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С истеми зворотного зв'язку можуть 
використовуватися не лише з пер

сональними комунікаторами, а й з більш 
простими мобільними пристроями, про
те комунікатори здатні виконувати 
Flash-додатки, що дозволяють засто
совувати мультимедійні інтерактивні 
тести. 

SRS є гарним прикладом реалізації 
копией ції мобільного освітнього офісу 
[15|. Перетворення мобільного освіт
нього офісу на мобільне освітнє сере-
довшис вимагає переходу від застосу
вання розрізнених послуг (електронної 
пошти, чагу. Web. FTP, Telnet) до інте
грованих середовищ навчання (Moodle, 
WebCT) та колективної роботи 
(FirstClass. Net Meeting) на основі зас
тосування: 

1) різних пристроїв та платформ, 
об'єднаних як дротовими, так і бездро
товими мережами: 

2) клієнт-серверних Інтернст-техно-
логій; 

3) об'єктно орієнтованої компонент
ної архітектури; 

4) стандартизованих способів обмін> 
даними; 

5) відкритості та масштабованості 
{рис. II). 

Найбільш суттєвим недоліком КПК 
при використанні ііого в якості техні
чного засобу навчання є малий час ав
тономної роботи, зумовлений насампе
ред застосуванням активної сенсорної 
панелі та кольорового екрану. Для по
долання цього недоліку можна за
пропонувати системи з енергозберіга
ючими рефлективними екранами на ос
нові технології «електронного паперу» 
(«електронних чорнил» - E-Ink) [19]. 

Пристрої, що використовують папе-
роподібні екрани, позиціонуються пе
реважно як електронні книжки (при
строї для читання - E-Book). Розділь
на здатність E-lnk-екранів - 600x800 
та вище - дає можливість високоточ
ного відтворення зображень з високим 

* Продовження. Початок лин > номері .\1' 6. - 2008. 
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ступенем деталізації, а їхній розмір (6 
дюймів і більше) дозволяє зробити про
цес перегляду більш комфортним, ніж 
на К П К . Екран, виготовлений за тех
нологією E-Ink, має властивість біста-
більності: на підтримку зображення 
енергія не витрачається, тому, відкрив
ши книжку, ви побачите ту сторінку, 
на якій вона була закрита. Нині E-Ink -
найбільш «зорозберігаюча» технологія, 
тому шо відповідний екран працює у 
відбитому світлі, найбільш природно
му для очей. 

Електронна книжка є лише носієм 
інформації, тому традиційно складаєть
ся з двох понять - носій та вміст. 
Носієм є електронний пристрій, який 
може бути пристосованим (наприклад, 
телефон, основна функція якого -
дзвонити) чи спеціалізованим. Вміст 
іноді називають контентом - це будь-
яка форма зберігання інформації, на

приклад текст, відео. аудю та інші елек
тронні форми. Найчастішо в якості 
вмісту електронної книжки застосо
вується текст з ілюстраціями, як і в 
традиційній книжці. Автори |S|. аналі
зуючи можливості застосування елект
ронних книжок в дистанційному на
вчанні, головну увагу приділяють за
собам обміну контентом. На нашу 
думку, такий підхід невиправдано зву
жує можливості застосування електрон
них книжок у порівнянні з К П К . 

Сучасні електронні книжки (Sony 
PRS-505, CyBook, IREX I l iad, IBook 
eReader V3 та ін.) за будовою є потен
ційно універсальними пристроями, шо 
функціонують під управлінням ОС 
Linux. У процесі завантаження систе
ми ініціалізується стандартна графічна 
підсистема X Window, під управлінням 
якої завантажується головна програма, 
шо надає користувачеві абстракцію 

Рис. 11. (лектура мобільного освітнього середовища 
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к н и ж к о в о ї полиці. Вибір файлів (v 
форматах P D F , D J V U , D O C . RTF, 
H T M L C H M , LIT, FB2 та ін.) приво
дить до запуску асоційованих програм. 

У листопаді 2007 р. Інтернет-мага-
зин Amazon запропонував власну елек
тронну книжку - Kindle, яка має вбу
довану клавіатуру, засоби зв'язку та не
обхідне мережне ПЗ. На жаль, висока 
ціна, жорстка прив'язка до контент-
провайдерів С Ш А та відсутність офі
ційних поставок в Україну не дозволя
ють сьогодні застосувати K i n d l e у 
вітчизняній системі освіти, тому для 
подальшої роботи нами було обрано 
вітчизняну розробку - електронну 
книжку І Book є Reader V3 (рис. 12). 

Наявність відкритого пакета розроб
ника для IBook eRcader V3 спонукали 
нас до заміни стандартної книжкової 
полиці на універсальний файловий ме
неджер з можливістю запуску як стан-

Рис. 12. Робота тестової системи 
на IBook eReader V3 

дартних програм для перегляду, так і 
завантажених користувачем. Тестуван
ня даного рішення виявило таке: 

• відсутність сенсорного екрана ком
пенсується розробкою Т9-подібного 
алгоритму введення тексту (за допомо
гою наявних 12 клавіш); 

• відсутність вбудованих засобів для 
зв'язку компенсується встановленням 
карти розширення (за інтерфейсом 
SDIO); 

• властива технології Е-Ink низька 
реактивність екрана не дозволяє засто
совувати анімацію зі швидкістю більш 
ніж 4 кадри за секунду, проте для 
більшості навчальних демонстрацій 
цього виявляється цілком достатньо. 

Цс дозволяє розглядати IBook eReader V5 
як нову програмно-апаратну платфор
му для дистанційного навчання. Для 
реалізації її потенціалу необхідні як 
заходи з портування програмного за
безпечення (Web-браузера, мережннх 
клієнтів, електронних таблиць, мате
матичних пакетів тощо), так і розроб
ка спеціалізованих SRS-клієнтів для 
Numina-подібних систем. 

У процесі реалізації мобільного на
вчання використовуються такі комуні
каційні стандарти: G S M , GPRS, UMTS. 
Wi-Fi, Bluetooth. Інфрачервоний зв'я
зок можливий, проте не застосовуєть
ся через малу ( 1 - 2 м) максимальн> 
відстань передачі. Технічні недоліки 
мобільних пристроїв викликані пере
важно сучасним станом розвитку тех
нології: обмежений розмір пам'яті, мен
ша (порівняно за П К ) потужність про
цесора, обмежений ресурс акумуляторів, 
обмежена роздільна здатність екрана. 

Враховуючи, що традиційний WAP-
іптерфейс поступово зникає, зосереди
мо увагу на клієнт-серверних мобіль
них технологіях, застосування яких в 
навчальному процесі дає можливість 
реалізувати концепцію мобільного ос
вітнього середовища, визначальними 
особливостями якого є можливість за
вантаження і встановлення програмно
го забезпечення та наявність розвину-
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тих засобів отримання та обробки кон
тенту. Головним компонентом такого 
середовища є мобільний портал дис
танційного навчання (М-портал), вимо
ги до якого були визначені Ю. В. Три-
усом |20|. 

М-портал - це Інтернет-сайт, ко
ристувачі якого після реєстрації та от
римання певних прав можуть викори
стовувати навчальні ресурси, створю
вати власні мікропортали, відвідувати 
мікропортали студентів, учителів та 
інших користувачів у рамках он-лайн-
спільноти, мати доступ до модулів мо
більного навчання та пов'язаних з ними 
систем управління навчанням. 

Програмне забезпечення М-порталу 
має надавати можливості подання на
вчального контенту, ведення дискусій 
та передавання повідомлень. Висока 
інтерактивність М-порталу створює 
умови для включення суб'єктів навчан
ня в планування, покрашення та оці
нювання самого навчального процесу. 

Нині в одній освітній установі, як 
правило, застосовуються г ібридні 
мережі, шо об'єднують як стаціонарні, 
так і мобільні пристрої (рис. ІЗ). 
Г. Г. Швачич, аналізуючи результати 
впровадження Wi-Fi доступу в Націо
нальній металургійній академії Украї-

Рис. 13. Структура гібридної мережі навчального закладу 
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ни, зазначає, їло не. в свою чергу, сти
мулює студентів до придбання ноутбуків 
або К П К [12|. Такий позитивний зво
ротний зв'язок дає можливість швидко 
впроваджувати мобільне навчання. 

Така можливість реалізується систе
мою управління навчанням (Learning 
Management System - LMS), шо ба
зується на Web-послугах з обміну X M L -
контентом за стандартами Simple Object 
Access Protocol (SOAP), Web Services 
Description Language (WSDL), Universal 
Description Discovery and Integration 
( U D D I ) . Це створює необхідну основу 
для переходу від PC-центричних до роз
поділених мобільних систем, в яких 
різні пристрої (мобільні комп'ютери, 
PDA, Tablet PC, смартфони та ін.) ма
ють єдиний доступ до освітніх X M L -
ресурсів з будь-якого місця. 

У процесі проектування архітекту
ри мобільного освітнього середовища 

необхідно враховувати можливість його 
розвитку, для чого доцільно застосо
вувати модульну інтеграцію його ком
понентів на основі стандартів. На рис. 14 
показана архітектура Web-послуг ком
бінованої мережі, наповнення, інтегра
ція та збереження даних в якій відбу
вається за стандартом U D D I , інтерфейс 
описується WSDL, а доступ - SOAP, 
що надає користувачу можливість взає
модії із зовнішніми додатками незалеж
но від платформи та системи. Тоді при 
виборі користувачем мобільного при
строю навчального курсу система виз
начить саме ті навчальні об'єкти, які 
підтримує даний пристрій. 

Застосування стандартів дозволяє 
побудувати відкрите, модифіковане та 
масштабоване plug-and-play середовище 
мобільного навчання, шо надаватиме 
широкий спектр освітніх послуг [ I I ] . 

Об'єктно орієнтована архітектура доз-

Рис. 14. Архітектура Web-послуг комбінованої навчальної мережі 
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воляє інтегрувати різнорідні системи 
(бібліотеки, віртуальні та/або реальні ла
бораторії), управляти навчанням, нада
вати найрізноманітніші інформаційні по
слуги. На рис. 15 можна побачити, що 
архітектура об'єднує 4 рівні: додатки та 
послуги, інтегровані за допомогою Web-
стандартів, власне Web та мобільне на
вчання. 

Перший рівень - рівень взаємодії 
між викладачами та студентами -
містить різні послуги, шо надаються 
викладачам та студентам додатками 

різних типів (як комерційними, так і 
вільно поширюваними). 

Другий рівень - рівень Web-послуг, 
шо інтегрують навчальний контент та 
програмні додатки, представлені в 
різних форматах. На цьому рівні на
вчальний матеріал не залежить від 
мобільного пристрою, шо застосовуєть
ся, а його об'єктно орієнтована струк
тури занія дає можливість одночасно 
використовувати текстові дані, голос, 
звук, відео. тести та різні файли, шо 
В И К О Н У Ю Т Ь С Я . 

Рис. 15. Об'єктно орієнтована архітектура середовища мобільного навчання 
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Третій рівень - рівень доставки кон
тенту на різні мобільні та стаціонарні 
пристрої, шо забезпечує доступ корис
тувача до навчальних ресурсів будь-
коли та будь-де. 

Четвертий рівень - рівень мобіль
ного навчання - охоплює студентів, 
викладачів та адміністраторів навчаль
ного процесу. 

До реалізації мобільного навчання 
існує два схожі підходи. 

1. Мобільне навчання - це елек
тронне навчання за допомогою мобіль
них пристроїв та бездротових мереж. 

2. Мобільне навчання - це специ
фічний вид навчання, в якому сам на
вчальний процес є географічно та си
туаційно залежним. 

Ми дотримуємося другого підходу, 
шо враховує специфіку мобільних при
строїв, цільову групу учнів та конкре
тизує практичну необхідність. За та

кого підходу учень з єднаний з учите
лем постійно за допомогою Інтернету 
на відміну від традиційного навчання, 
де такий контакт можливий лише у ме
жах навчального закладу. Учитель 
відіграє роль керівника, який консуль
тує і спрямовує діяльність учня на от
римання необхідної інформації. Це доз
воляє реалізувати проблемне навчання 
через обговорення дій, шо допоможуть 
учневі оволодіти матеріалом, до усві
домлення необхідного результату та на
буття нового знання |18|. 

Базові моделі традиційного та мобіль
ного навчання показано на рис. 16, /7|3). 

Для ефективної взаємодії у мобіль
ному середовищі як вчителю, так і уч
неві важливо усвідомлювати соціальну 
природу навчальної комунікації, яка є 
умовою якості навчання - інформа
ційно-комунікативні здатності тут є ви
рішальними в набутті інформації, знань, 
досвіду та вмінь. 

Мобільне навчання відбувається не 
в класі, а у певному навчальному про
сторі. Проте концепція класу (навчаль-

Рис. 16. Модель традиційного навчання 

Рис. 17. Модель мобільного навчання 
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ної групи) не зникає - класи переста
ють бути сталим утворенням та стають 
динамічними, формуючись на кожний 
предмет окремо. Час навчання визна
чається кожним учнем окремо та не 
регламентується шкільним розкладом. 
У ч н і швидко усвідомлюють переваги 
динамічної інтерактивності мобільного 
навчання, ефективність та багатство 
комунікацій, якість керованого вчите
лем доступу до навчальних ресурсів. 

Мобільне навчання не заважає соціа
лізації старшокласників, які активно 
обговорюють процес навчання у фору
мах та чатах соціальних мереж. Проте 
слід відзначити, що суцільна віртуаді-
заиія навчання може призвести до втра
ти соціальних контактів як між учнем 
та вчителем, так й між самими учнями. 
Лише комбінація традиційного та мо
більного навчання здатна не лише дати 
професійні знання, а й сформувати за
гальну культуру особистості. 

Тому для тих осіб, які не мають 
особливих потреб, ми пропонуємо за
стосовувати мобільні технології дистан
ційного навчання як допоміжні в про
цесі традиційного навчання та як ос
новні - в процесі позакласної (зокрема, 
факультативної) роботи. 

Висновки. 
1. Зростання апаратних можливос

тей перетворило мобільні пристрої на 
потужні інтерактивні мультимедійні 
технічні засоби мобільного навчання -
сучасного напряму розвитку систем ди
станційної освіти із застосуванням мо
більних телефонів, смартфонів. К П К 
та електронних книжок. Мобільне на
вчання - це специфічний вид навчан
ня, в якому сам навчальний процес є 
географічно та ситуаційно залежним. 

2. У порівнянні з традиційним мо
більне навчання надає можливість мо
ніторингу навчання в реальному часі 
та високу насиченість контенту, що доз
воляє розглядати його не лише як засіб 
навчання, а й як інструмент спільної 
роботи, спрямованої на підвищення 
якості навчання. 

3. До визначальних можливостей 
мобільного навчання відносяться: 

• динамічне генерування навчального 
матеріалу у залежності від місцезнаход
ження учня, типу мобільного пристрою 
та його використання споживачем; 

• розмиття меж між соціумом та клас
ною кімнатою завдяки дозволу застосу
вання мобільних пристроїв в навчанні, 
коли викладач ставиться в умови, за 
яких інформація, шо раніше існувала в 
межах класу, змушена конкурувати з 
інформацією ззовні. 

4. Впровадження елементів мобіль
ного навчання в навчальний процес 
середньої та в и т о ї шкоди дозволить 
уникнути негативних наслідків неконт-
рольованого використання мобільних 
пристроїв через їх активне залучення 
до процесу навчання замість адмініст
ративних заборон. 

5. Перспективними напрямами роз
витку мобільного навчання є: тестуван
ня, навчальні дослідження та навчання 
в процесі роботи; контекстне навчан
ня, чутлиїзе до часу та місця; мобільні 
навчальні соціальні мережі; мобільні 
навчальні ігри; голосовий мобільний 
підкастинг з інтерактивним оцінюван
ням. 
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