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Актуальність дослідження. Головним завданням закладів професійної 

освіти є підготовка конкурентоспроможних фахівців, які володіють певною 

системою знань для вирішення професійних завдань в різних ситуаціях. Тому 

для досягнення цієї мети особливого значення набуває організація практичної 

навчальної діяльності майбутніх IT-фахівців, оскільки навіть необхідний 

теоретичний об'єм знань не зможе повністю забезпечити вироблення в учнів 

тих умінь, які були б оцінені сучасними роботодавцями.  

Як показує досвід, невисокий рівень умінь мають учні, що здобувають 

професію 4113 «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» 

в сфері організації локальних мереж і управління операційними системами 

(ОС). Для закріплення подібних практичних навичок потрібна спеціальна 

лабораторія, організувати яку досить складно, оскільки подібні експерименти 

можуть завдати шкоди працездатності програмних продуктів ПК.  

До дисциплін, пов'язаних з управлінням локальною мережею і 

комунікаційними протоколами, а також з вивченням функціональних 

особливостей різних ОС відносяться «Комп'ютерні мережі», «Операційні 

системи», «Засоби комп’ютерних інформаційних систем». Саме в результаті 

вивчення подібних дисциплін в учнів спостерігається «перекіс» між знаннями і 

вміннями на користь перших, а це і призводить до того, що майбутні IT-фахівці 

можуть виявитися незатребуваними на сучасному ринку праці.  

Виправити ситуацію можна «засобами віртуалізації» [1]. Застосування 

таких програмних продуктів відкрило чимало можливостей їх ефективного 

застосування в різних сферах діяльності: 



1) віртуалізація серверів – перенесення декількох фізичних серверів на один, 

використовуючи їх віртуальні копії, що працюють паралельно;  

2)  розробка і налагодження додатків – запуск кількох різних ОС одночасно, 

що дозволяє розробникам ПО тестувати їх застосування на різних 

платформах і конфігураціях;  

3) віртуалізація обладнання – віртуальні принтери, накопичувачі інформації, 

мережеве обладнання;  

4) організація портативних додатків – забезпечення роботи несумісного 

програмного забезпечення;  

5) використання в навчанні – для організації лабораторних занять з дисциплін 

комп’ютерного циклу в навчальних закладах, які готують IT-фахівців.  

Мета статті. У цій статті ми розглянемо дидактичний потенціал 

віртуальних машин, а точніше «віртуалізацію операційних систем».  

Основний виклад матеріалу. На сучасному ринку представлена 

величезна кількість програм, що емулюють роботу ПК. Вони відрізняються 

один від одного призначенням, характеристиками і можливостями, орієнтовані 

на користувачів з різним рівнем підготовки, тому необхідно виявити основні 

критерії вибору ВМ для найбільш ефективного застосування в освітній сфері.  

В ході дослідження було виділено шість основних критеріїв вибору ВМ: 

тип емуляції, системні вимоги та ціна, емульоване апаратне забезпечення, 

інтерфейс, функціональне наповнення, продуктивність [2]. Відповідно до цих 

критеріїв проведемо порівняльний аналіз характеристик трьох найбільш 

популярних квазіемуляторів, щоб виявити той, який найбільш відповідає 

вимогам, що пред'являються для його застосування в різних сферах. Як об'єкт 

тестування нами були взяті такі версії програмних продуктів: Windows Virtual 

PC, VMware Workstation 12.х, Oracle VM, VirtualBox 5.х.  

Перший критерій є базовим і використовується для опису сутності 

сучасних процесів віртуалізації. На сьогоднішній день відомі чотири основних 

способи роботи з програмами різних ОС на одному ПК, тобто є 4 види емуляції 

програм, які працюють на зовсім різних алгоритмах: емуляція API, повна 

емуляція, паравіртуалізація, квазіемуляція. При емуляції API можна поставити 

одну ОС і працювати одночасно як з її додатками, так і з додатками іншої ОС, 

але при цьому падає коефіцієнт сумісності і стає практично неможливою 

підтримка різних платформ.  

В процесі використання повної емуляції здійснюється абсолютна 

сумісність при одночасній роботі з декількома ОС, але швидкість роботи 

гостьових програм дуже низька, тому що для її виконання послідовно 

вибираються коди гостьових ОС і емулюється поведінка кожної окремо взятої 

інструкції.  



При паравіртуалізаціі для емуляції потрібна модифікація коду гостьової 

ОС, тому на перше місце стає питання з використанням вільного програмного 

забезпечення. Квазіемуляція є найбільш практичним і перспективним типом 

емуляції, оскільки при його використанні зберігаються досить висока 

продуктивність ОС і рівень інтеграції з апаратним забезпеченням, що дозволяє 

широко застосовувати програмні продукти цього напрямку в різних сферах 

діяльності. Програмні продукти, створені на базі такого алгоритму емуляції, 

повністю підходять для будь-яких цілей, тому що працюють з високою, 

близькою до оригіналу продуктивністю, мають власне віртуальне апаратне 

забезпечення і підтримують досить велику кількість ОС і додатків. 

Порівняємо ці програми за ціною і системними вимогами, що 

пред'являються до ПК, на якому буде встановлюватися ВМ. Якщо аналізувати 

рекомендовані системні вимоги, що пред'являються до програм такого класу, то 

вони дуже схожі: процесор 32- або 64-розрядної архітектури з мінімальною 

частотою 1-1,3 GHz; також на ПК має бути встановлено не менше 1 Gb 

оперативної пам'яті. Вимоги до дискових накопичувачів не є принциповими, 

але найменш «вимогливим» є продукт від Microsoft. VMware ж, навпаки, має 

дуже об'ємний дистрибутив і при установці потребує великого обсягу 

дискового простору. При загальній схожості апаратних показників виявити 

конкретного лідера досить важко. Однак ми вважаємо, що основними 

параметрами ВМ є ціна і кількість ОС, які можуть бути встановлені на хості 

ПК, щоб ВМ працювала. Очевидно, що для використання ліцензійного ПЗ 

зручніше користуватися безкоштовними програмними продуктами Microsoft і 

Oracle. Останній до того ж є відкритим і підтримує найбільшу кількість ОС, на 

базі яких він може бути розгорнутий.  

Таким чином, порівнявши ВМ по системним вимогам, що пред'являються 

хостовій машині, ми прийшли до висновку, що Oracle VM і VirtualBox 

найбільш підходять для економічного використання.  

Третім критерієм вибору ВМ є обсяг емульованого апаратного 

забезпечення гостьових ПК. Ця характеристика дозволяє визначити апаратні 

можливості ВМ, яку створює користувач. Windows Virtual PC дуже відстає від 

конкурентів за основними характеристиками: він емулює мінімум апаратних 

компонентів і підтримує програмні напрацювання тільки своєї компанії. Oracle 

VM VirtualBox, навпаки, демонструє повну емуляцію всього апаратного 

забезпечення середнього ПК, де є все необхідне. VMware Workstation має 

великий вибір емулюючий апаратних компонентів та високу ціну.  

Отже, для емуляції роботи середнього ПК рекомендується 

використовувати програму Oracle VM VirtualBox, однак за різноманітністю 

різного емульованого апаратного забезпечення більш досконалим є VMware 



Workstation, на базі якого можна організувати віртуальний сервер будь-якої 

складності.  

Наступні два критерії – функціональне наповнення і інтерфейс – важливі 

для комфортного користування ВМ. Програма VMware Workstation є 

безумовним лідером по різних налаштуваннях, додаткових можливостях і 

утилітах, які значно вдосконалюють роботу з ВМ. І хоча вони в повному обсязі 

можуть і не знадобитися всім користувачам, закономірно, що такий 

повнофункціональний продукт є платним. Windows Virtual PC, до недавнього 

часу досить успішно змагався з продуктом компанії VMware, але сьогодні ця 

програма з додаткових можливостей представляє тільки базовий мінімум, 

достатній для роботи. Продукт Oracle VM VirtualBox активно розвивається, 

тому з кожною новою версією кількість нових функцій у програмі зростає. 

Для порівняння ВМ за продуктивністю нами було розроблено ряд тестів, 

які проводилися на ПК з такою конфігурацією: Intel Core 2 Duo 2,13Ghz / 3,5Gb 

/ nVidia GeForce7800GTX / 250Gb. Метою експерименту було з'ясувати, який 

програмний продукт швидше виконує різні завдання. На кожному програмному 

продукті були створені три ВМ з однаковими характеристиками (RAM - 1Gb, 

HDD - 10 Gb). Результати тестування показали, що за продуктивністю найкращі 

показники має програмний продукт компанії VMware: він демонструє 

найбільшу швидкість в більшості тестів на різному ПЗ. Virtual PC є лідером по 

продуктивності тільки при роботі з ОС Microsoft, інші ж ОС вона не підтримує, 

що пов'язано, в першу чергу, з конкурентною боротьбою з виробниками Open 

Source і маркетинговою політикою, яку веде компанія для популяризації своїх 

продуктів. Oracle VM VirtualBox демонструє середню продуктивність.  

Ми систематизували результати порівняльного аналізу в підсумковій 

таблиці (див. табл. 1), де представлені характеристики різних ВМ за шістьма 

критеріями, що дозволяє зробити комплексну оцінку їх можливостей.  

Таблиця 1. Порівняльна характеристика можливостей ВМ 

ВМ / номер критерію  1 2 3 4 5 6 Підсумок 

Windows Virtual PC + + – ± ± ± ± 

VMware Workstation 7.1 + ± + ± + + + 

Oracle VM VirtualBox 4.1. + + + + ± ± + 

«+» – найкращий показник;  

«±» – середній показник;  

«–» – найгірший показник. 

Отже, VMware Workstation є професійним комплексом, орієнтованим на 

вирішення серйозних завдань в рамках великих організацій. Цей програмний 

комплекс є найпродуктивнішим і містить величезну кількість додаткових 



утиліт, що підвищують комфорт в роботі з нею. VMware Workstation – платний 

програмний продукт, орієнтований на професіоналів. Windows Virtual PC, на 

жаль, на сьогоднішній день вже вважається морально застарілим, оскільки 

сучасні інтерфейси їм не підтримуються. Ще одним мінусом є його орієнтація 

на продукти Microsoft, що звужує область застосування. Але тим не менш для 

роботи з ОС Windows він підходить найкраще, так як демонструє найвищу 

продуктивність. Компанія Microsoft вже розробила новий програмний продукт 

Microsoft Hyper-V, який зараз доступний тільки як компонент ОС Microsoft 

Windows 8, 10.  

Висновки. Аналіз показав, що для використання ВМ найбільш доречною 

з поширених і доступних на сьогоднішній день є російськомовна, безкоштовна 

Oracle VM VirtualBox, яка підтримує всі сучасні інтерфейси та величезний 

список хостових і гостьових ОС.  

Нами був розроблений і впроваджений комплекс лабораторно-

практичних робіт із застосуванням ВМ по ряду дисциплін комп’ютерного 

циклу для майбутніх фахівців IT-напрямку. Лабораторна робота для учнів, що 

спеціалізуються в області інформаційних технологій – це вид навчально-

пізнавальної діяльності, при виконанні якої йде пряме націлювання на 

майбутню професію. Тут перед учнями ставляться проблемні питання, 

вирішення яких вимагає хорошої теоретичної і практичної підготовки. Саме 

тому лабораторна робота стає пріоритетною формою проведення практичних 

занять, де для вирішення широкого кола освітніх завдань зі спеціальних 

дисциплін використовуються ефективні засоби навчання.  

Таким чином, дидактичне застосування «віртуальні машини» корисне і 

можливості його використання при виконанні лабораторних робіт практично 

безмежні. Тому цей тип ПЗ є найбільш перспективним і ефективним засобом у 

навчанні інформаційних технологій конкурентоспроможних фахівців ХХІ 

століття. Використовуючи ВМ в лабораторії, учні набувають вмінь, які згодом 

допомагають їм самостійно виконувати аналогічні операції в майбутній 

професійній діяльності. 
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