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М-ПОРТАЛ В СИСТЕМІ МОБІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Теплицький О.І., Шокалюк С.В.
м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет

В роботі [1] сформульовані вимоги до мобільного освітнього 
середовища, головним компонентом якого є М-портал -  мобільний 
портал дистанційного навчання, користувачі якого можуть 
використовувати навчальні ресурси, створювати власні 
мікропортали, в рамках онлайн-спільноти мати доступ до модулів 
мобільного навчання та пов’язані з ними системи керування 
навчанням.

Програмне забезпечення М-порталу має надавати можливості 
подання навчального контенту, ведення дискусій та передавання 
повідомлень. Така можливість реалізується системою управління 
навчанням (LMS), що базується на Web-послугах по обміну XML- 
контентом за стандартами SOAP, WSDL, UDDI. Це створює 
необхідну основу для переходу від PC-центричних до розподілених 
мобільних систем, в яких різні пристрої мають єдиний доступ до 
освітніх XML-ресурсів з будь-якого місця.

Об’єктно-орієнтована архітектура М-порталу дозволяє 
інтегрувати найрізноманітніші системи (бібліотеки, віртуальні 
та/або реальні лабораторії), керувати навчанням, надавати 
найрізноманітніші інформаційні послуги. З рис. 1 можна побачити, 
що розглядувана архітектура об’єднує 4 рівні:

I -  рівень взаємодії між викладачами та студентами -  містить 
різні послуги, що надаються викладачам та студентам додатками 
різних типів (як комерційними, так і вільно поширюваними).

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

III -  рівень доставки контенту на різні мобільні та стаціонарні 
пристрої, що забезпечує доступ користувача до навчальних 
ресурсів будь-коли та будь-де.

IV -  рівень мобільного навчання -  включає в себе студентів, 
викладачів та адміністраторів навчального процесу.
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