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ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ФАХІВЦЯ: 

ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ 
 

Анотація. Автором порушується проблема розгортання педагогічних досліджень 

формування майбутніх фахівців у віртуальному просторі закладів освіти. Наголошується 

на необхідності вивчення суті феномену «віртуальний простір» у професійній педагогіці, 

його основних характеристик та впливу на особистість і її поведінку; виявлення потенціалу 

використання симуляторів у підготовці конкурентоздатних фахівців; розвитку сучасної 

методології педагогічних досліджень і методики експериментальної роботи. 

Ключові слова: віртуальний простір, конкурентоздатні фахівці, заклад професійної 

освіти, методологія, методика. 
 

Основний виклад матеріалу. Дослідження віртуального простору освіти 

розгортається паралельно з вивченням понять «освітній простір» (О. Бурлакова, 

Н. Грицькова, С. Клепко, О. Невмержицька, О. Плахотнік, Н. Рибка та ін.) і категорій 

«інформаційний простір» (Ю. Бондар, В. Мирошниченко, Г. Проценко, О. Флюр, Г. Шліхта) 

та «інформаційне середовище» (Ю. Атаманчук, І. Бобко, М. Гайдур, Л. Денисова, О. Карабін, 

С. Лещук, О. Михайловська, Г. Мозгова й ін.), які достатньо широко використовуються в 

педагогічній практиці та в наукових дослідженнях. Водночас аналіз вітчизняної джерельної 

бази свідчить про те, що вивчення проблем віртуалізації різних сфер життєдіяльності є 

пріоритетним для економістів (М. Агутін, А. Гощинський. Н. Ситник), філологів (С. 

Заборовська), філософів (О. Каріна, В. Корабльова, Д. Свириденко, Е. Смерічевький, О. 

Сотникова, К. Шелупахіна), психологів (І. Кузнєцова), педагогів (Р. Павлюк, А. Петриця, 

Е. Сарафанюк), політологів (Н. Піпченко), мистецтвознавства (О. Шандренко), 

представників технічних наук (К. Кошкін, Ю. Лемешко, В. Лі, Т. Пальонна, Ю. Писаренко, 

Ю. Сєров, Л. Тимашова).  

Проте проблема формування конкурентоздатного фахівця у віртуальному просторі є 

малодослідженою, вона порушується лише контекстно в деяких наукових працях, хоча його 

створення новітніми цифровими технологіями, існування і постійна трансформація є 

загальновизнаною об’єктивною реальністю. Його природі та сутності, концептуальним 

суперечностям у його розумінні, що створюють ситуацію невизначеності, яка ускладнює 

вивчення й усвідомлення цього феномену, приділяється недостатньо уваги [1, с. 164]. 

Сьогодні, коли в країні достатньо швидкими темпами реалізується Концепція розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 рр. [2], що передбачає низку 

конкретних завдань для освітянської галузі, актуалізується необхідність осмислення 

онтологічної природи цього поняття в контексті професійної педагогіки. Адже сучасна 

особистість з раннього віку взаємодіє з віртуальним світом, перебуває в ньому під час 

навчання в школі та набуття професії в закладах професійної і вищої освіти. Ми є свідками 

стрімкої віртуалізації цілих галузей життєдіяльності людей, наприклад надання послуг, а, 



отже, й народження професій, які передбачають взаємодію фахівця з віртуальним світом. 

Цей світ має свої особливості. Їх можна спостерігати при використанні ігор-симуляторів, 

навчальних симуляторів, віртуальних тренажерів, які все частіше використовують у 

формуванні майбутніх фахівців, наприклад, водіїв автотранспорту, поліцейських, пожарних, 

моряків, фермерів, геймерів та ін. [3]. Віртуальний світ створюють різні засоби масової 

інформації, телебачення, Інтернет, різні гаджети. При цьому одну й ту інформацію люди 

сприймають по-різному, створюючи нову віртуальну реальність. За визначенням О. Дзьобаня 

«…людина конструює, формує віртуальну реальність, але створює її аж ніяк не довільно, не 

просто реалізуючи власні переваги й бажання, а за існуючими законами конструювання, 

закладеними в її міфологічному світогляді [1, с. 166]. Такий тип простору має риси 

нелінійності, коли «хаос вторгається у впорядкований простір», він є «подібним до живого 

організму, який народжується і розвивається, життя якого протікає за законами еволюції і 

все більше ускладнюється» [1, с. 167]. Створюються нові ситуації і контексти, які часто 

відмінні у здобувача освіти і викладача, що кожного разу вимагає іншої поведінки кожного. 

Вважаємо, що конструювання віртуального простору для формування 

конкурентоздатного фахівця в закладах професійної освіти має спиратися на результати 

досліджень його суті, механізмів впливу на свідомість, на динаміку поведінки тощо. 

Очевидно, такі дослідження матимуть свою специфіку, їх методологія відрізняється від 

методології традиційних педагогічних досліджень. Уже сьогодні стає зрозумілим й те, що 

має змінюватися й методика проведення експериментальних досліджень, адже вже сьогодні 

комп’ютери, планшети і смартфони відразу запускаються в масове виробництво без будь-

яких випробувань експериментальних зразків. Розроблені і запропоновані для використання 

в навчальному процесі начальні платформи (Kahoot, Mindmeister, Mentimeter, Socrative 

тощо), онлайн-сервіси (Quizlet, Go Pollock тощо), мобільні додатки (Plickers, Quizlet тощо), 

додатки Google (google-форма, google-диск, google-клас, google-блог), які широко 

використовуються в теперішній час педагогами, завтра можуть стати непридатними, вже 

незабаром вони просто «застаріють», їх не сприйматимуть нові моделі комп’ютерної техніки, 

смартфонів. Очевидно, це і є причинами повільного розгортання у часі педагогічних 

досліджень формування майбутніх фахівців різних професій і спеціальностей у віртуальному 

просторі. 
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