикатори, стрілки приладів, органи 

управління, і навіть зображення досліджуваної системи, отримане з веб-камери. 

 Проте, виникає дилема: чи можна вважати зображення на дисплеї комп'ютера 

«реальним» обладнанням і чим воно відрізняється від імітації? Чи важливий для інженерної 

освіти експеримент з цим обладнанням, або достатньо дослідження систем, змодельованих 

програмно? Хоч  інколи модель надає набагато більші можливості маневрування 

параметрами системи, ніж реальне обладнання, що важливо для комплексного вивчення 

предмета  . Але не можна забувати про те, що мова йде про підготовку інженерів, адже 

сутність інженерної кваліфікації полягає не тільки і навіть не стільки у володінні 

формальними методами вирішення інженерних завдань, скільки в розвиненій інтуїції, так 

званому інженерному чутті, яке спирається на знання фундаментальних фізичних 

властивостей технічних об'єктів і процесів. 

Також стали популярними віртуальні лабораторні стенди  -  це менш ресурсномістка 

альтернатива - вивчення предмета за допомогою моделюючих програм. Імітаційне 

моделювання дозволяє з мінімальними витратами на «залізо» змоделювати практично будь 

лабораторний експеримент. Може навіть виявитися, що комп'ютерна реалізація 

досліджуваного на лабораторному стенді процесу в методичному сенсі буде найбільш 

вдалою і повною. 

Вивчення матеріалу за допомогою моделюючої програми можливо, але, здебільшого, 

при цьому відбувається просте «натаскування» студента. Інша справа якщо в процесі 

навчання студент після освоєння теоретичного матеріалу самостійно будує свою власну 

модель, тоді йому буде доступно змінювати не тільки параметри, але й основні принципи і 

закони. Але ж, щоб будувати адекватні математичні моделі, необхідно глибоко розуміти 

фізичну природу об'єктів моделювання. Щоб приймати технічно грамотні рішення при 

роботі з системами електропостачання, необхідно вміти правильно сприймати і осмислювати 

результати обчислень, враховувати різні фактори. Таким чином, осмислена робота з 

моделями вимагає певної інженерної кваліфікації, і, на мій погляд, не допустима на 

початковому рівні інженерної освіти. 

Перспективи для України 

Принцип побудови та використання лабораторних стендів з віддаленим доступом або 

віртуальних лабораторних стендів не є новим, але в технічних вузах України цьому питанню  

приділяється дуже мало уваги, відсутній системний підхід і обґрунтований принцип вибору 

структури дистанційного доступу і керування фізичним устаткуванням: 

-     більшість систем будуються на конкретних підходах окремих розробників; 

- створені системи переважно мають монопольний режим керування 

експериментальною установкою. 

Потрібно відзначити значне відставання в створенні та використанні таких стендів 

вузів України від провідних світових вищих навчальних закладів, в яких розроблені і вже 

активно використовуються  більше 120 мережевих лабораторій для проведення дистанційних 
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лабораторних практикумів з різних технічних дисциплін (Remote Lab – м. Берлін, Германія; 

PEARL – м. Дублін, Ірландія; СДУ – м. Турин, Італія; REMOTE – вузи Європи; серед 

мережевих лабораторій Російської Федерації – це «Лабораторія електронних засобів»). 

Отже, об’єднання фізичного та віртуального устаткування дозволить підвищити 

інформативність лабораторних практикумів, розширити можливості його використання, та 

творчо підходити до виконання завдань. Але потрібно згадати, що ступінь автоматизації на 

існуючому лабораторному обладнанні носить локальний характер, тобто не дозволяє 

дистанційно проводити моніторинг і керування технологічним процесом. Вирішити це 

питання можливо тільки за допомогою інтеграції різного територіально віддаленого 

лабораторного устаткування з телекомунікаційними мережами в єдину інформаційну 

систему, складовими частинами якої будуть виступати мережеві лабораторії. Подібна 

інтеграція дозволить отримати ряд суттєвих переваг: 

- значно збільшити перелік лабораторного обладнання, яке використовується для 

проведення практичних занять (для студентів буде присутня можливість доступу не тільки 

до власних лабораторних установок, але й до інших лабораторних установок технічних 

українських вузів та науково-дослідних інститутів); 

- підвищити економічну ефективність проведення лабораторних занять за рахунок 

зменшення завантаження лабораторій; 

-  створити умови для проведення самостійної роботи студентів на практичних заняттях 

та підвищити безпеку проведення лабораторних робіт на автоматизованих установках.  
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