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В роботі [1] авторами сформульовані вимоги до мобільного освітнього 

середовища, головним компонентом якого є мобільний портал дистанційно-
го навчання (M-портал). Ю.В. Триусом були сформульовані вимоги до ор-
ганізації освітнього порталу [2], а Є.М. Смирновою-Трибульською розроб-
лені методичні основи побудови відповідних Інтернет-курсів [3]. Т. Георгіє-
вим розглянуті вимоги до апаратного забезпечення систем мобільного на-
вчання [4]. 

Метою цієї роботи є розвиток концепції мобільного освітнього середо-
вища, запропонованої в [1], в напрямку розробки архітектури мобільного 
порталу дистанційного навчання. 

М-портал – це Internet-сайт, користувачі якого після реєстрації та отри-
мання певних прав можуть використовувати навчальні ресурси, створювати 
власні мікропортали, відвідувати мікропортали студентів, учителів та інших 
користувачів в рамках онлайн-спільноти, мати доступ до модулів мобільно-
го навчання та пов’язані з ними системи керування навчанням. 

Програмне забезпечення М-порталу має надавати можливості подання 
навчального контенту, ведення дискусій та передавання повідомлень. Висо-
ка інтерактивність М-порталу створює умови для включення суб’єктів на-
вчання в планування, покращення та оцінювання самого навчального про-
цесу. 

Сьогодні в одній освітній установі, як правило, застосовуються гібрид-
ні мережі, що об’єднують як стаціонарні, так і мобільні пристрої (рис. 1). 
Г.Г. Швачич, аналізуючи результати впровадження Wi-Fi доступу в Націо-
нальній металургійній академії України, зазначає, що це, в свою чергу, сти-
мулює студентів до придбання ноутбуків або КПК [5]. Такий позитивний 
зворотний зв’язок створює можливість швидкого впровадження мобільного 
навчання. 

Така можливість реалізується системою управління навчанням 
(Learning Management System – LMS), що базується на Web-послугах по 
обміну XML-контентом за стандартами Simple Object Access Protocol 
(SOAP), Web Services Description Language (WSDL), Universal Description 
Discovery and Integration (UDDI). Це створює необхідну основу для перехо-
ду від PC-центричних до розподілених мобільних систем, в яких різні при-
строї (мобільні комп’ютери, PDA, Tablet PC, смартфони та ін.) мають єди-
ний доступ до освітніх XML-ресурсів з будь-якого місця. 
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При проектуванні архітектури мобільного освітнього середовища необ-
хідно враховувати можливість його розвитку, для чого доцільно застосову-
вати модульну інтеграцію його компонентів на основі стандартів. На рис. 2 
показана архітектура Web-послуг комбінованої мережі, наповнення, інтег-
рація та збереження даних в якій відбувається за стандартом UDDI, інтер-
фейс описується WSDL, а доступ – SOAP, що дає користувачу можливість 
взаємодії із зовнішніми додатками незалежно від платформи та системи. 
Тоді при виборі користувачем мобільного пристрою навчального курсу сис-
тема вибере саме ті навчальні об’єкти, які підтримує даний пристрій. 

Застосування стандартів дозволяє побудувати відкрите, модифіковане 
та масштабоване plug-and-play середовище мобільного навчання, що нада-
ватиме широкий спектр освітніх послуг. 
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Рис. 2 
 

Об’єктно-орієнтована архітектура дозволяє інтегрувати найрізноманіт-
ніші системи (бібліотеки, віртуальні та/або реальні лабораторії), керувати 
навчанням, надавати найрізноманітніші інформаційні послуги. З рис. 3 мо-
жна побачити, що розглядувана архітектура об’єднує 4 рівні: додатки та 
послуги, інтегровані за допомогою Web-стандартів, власне Web та мобільне 
навчання. 

Перший рівень – рівень взаємодії між викладачами та студентами – мі-
стить різні послуги, що надаються викладачам та студентам додатками різ-
них типів (як комерційними, так і вільно поширюваними). 

Другий рівень – рівень Web-послуг, що інтегрують навчальний контент 
та програмні додатки, представлені в різних форматах. На цьому рівні на-
вчальний матеріал не залежить від застосовуваного мобільного пристрою, а 
його об’єктно-орієнтована структуризація дає можливість одночасного ви-
користання текстових даних, голосу, звуку, відео, тестів та різних викону-
ваних файлів. 

Третій рівень – рівень доставки контенту на різні мобільні та стаціона-
рні пристрої, що забезпечує доступ користувача до навчальних ресурсів 
будь-коли та будь-де. 

Четвертий рівень – рівень мобільного навчання – включає в себе студе-
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нтів, викладачів та адміністраторів навчального процесу. 

Рис. 3 
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