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Пушкар О. І., Пандорін О. К. Вплив сучасних тенденцій розвитку Інтернет-технологій на системи підтримки 

розробки засобів електронного навчання
У статті розглянуто тенденції, що впливають на технологічний прогрес у цілому та Інтернет зокрема. Наведено огляд сучасних і перспектив-
них Інтернет-технологій з точки зору їх використання в інструментальних засобах розробки систем електронного навчання. Досліджено специ-
фічні риси інструментальних засобів і надано можливі критерії їх класифікації відносно систем E-learning, на основі яких можна приймати рішення 
про обрання архітектури навчальних порталів, засобів розробки їх компонент і забезпечення повного життєвого циклу систем електронного 
навчання, надано рекомендації щодо їх обрання. Особливу увагу приділено складовим загальної вартості володіння системою дистанційного на-
вчання на таких етапах життєвого циклу, як розгортання системи, побудова навчальних курсів і експлуатація.
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Серед безлічі тенденцій, що впливають на техно-
логічний прогрес в цілому і Інтернет зокрема, 
експерти вважають найбільш важливими такі:

 глобальне управління мережею залишиться на 
нинішньому рівні та не зазнає помітних змін;

 найбільше зростання інтернет-ринку буде 
відбуватися за межами країн з високим дохо-
дом і розвиненою економікою;

 мобільні пристрої є основним інтерфейсом 
взаємодії людини з Інтернетом;
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 на зміну доступу зі значною платою за по-
слуги прийдуть майже безкоштовні схеми 
(супутниковий Iнтернет Starlink від SpaceX, 
Google и Fidelity, OneWeb від Qualcomm и 
Virgin Galactic Брэнсона, Samsung, Boeing 
та Telesat) участі у віртуальному житті Все-
світньої мережі, значно поширить Інтернет-
аудиторію за рахунок країн Азії та Африки 
дуже великий приріст народонаселення.

Широке розповсюдження одержали нейронні 
мережі – інтелектуальні інформаційні системи, що 
самонавчаються, які на основі навчання за реальни-
ми прикладами будують асоціативну мережу понять 
(нейронів) для паралельного пошуку на ній рішень.  
У результаті навчання на прикладах будуються ма-
тематичні вирішальні функції (передавальні функції 
або функції активації), які визначають залежності між 
вхідними та вихідними ознаками (сигналами).

Ціла низка подій у сучасному світі може зна-
чно змінити технології розроблення та підхо-
ди до проектування архітектурних вирішень 

систем підтримки мультимедійних дидактичних 
комплексів. Складність проблеми модернізації сучас-
ної освіти відповідно до вимог впровадження систем 
електронного навчання потребує для їх вирішення 
принципово підходів, що відрізняються від традицій-
них. Насамперед, це стосується гейміфікації – кон-
цепції, заснованої на використанні ігрових елементів 
та ігрових методів у неігровому контексті. Завдання 
гейміфікації – зацікавлення користувача, стимулю-
вання виконання дій або процедур через ігрові меха-
ніки, формування позитивного досвіду взаємодії.

Це ж стосується і технології розробки та під-
ходів до проектування архітектурних рішень веб-
базованих мультимедійних дистанційних навчаль-
них комплексів. Такою подією, наприклад, є широке 
розповсюдження «хмарових технологій», вихід но-
вих версій Microsoft Edge, Google Chrome, з майже 
повною підтримкою нових об’єктів HTML 6 і CSS 4,  
включаючи векторну графіку SVG 2, SMIL 3.0, що 
масштабується, – анімацію, аудіо, відео. Повне ви-
користання нових об’єктів для побудови багатьох 
Інтернет-додатків дозволить відмовитися від вико-
ристання таких пропрієтарних і вимагаючих заван-
таження спеціальних броузерних плагінів, як Adobe 
FLASH і Microsoft Silverlight.

Найбільш перспективною схемою організації 
освітніх ресурсів мають стати освітні портали.

Освітній портал можна визначити як взаємо-
зв’язану сукупність інформаційних ресурсів і сервісів 
Internet, що має вертикальну структуру, інформацій-
не наповнення якого присвячене освітній тематиці.

Профільний освітній портал [2; 8] – це сайт (чи 
група сайтів), на якому в систематизованій формі 
сконцентровано відомості про мережеві ресурси по 
одній із освітніх дисциплін, звернення до яких може 

бути корисним для вдосконалення наявних знань або 
отримання нових. 

Неодмінними атрибутами такого порталу є:
 наявність безпосередньо на порталі або в 

розподіленому вигляді на сайтах комплексу 
якісних освітніх і навчально-методичних ма-
теріалів, що входять в його структуру, за про-
філем порталу;

 ефективний механізм пошуку інформації 
у власних і зовнішніх Інтернет-ресурсах за 
основним профілем порталу;

 можливість інтерактивної взаємодії в режи-
мі реального часу учасників розподілених 
колективів, що працюють над виконанням 
загального освітнього проекту (електро-
нні конференції, семінари, дискусії, заняття  
у віртуальному класі, написання та редагу-
вання спільних текстів та ін.);

 система дистанційного навчання роботи з 
порталом.

При розробці освітнього порталу з точки зору 
можливості використання інструментальних засобів 
підтримки всіх етапів життєвого циклу порталу [1; 3; 
5; 7] слід зважати на дві ситуації, що принципово різ-
няться.

Портал розробляється з нуля, за винятком, 
можливо, вже наявного контенту і досвіду розробки 
аналогічних ресурсів.

Портал має служити засобом інтеграції вже іс-
нуючих освітніх ресурсів, зберігаючи увесь контент, 
і, що особливо важливо, компетенції різних категорій 
користувачів. 

Аналіз останніх досліджень, присвячених про-
блематиці інструментальних дистанційно-
го навчання дав змогу з’ясувати, що автори, 

в основному, торкалися питань створення освітніх 
порталів електронних навчальних ресурсів [1–7; 
10–14], використання дистанційного навчання [8], 
складових забезпечення [9]. Дослідники розглядають 
окремі аспекти E-learning, такі як визначення архі-
тектури та компонентного складу структури [9; 10], 
розробки інтерактивних компонент за окремими на-
прямками навчання [15]. 

Таким чином, немає робіт, де було б проведено 
огляд різноманітних систем забезпечення повного 
життєвого циклу систем електронного навчання. Не-
вирішеність цього питання обумовлює необхідність 
проведення досліджень у цьому напрямі. 

Метою статті є аналіз архітектури та інстру-
ментальних систем побудови систем електронного 
навчання, їх можливостей та основних структурних 
компонент.

Для досягнення поставленої мети вирішували-
ся такі завдання:
 аналіз систем для побудови освітнього про-

цесу в системі електронного навчання;
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 дослідження специфічних рис інструмен-
тальних засобів;

 аналіз життєвого циклу таких систем з ураху-
ванням сукупної вартості володіння.

Передусім розглянемо орієнтовані на розроб-
ку різноманітних порталів інструментальні 
засоби. Перщ за все, це універсальні систе-

ми розробки та управління порталами таких корпо-
рацій, як IBM, Oracle і Microsoft. Провідні учасники 
цього ринку сьогодні сходяться в тому, що перспек-
тиви розробки ПО для Web пов’язані з двома від-
критими стандартами – XML і Web-сервісами (Web 
Services). Іншим шляхом є використання спеціалізо-
ваних інструментальних систем побудови порталів 
саме освітнього напряму. До цих інструментів нале-
жать такі системи, як Adobe Connect Training, Bright 
eLearning, Competentum ShareKnowledge, Efficient 
Lab eLearning Portal, Microsoft Learning Gateway, 
SharePoint Learning Kit (SLK), Oracle Learning 
Management, REDCLASS Pro, REDCLASS Learning, 
VP Group Blackboard Learn, Web Researching Center 
e-Education System, Websoft WebTutor. 

Типовим представником пропрієтарних систем 
є СДО SharePointLMS, що базується на технології 
Microsoft SharePoint, яка представляє особливий ін-
терес, оскільки істотно заснована на використанні 
засобів і технологічних інструментів, що входять 
до складу Microsoft Office, Microsoft Visual Studio, 
Microsoft Expression, Microsoft SQL Server, Microsoft 
Internet Information Server, які активно використову-
ються в навчальноиу процесі. Значна частина техно-
логічних операцій Microsoft SharePoint допускає ви-
конання в графічному режимі, зокрема в спеціально 
створених оболонках розробника, що робить досить 
низьким поріг входження залежно від кваліфікації 
виконавця.

Microsoft SharePoint Products and Technologies – 
це колекція програмних продуктів і компонентів, яка 
включає такі складові:
 набір веб-додатків для організації спільної 

роботи;
 функціональність для створення веб-порталів;
 модуль пошуку інформації в документах та 

інформаційних системах;
 функціональність управління робочими про-

цесами та систему управління вмістом масш-
табу підприємства;

 модуль створення форм для введення інфор-
мації;

 функціональність для бізнес-аналізу.
SharePoint може бути використаний для ство-

рення сайтів, що надають користувачам можли-
вість для спільної роботи. Створювані на платформі 
SharePoint сайти можуть бути використані як схови-
ще інформації, знань і документів, а також викори-
стовуватися для виконання веб-додатків, що полег-

шують взаємодію (вікі та блоги). Користувачі можуть 
управляти та взаємодіяти з інформацією у списках і 
бібліотеках документів, використовуючи елементи 
управління – веб-частини (SharePoint WebParts).

SharePoint – це технологія для підготовки веб-
додатків і вузлів. Це рішення для веб-вузлів на основі 
IIS, інтегроване з IIS за допомогою ASP.NET, що вико-
ристовує серверну частину бази даних SQL Server для 
зберігання даних налаштування та вмісту. 

Можливості СДО SharePointLMS. Найкращій 
огляд архітектури, складових, функціональності, осо-
бливостей експлуатації наведено безпосередньо на 
сайті Microsoft.

Створення різних курсів, опитувань, тестів,  
а також навчальних програм. Можливість прове-
дення онлайн-зустрічей, вебінарів і конференцій. 
Проведення оцінки співробітників виходячи з вико-
нання цілей і KPI. Можливість проведення атестації 
та сертифікації співробітників. Підтримка сучасних 
форматів eLearning контенту SCORM, LRM, AICC, 
QTI. Створення реєстраційних форм на порталі для 
доступу до навчальних курсів. Можливість організа-
ції платного доступу до навчальних курсів (інтеграція 
з будь-якої з систем Інтернет-платежів). Особистий 
кабінет для кожного користувача. 

Батьківський портал. Можливість роботи  
з мобільних пристроїв. Можливість створювати елек-
тронні бібліотеки та бази знань з навчальним контен-
том. Повний контроль і моніторинг навчального про-
цесу на всіх стадіях навчання, через онлайн-форми  
та звіти. Вбудований планувальник заходів. Унікаль-
не оформлення багаторівневої віртуальної структури 
організації. Синхронізація призначених для користу-
вача даних із хмарним сервісом Office 365. Створення 
соціальної мережі в рамках SharePointLMS для веден-
ня блогів і публікації необхідної інформації. Дистан-
ційний, очний і змішаний режими організації елек-
тронного навчання. Наявність внутрішньої пошти та 
функції обміну файлами. Перевірка даних на плагіат. 
Призначені для користувача переваги електронної 
системи дистанційного навчання SharePointLMS.

Але ж вимоги до апаратних, системних і про-
грамних засобів достатньо високі. Роз-
вертання SharePointLMS потребує наявно-

сті Microsoft SharePoint, для операційної системи 
Windows Server 2008 R2 або новіших, сервер баз да-
них: Microsoft SQL Server, додатків Microsoft ShareS-
Point Foundation (Standard/Enterprise), Microsoft.
NET Framework, Micro  soft Visual J # (x64) для Share-
Point server (включаючі всі WFEs). Для перемикань 
мови інтерфейсу SharePointLMS необхідно встано-
вити  мовний пакет для SharePoint Foundation або 
SharePoint Server. Мовний пакет для SharePointLMSr-
SharePointLMS может розміщуватіся на Windows 
Azure Virtual Machines.

При побудові освітніх порталів досить часто ви-
користовують як частину інструментального середо-
вища популярні безкоштовні колекції інструментів.
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Наведемо огляд найбільш популярних безко-
штовних систем дистанційного навчання: Moodle, 
TrainingWare, ClassClaroline LMS.

1. Система дистанційного навчання STELLUS1. 
Moodle (модульні об’єктно-орієнтоване динамічне на-
вчальне середовище) – вільна система управління на-
вчанням, що поширюється по ліцензії GNU General 
Public License. Система реалізує філософію «педаго-
гіки соціального конструкціонізму» і орієнтована на-
самперед на організацію взаємодії між викладачем та 
учнями, хоча підходить і для організації традиційних 
дистанційних курсів, а так само для підтримки очного 
навчання. Moodle перекладена на десятки мов, у т. ч. 
на російську, і використовується в 197 країнах світу. 

2. TrainingWare Class: перша російська СДО  
з відкритим кодом. Компанія «Корпоративні сис-
теми навчання» (BCC Group) оголосила платформу 
TrainingWare Class вільно поширюваним програмним 
забезпеченням (СПО) з відкритим вихідним кодом. 
Тепер цю систему дистанційного навчання (СДО) 
зможуть безкоштовно використовувати і вдоскона-
лювати сторонні користувачі і розробники.

 3. Claroline LMS – це платформа для електро-
нного навчання (eLearning) та електронної діяльності 
(eWorking), що дозволяє вчителям створювати ефек-
тивні онлайн-курси і керувати процесом навчання та 
спільними діями на основі веб-технологій. Перекла-
дена на 35 мов, Claroline LMS володіє широкою спіль-
нотою користувачів і розробників по всьому світу. 
Claroline LMS випущена на основі ліцензії з відкри-
тим кодом (Open Source). 

При незалежній розробці Інтернет-ресурсів по 
кожному з курсів в основному використовувалися 
безкоштовні або безкоштовні в рамках академічної 
ліцензії інструменти. 

Отже, по категоріях. Системи управління кон-
тентом: Joomla; WordPress. Сервери баз данних: 
MySql; SQlite. Веб-сервер – Apache. Редактори веб-
сторінок: Microsoft Expression Web; Microsoft Visual 
Web Developer; NetBeans. Усередині кожної з катего-
рій інструментальні засоби впорядковані приблизно 
у відповідності до частоти використання. При цьому 
значна частина веб-ресурсів створена у складі безко-
штовних систем управління контентом.

ВИСНОВКИ
З проведеного дослідження можна зробити такі 

висновки. 
1. Останнім часом активно розвиваються стан-

дарти Інтернет-технологій, що робить зручним їх 
використання при розробці як Інтернет-додадків 
загального призначення, так і веб-ресурсів систем 
електронного навчання.

2. Активно розвиваються різноманітні інстру-
ментальні середовища розробки, як спеціалізовані 
для розробки систем електронного навчання, так і 
загального призначення.

3. Пропрієтарні системи електронного навчання 
достатньо коштовні як на стадії розробки електронних 
курсів, так і на стадіях експлуатації, але забезпечують 
велику функціональність та малу трудомісткість.

4. Безкоштовні системи електронного навчан-
ня менш функціональні та забезпечують менш ком-
фортну роботу розробників електронних курсів та 
персоналу підтримки функціонування, тобто більш 
трудомісткі.

5. При виборі технології розробки Інтернет-ре-
сурсу електронного навчання потрібно ретельно оці-
нювати сукупну вартість володіння на всіх стадіях її 
життєвого циклу.

Наукова новизна даного дослідження визнача-
ється розробленим методичним підходом до 
оцінки складових інструментальних засобів 

побудови та забезпечення життєвого циклу систем 
електронного навчання. Практичне значення поля-
гає у формуванні рекомендацій учасникам освітньо-
го процесу електронного навчання для потенційного 
створення систем організаційної та технологічної 
підтримки E-learning.

Подальшим напрямом даного дослідження 
може виступати розроблення методики обрання ін-
струментальних засобів електронного навчання в су-
часній вищій школі.                   
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