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Запропоновано концепцію створення єдиного інформаційного освітнього простору України, реалізованого у 

вигляді інтеграції освітніх веб-порталів навчальних закладів усієї країни. У рамках запропонованої концепції 
була розроблена структура освітнього порталу та складові частини блоку навчання на прикладі процесу підго-
товки фахівців у галузі інженерії програмного забезпечення. Метою використання освітнього порталу задається 
отримання теоретичних знань, практичних навичок і умінь, а також здійснення контролю якості отриманих 
знань. Описується метод навчання, який задає спосіб пояснення нового матеріалу і схему отримання знань в 
рамках обраного напрямку освіти. При розробці блоку навчання реалізується функція індивідуалізації освітньої 
діяльності. Текстові навчальні матеріали та навчальні мультимедійні засоби веб-порталу запропоновано збері-
гати в базі знань, модель якої розроблена засобами UML Database Diagram. Ця модель відображає структуру і 
зв'язки об'єктів предметної області з виділенням атрибутів і зазначенням їх типів даних. Показана перспектив-
ність розвитку даного напрямку шляхом реалізації блоку отримання практичних навичок і умінь, а також блоку 
контролю якості отриманих знань. 
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОСТРАНСТВА УКРАИНЫ НА ПРИМЕРЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ IT-СТУДЕНТОВ  
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ул. Днепростроевская, 2, г. Днепродзержинск, 51918, Украина. Е-mail: valera_ddtu@i.ua; yalov07@rambler.ru 
Предложена концепция создания единого информационного образовательного пространства Украины, 

реализованного в виде интеграции образовательных веб-порталов учебных заведений всей страны. В рамках 
предложенной концепции была разработана структура образовательного портала и составные части блока 
обучения на примере процесса подготовки специалистов в области инженерии программного обеспечения. В 
качестве цели использования образовательного портала задается получение теоретических знаний, 
практических навыков и умений, а также проведение контроля качества полученных знаний. Описывается 
метод обучения, который задает способ объяснения нового материла и схему получения знаний в рамках 
выбранного направления образования. При разработке блока обучения реализуется функция индивидуализации 
образовательной деятельности. Текстовые учебные материалы и обучающие мультимедийные средства веб-
портала предложено хранить в базе знаний, модель которой разработана средствами UML Database Diagram. 
Эта модель отображает структуру и связи объектов предметной области с выделением атрибутов и указанием 
их типов данных. Показана перспективность развития данного направления путем реализации блока получения 
практических навыков и умений, а также блока контроля качества полученных знаний.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Стрімкий розвиток 
інформаційних технологій дозволяє використовува-
ти комп'ютери не тільки для обробки, зберігання або 
переміщення інформаційних ресурсів, але і в якості 
середовища взаємодії людей. Стійка тенденція збі-
льшення частки студентів, які поєднують навчання з 
трудовою діяльністю, супроводжується розвитком і 
широким використанням дистанційної освіти [1]. 
Засобами створення систем дистанційної освіти є 
інформаційно-комунікаційні технології та мульти-
медіа [2].  

Однак, реалізація інформаційних веб-порталів, 
навчальних систем, інформаційних систем дистан-
ційної освіти в Україні носить фрагментарний і не-
досконалий характер. Не існує єдиного внутрішньо-
державного інформаційного освітнього простору, не 
кажучи вже про використання досвіду і знань уні-
верситетів інших країн у рамках процесу зближення 
і гармонізації системи вищої освіти країн Європи. 
Хоча інформаційний освітній простір міг би викори-
стовуватися як механізм дистанційної освіти [3].  

Використання традиційних методів навчання у 
вищій освіті не завжди дозволяє досягти необхідно-
го рівня якості підготовки фахівців [4]. Неможли-
вість повною мірою врахувати індивідуальні особ-
ливості студентів, складність в організації активної 
роботи студентів та своєчасного контролю результа-
тів процесу освіти відносяться до істотних недоліків 
традиційних методів навчання [5]. 

У зв’язку з вище визначеним актуальною стає 
розробка концепції створення єдиного інформацій-
ного освітнього простору України у вигляді мережі 
веб-порталів навчальних закладів на прикладі дис-
танційного навчання IT-студентів.  

Мета роботи – розробка концепції єдиного інфо-
рмаційного освітнього простору України, структури 
освітнього порталу та складових частин блоку на-
вчання на прикладі процесу підготовки фахівців у 
галузі інженерії програмного забезпечення. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Виходячи з поставленої мети роботи, перед автора-
ми були поставлені наступні завдання: 
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– сформувати і описати концепцію реалізації 
єдиного інформаційного освітнього простору; 

– розробити уніфіковану структуру веб-порталу 
як складову інформаційного освітнього простору; 

– представити модель бази знань, використову-
ваної для зберігання навчального матеріалу веб-
порталу. 

Як один із можливих способів подолання труд-
нощів традиційної освіти може бути запропоновано 
створення і застосування єдиного інформаційного 
освітнього простору [6]. Під єдиним інформаційним 
освітнім простором будемо розуміти інтеграцію 
освітніх веб-порталів навчальних закладів усієї 
України. В ідеальному випадку використання освіт-
ніх веб-порталів як віртуального інструментарію 
освіти створить умови для: 

– отримання знань без відриву від місця прожи-
вання та в процесі виробничої діяльності; 

– широкого доступу до національних і світових 
інформаційних ресурсів; 

– організації процесу самоосвіти найбільш ефек-
тивним чином і отримання для цього всіх необхід-
них ресурсів і засобів; 

– істотного розширення кола людей, для яких до-
ступні всі види освітніх ресурсів без вікових обме-
жень. 

Ефективність використання інформаційного 
освітнього простору може бути отримана за рахунок 
реалізації функцій двох видів: змістовної і формаль-
ної.  

Змістовна функція повинна забезпечити досяг-
нення мети навчання, а саме: 

– отримання теоретичних знань з обраної дисци-
пліни в рамках обраного напрямку навчання; 

– практичне освоєння запропонованого матеріалу; 
– здійснення самоконтролю студентами; 
– проведення координованого контролю отрима-

них знань студентів з боку викладача. 

Формальна функція повинна гарантувати ефек-
тивну організацію дистанційної освітньої діяльності 
з можливістю: 

– розширення мережевих кордонів інформацій-
ного освітнього простору за рахунок залучення но-
вих освітніх закладів, педагогічного персоналу, за-
цікавлених підприємств-роботодавців тощо; 

– розширення інформаційного ресурсу освітніх 
веб-порталів шляхом додавання нових напрямів на-
вчання, нормативних навчальних планів, нових ва-
ріативних дисциплін, додавання методичних матері-
алів, контрольних запитань, тестових завдань; 

– упровадження мультимедійних, комунікацій-
них та інноваційних технологій, методів і підходів 
навчання. 

Освітній процес в Україні регламентується на-
вчальним планом з виділенням нормативних дисци-
плін і дисциплін варіативної частини. На основі на-
вчального плану з урахуванням виділених аудитор-
них годин і годин самостійної підготовки кожен 
викладач розробляє робочу програму дисципліни. 
При цьому враховується, що дисципліна може бути 
розділена на змістовні модулі, в яких вказуються 
теми лекційного матеріалу і практичних (лаборато-
рних, семінарських) занять. Кожен такий модуль 
закінчується проведенням модульного контролю, за 
результатами якого можна судити про якість отри-
маних знань студентом. Інструментарії дистанційної 
освіти повинні відповідати існуючому регламенту 
освіти [7]. Нами розроблено концепцію створення 
єдиного інформаційного освітнього простору Украї-
ни, структура якого показана на рис. 1.  

У рамках кожного навчального закладу реалізу-
ється освітній веб-портал [8], який інтегрується до 
загального інформаційного освітнього простору 
України. Під освітнім веб-порталом будемо розумі-
ти веб-сайт в комп'ютерній мережі, який надає ко-
ристувачеві різні інтерактивні сервіси з метою 
отримання нових знань [2]. 

 
Рисунок 1 – Структура єдиного інформаційного освітнього простору України 
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В основу отримання нових знань закладається 
метод навчання, який задає спосіб пояснення теоре-
тичного матеріалу, вид постановки практичних за-
вдань, схему процесу контролю отриманих знань 
[9]. Також метод навчання описує організаційну 
форму навчання: індивідуальну або групову. Струк-
турна навігація в рамках навчального блоку веб-
порталу може бути представлена у вигляді багаторі-
вневого користувальницького меню (рис. 2). Щоб 
розпочати процес навчання, студенту необхідно ав-
торизуватися, вибрати кваліфікаційний рівень і на-
прямок освіти. У рамках заявленого напряму освіти 
йому надається можливість ознайомитися з навча-
льним планом і робочими програмами кожної дис-
ципліни. Вибравши дисципліну, користувачеві про-
понується ознайомиться зі списком усіх лекційних 
тем. За замовчуванням реалізується сценарій про-
грамно-керованого навчання. Системою відобража-
ється методика, спосіб і структура подачі матеріалів 
в точності як це було визначено викладачем, вихо-
дячи з робочої програми. Методика навчання зада-
ється викладачем і визначає послідовність викладу 
навчального матеріалу, критерії відбору чергової 

порції інформації залежно від результатів навчання. 
Однак студент може перейти в режим структурно-
керуючого сценарію навчання і задавати послідов-
ність досліджуваних тем самостійно. Це можливо 
здійснити в тому випадку, якщо студент успішно 
пройшов тест перевірки стартового рівня знань. У 
рамках кожної теми дисципліни передбачені блоки 
освоєння теоретичного матеріалу, отримання прак-
тичних навичок і перевірки якості отриманих знань. 

Розглянемо докладніше процес освоєння теоре-
тичного матеріалу. Рівень його відображення – пре-
дметно-смисловий, тут основна увага приділяється 
розкриттю змісту навчального матеріалу. Для дис-
циплін практичної спрямованості подача теоретич-
ного матеріалу виходить за рамки описового опові-
дання і містить пояснення, закономірності розвитку 
і функціонування досліджуваних об'єктів. При відо-
браженні теоретичного матеріалу основна увага 
приділяється наданню й поясненням нового навча-
льного матеріалу, вивчення понять, опису їх власти-
востей і відносин, розгорнутому й узагальненому 
опису процесів, поданням даних про кількісні та 
якісні характеристики об'єктів і процесів. 

 
Рисунок 2 – Структура освітнього веб-порталу 

 
У рамках розробленої концепції пропонується 

наступний метод отримання теоретичних знань: 
– освоєння текстового теоретичного матеріалу; 
– використання посилань на опис кожного ви-

значення чи поняття з лекційної теми; 
– застосування мультимедійної підтримки лек-

ційного матеріалу у вигляді відеолекцій, виведення 
голосових інструкцій і т.п.; 

– створення списку визначень або понять, які за-
слуговують на особливу увагу в освоєнні; 

– формування відповідей на контрольні запитан-
ня з кожної теми матеріалу; 

– для дисциплін, метою навчання яких є отри-
мання знань щодо мови програмування, застосуван-
ня модуля для перевірки засвоєння синтаксису мови 
програмування. У модулі реалізовано два режими: 
за заданим ключовим словом мови програмування 
надати відповідь щодо його значення і навпаки; 

– вивчення правильної відповіді і опрацювання 
посилань з теоретичного матеріалу при генерації не-
вірної відповіді на контрольне запитання за темою. 
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Для освоєння будь-якого теоретичного матеріалу 
з ним необхідно виконати низку розумових дій. При 
розробці блоку навчання реалізується функція інди-
відуалізації освітньої діяльності, яка полягає в наяв-
ності альтернативи отримання теоретичних знань, а 
саме: 

– читання текстового навчального матеріалу; 
– перегляд відеолекцій; 
– використання режиму енциклопедії та автома-

тичне отримання визначень до вибраного терміну чи 
поняття; 

– використання голосового супроводу навчання; 
– формування власного тезауруса з найбільш ва-

жливих аспектів дисципліни; 
– формування відповідей на контрольні запитан-

ня за темою. 
Недостатній рівень якості дистанційної освіти 

найчастіше залежить від способів організації проце-
су спілкування [7]. При побудові діалогу в рамках 
освітнього порталу враховувалися психологічні 
принципи взаємодії студента з системою. Для того, 
щоб уникнути зайвої уваги, яка може викликати 
почуття протесту в студента, був визначений опти-
мальний рівень супровідної допомоги. При цьому 
враховувалося, що надмірна частота зовнішнього 
діалогу порушує внутрішній діалог студента. З ін-
шого боку, реалізація підказок і допомоги системи 
достатня для того, щоб у студента не виникало по-
чуття безпорадності. За студентом залишається мо-
жливість відмовитися від запропонованої підказки. 
При організації процесу освоєння теоретичного ма-
теріалу був зведений до мінімуму метадіалог. Для 
цього перед початком освоєння теоретичного мате-
ріалу студенту видається опис теми, анотація до неї 
і мета освоєння цієї теми. Після отримання позитив-
ної відповіді щодо готовності освоєння теоретично-
го матеріалу діалог з боку веб-порталу не ініціюєть-
ся, так як він може порушити розумовий процес 
студента. У момент завершення освоєння кожної 
теми діалог відновлюється і у студента з'ясовується, 
чи все йому було зрозуміло, і чи готовий він продо-
вжити вивчення нового матеріалу. Для реалізації 
освітнього веб-порталу було обгрунтовано доціль-
ність застосування комбінованого типу дистанційної 
освіти. З одного боку організовується інтерактивне 
навчання студентів без участі викладача, а з іншого 
– веб-портал повинен містити функціональні моду-
лі, які допомагають педагогічному персоналу здійс-
нити координування і контроль за отриманням знань 
студентами. Таким чином, передбачається викорис-
тання двох профілів користувачів, що беруть участь 
в процесі навчання: профіль викладача і профіль 
студента. Створюючи свій профіль, викладач пови-
нен: 

– проаналізувати дані навчального плану за на-
прямом освіти. Навчальний план формує систему 
понять дисципліни першого рівня, обов'язкових для 
висвітлення будь-яким викладачем у будь-якому 
навчальному закладі країни; 

– систематизувати і структурувати навчальний 
матеріал, вибрати форму його вивчення (лекція, 
практичне заняття тощо); 

– підготувати текстові, графічні, мультимедійні 
або анімаційні матеріали для використання у диста-
нційному навчанні; 

– створити робочу програму дисципліни відпові-
дно до навчального плану.  

Робоча програма дисципліни формує систему 
понять дисципліни другого рівня. Необхідно відзна-
чити, що результат створення робочої програми ди-
сципліни багато в чому залежить від того, як викла-
дач розуміє суть навчальної діяльності в рамках ди-
сципліни, її обсягу і напрямку. Оскільки в навчаль-
ному плані задаються лише основні тези дисциплі-
ни, робочі програми, створені різними викладачами, 
можуть істотно відрізнятися. Набір тем, вибір обся-
гу їх висвітлення впливає на глибину знань студен-
та. До переваги використання освітнього веб-
порталу можна віднести уніфікацію навчального 
матеріалу між навчальними закладами. Дії виклада-
ча в рамках веб-порталу полягають у наступному: 

– визначення способів подачі навчального мате-
ріалу в базу знань веб-порталу (електронні навчаль-
ні посібники, інтерактивні тексти лекцій тощо); 

– створення схеми освітнього процесу, поділ ди-
сципліни на змістові модулі, визначення послідов-
ності досліджуваних тим, структура і зміст контро-
льних запитань, основних термінів і понять; 

– заповнення бази знань порталу навчальними 
матеріалами. В якості освітнього ресурсу можуть 
використовуватися власні методичні розробки, іс-
нуючі бази даних і бази знань предметних областей, 
зовнішні інформаційні ресурси; 

– задати режим навчання – індивідуальний або 
груповий. Для дисциплін колективної спрямованості 
(групова динаміка, проектний практикум тощо) за-
дається кількість командних груп, глобальна мета 
дисципліни і мета колективного навчання. Для кож-
ної групи створюється свій профіль, який викорис-
товується для аналізу отриманих результатів. 

З боку освітнього порталу викладачеві надається 
можливість: 

– отримати список профілів студентів, які ви-
вчають задану дисципліну; 

– якщо для дисципліни заданий індивідуальний 
режим навчання, то кожен профіль студента має 
інформацію щодо стартового рівня його знань (якщо 
він захотів пройти тест), кількості і списку пройде-
них тем, дати початку та часу їх проходження, ре-
зультатів відповідей на контрольні питання, точки 
звернення студента за віртуальною консультацією, 
результатів модульного контролю, списку рекомен-
дованих тем для повторного освоєння, отриманої 
кількості балів за 100 бальною системою ECTS; 

– якщо для дисципліни заданий груповий режим 
навчання, то результати видаються як по кожному 
профілю групи, так і по кожному профілю студента 
в рамках групи; 

– побудови рейтингових списків студентів; 
– визначення теми з мінімальним рівнем якості 

навчання. Тоді викладачеві пропонується внести 
зміни в структуру навчальних матеріалів, доповнити 
їх інтерактивними засобами навчання або перегля-
нути систему та критерії оцінювання знань; 
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– поповнювати базу знань навчальних матеріа-
лів; 

– вносити зміни у вже наявні навчальні матеріали. 
У рамках порталу для студента передбачені на-

ступні дії: 
– створити свій профіль; 
– визначити дисципліни для дистанційного ви-

вчення; 
– ознайомитися зі структурою змістовних моду-

лів і послідовністю досліджуваних тем. Якщо у сту-
дента є бажання створити свою власну послідов-
ність досліджуваних тем, то йому пропонується 
пройти тест і визначити свій стартовий рівень знань; 

– перейти до вивчення теоретичного матеріалу; 

– перевірити рівень отриманих знань з теми, від-
повівши на контрольні запитання в кінці кожної 
теми; 

– пройти результуючий модульний тест. 
Крім концепції єдиного інформаційного освіт-

нього простору, навігаційної схеми та структурних 
блоків освітнього веб-порталу була створена модель 
бази знань для зберігання навчального матеріалу. 
Під базою знань освітнього веб-порталу будемо ро-
зуміти сукупність фактів, правил, явищ, що опису-
ють предметну область [10]. Модель бази знань, 
розроблена засобами UML Database Diagram, наве-
дена на рис. 3.  

 
Рисунок 3 – Модель бази знань освітнього веб-порталу 
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База знань разом із механізмами виведення інфо-
рмації повинні забезпечити процес навчання за до-
помогою інформаційних ресурсів, до яких були від-
несені: текстові навчальні матеріали, терміни і по-
няття з визначеннями, контрольні та тестові запи-
тання з правильними варіантами відповідей, додат-
кова навчальна література, навчальні мультимедійні 
матеріали. База знань доповнюється інформацією 
про організаційну структуру процесу навчання, да-
ними про викладачів – координаторів навчання та 
студентах. 

ВИСНОВКИ. Необхідно особливо відзначити, 
що запропонована концепція єдиного інформаційно-
го освітнього простору застосовна до всіх напрямків 
підготовки бакалаврів і магістрів усіх вищих навча-
льних закладів України. Питання про те, наскільки 
ефективний освітній веб-портал, може бути виріше-
не тільки після його апробації. Реалізація веб-
порталів на основі представленої концепції дасть 
можливість: 

– організувати дистанційну освіту з урахуванням 
основних принципів педагогічної психології та ди-
дактики; 

– застосовувати різні засоби управління освіт-
ньою діяльність, виходячи зі специфіки дисципліни 
та мети навчання; 

– стимулювати різноманітні види пізнавальної 
активності студентів; 

– враховувати в змісті навчального матеріалу 
вже набуті знання, уміння і навички шляхом прове-
дення стартової оцінки знань; 

– стимулювати високу мотивацію студентів до 
навчання шляхом використання засобів мультиме-
діа; 

– забезпечувати зовнішній і внутрішній діалог 
студента; 

– супроводжувати студента інформацією про цілі 
навчання, його поступ в їх досягненні, основні по-
милки і прогалини в знаннях; 

– індивідуалізувати навчання, створити власний 
графік навчання без нав'язування темпу і часу осво-
єння матеріалу; 

– використовувати профіль студента для входу і 
виходу з порталу зі збереженням отриманих резуль-
татів. 

До перспективних питань подальшого дослі-
дження можна віднести наступне: 

– методи, способи, механізми та технології ство-
рення віртуальних лабораторій для дистанційного 
набуття практичних навичок і умінь; 

– методи оцінки якості отриманих знань; 
– способи реалізації модулів координованого та 

самоконтролю якості отриманих знань; 
– організація дистанційного підвищення кваліфі-

кації педагогічного персоналу навчальних закладів; 
– ефективні способи зберігання графічних і му-

льтимедійних даних у базі знань веб-порталу; 
– питання захисту інформації і даних. 
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THE CONCEPT OF CREATION OF UKRAINIAN UNIFORM INFORMATION AND EDUCATIONAL 

SPACE ON THE EXAMPLE OF DISTANCE LEARNING OF IT-STUDENTS 
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vul. Dniprobudivska 2, Dniprodzerzhinsk, 51918, Ukraine. Е-mail: valera_ddtu@i.ua; yalov07@rambler.ru 
The paper presents the creating concept of unified information and educational space of Ukraine implemented as in-

tegration of educational web portals of educational institutions throughout the country. Under the proposed concept 
there were developed the educational portal structure and components of the training unit using the example of training 
process of the specialists in the field of software engineering. The purpose of the educational portal usage is to obtain 
theoretical knowledge, practical skills, as well as the quality assurance of the received knowledge. The paper describes 
a teaching method that specifies a way to explain new material and the scheme of learning within the selected area of 
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education. While the training unit development, the function of individualization of educational activities is imple-
mented. Text educational materials and training multimedia of the web portal should be stored in the knowledge base, 
the model of which is developed by means of UML Database Diagram. This model reflects the structure and communi-
cations of the domain objects with attributes and their data types. The paper shows the prospects of development of this 
area through the implementation of the practical skills obtaining unit, as well as quality assurance unit of the acquired 
knowledge. 

Key words: information space, web portal, knowledge base, distance education. 
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