
ТЕХНІЧНІ НАУКИ 11

УДК 378.4:004.771

СТВОРЕННЯ ІЄРАРХІЧНОЇ МОДЕЛІ ФАКТОРІВ 
ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАТФОРМ 
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

О. Г. Хамула, А. Д. Конюхов 

Українська академія друкарства, 
вул. Під Голоском, 19, 79020, Україна

Наведено результати створення ієрархічної моделі факторів порівняльного 
дослідження платформ для реалізації дистанційного навчання. Основною метою 
дистанційного навчання є надання громадянам нашої держави можливості от-
римання якісних знань, набуття відповідних умінь та навичок за місцем їх прожи-
вання або тимчасового перебування з використанням інформаційно-комунікацій-
них технологій та відповідного програмного забезпечення. 

Важливим фактором забезпечення достатнього рівня якості дистанційного нав-
чання на етапі організації навчального процесу є обґрунтований та виважений ви бір 
спеціалізованого програмного забезпечення для управління дистанційним нав чанням.

Сукупність розглянутих факторів, які впливають на порівняльне дослідження 
платформ для реалізації дистанційного навчання становить множину G={g1, g2,…, 
gn}, з якої можна визначити підмножину найсуттєвіших критеріїв. Підмножину 
критеріїв G1 та можливий взаємовплив між ними відображено у вигляді орієнтов-
ного графу. Отже, у результаті виконання дій над елементами початкового гра-
фу одержано ієрархічно структуровану модель, що імітує пріоритетність впливу 
виб раних факторів для порівняння платформ дистанційного навчання.

Ключові слова: дистанційне навчання, платформи, ієрархічна модель, мат-
ри ця досяжності, граф зв’язків, множина критеріїв.

Постановка проблеми. Одним із напрямів процесу інформатизації сучасного 
суспільства є інформатизація освіти — процес дослідження та забезпечення сфери 
освіти методологією та практикою розробки та оптимального використання сучас
них або, як їх прийнято називати, нових інформаційних технологій, орієнтованих 
на реалізацію психологопедагогічних цілей навчання. З кінця ХХ ст. досить актуа
ль ною темою цих досліджень стало дистанційне навчання, яке набуває швидкого 
по ширення. Дистанційне навчання — нова організація освіти, що ґрунтується на 
використанні як кращих традиційних методів отримання знань, так і нових інфор
маційних та телекомунікаційних технологій, а також на принципах самоосвіти. 
Воно призначене для широких верств населення незалежно від матеріального за
безпечення, місця проживання та стану здоров’я. Дистанційне навчання дає змогу 
впрова джувати інтерактивні технології викладання матеріалу, здобувати повноцін
ну вищу освіту або підвищувати кваліфікацію і має такі переваги, як гнучкість, 
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актуальність, зручність, модульність, економічна ефективність, інтерактивність, 
відсутність географічних кордонів для здобуття освіти [1].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Оскільки одним із стратегічних 
напрямів реформування освітньої системи України є активне використання інфор
маційних та комунікаційних технологій для розвитку дистанційного навчання, не
обхідно зупинитися на дослідженні застосовування платформ дистанційного нав
чання, без яких організувати дистанційне навчання неможливо. Вибір платформ 
дистанційного навчання є дуже важливим кроком.

Платформа дистанційного навчання — це центральний елемент, навколо якого 
збираються учасники дистанційної освіти.

У цій системі викладач створює загальний курс навчання, використовуючи 
муль тимедійні педагогічні ресурси, індивідуалізує його до потреб та здібностей 
кожного студента, а також здійснює підтримку діяльності студентів.

Студент вивчає в мережі або завантажує педагогічний зміст, що йому реко
мендований, організовує свою роботу, виконує вправи, він може бачити еволюцію 
своєї діяльності на інтерфейсі комп’ютера, виконувати завдання для самооцінки 
та передавати виконані завдання на перевірку викладачеві. Викладачі та студенти 
спілкуються індивідуально або в групі, пропонують теми для обговорення та спів
працюють під час вивчення або створення загальних документів.

Адміністратор забезпечує й підтримує обслуговування системи, управляє дос
тупами та правами викладачів і студентів, створює зв’язки із зовнішніми інформа
ційними системами (адміністративними документами, каталогами, педагогічними 
ресурсами тощо). Тобто адміністратор платформи має специфічну роль, яка відріз
няється від ролі адміністратора установи.

На сьогодні у світі існує значна кількість elearning платформ для організації 
електронного навчання, які поділяються на дві великі категорії: з закритим кодом 
(комерційні) і відкритим кодом (поширюються безкоштовно) [1–3].

Мета статті — дослідити та оцінити платформи для реалізації дистанційного 
навчання та виявити фактори впливу за допомогою побудови ієрархічної моделі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проведений аналіз сучасних сис
тем дистанційного навчання eLearning Server 3000, ATutor, LAMS, Moodle, Lotus 
Learning Space,  Blackboard Learning System, REDCLASS, «Прометей», «Віртуаль
ний Університет», ГЕКАДЕМ, eUniversity, «Вебклас ХПІ» потребує визначення 
чіткого переліку потреб та можливостей навчального закладу, оскільки більшість 
безкоштовних систем (з відкритим кодом) досить складна в обслуговуванні і пот
ребує висококваліфікованих фахівців для впровадження та підтримки системи [3]. 
Тому серед факторів, які впливають на порівняльне дослідження платформ для 
реалізації дистанційного навчання, виділимо: 

1. Інструменти комунікації, що містять форуми, чати, внутрішню пошту, пові
домлення, оповіщення, конференції, співробітництво, синхронні та асинхронні інст
рументи.

2. Навчальні об’єкти, які містять тести, навчальні матеріали, вправи, інші ство
рені навчальні об’єкти.
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3. Управління даними користувачів — це набір відстежування, статистики, 
ідентифікації користувачів, особисті профілі користувачів.

4. Зручність використання передбачає дружність до користувача, підримку, до
кументацію і допомогу.

5. Адаптація — це персоналізація, розширюваність, адаптивність.
6. Технічні аспекти: стандарти, системні вимоги, безпеку, масштабування.
7. Адміністрування (управління користувачами, управління авторизацією, ус

та новка платформи).
8. Управління курсами — створювання курсів, оцінювання тестів, організація  

об’єктів курсів. 
Сукупність розглянутих факторів становить множину G={g1, g2,…, gn}, з якої 

можна визначити підмножину G1∈G найсуттєвіших критеріїв. Доповнимо матема
тичне позначення факторів мнемонічною назвою:

g1. інструменти комунікації (ІК) 1;
g2. навчальні об’єкти (НО) 2;
g3. управління даними користувачів (УДК) 3;
g4. зручність використання (ЗВ) 4;
g5. адаптація (А) 5;
g6. технічні аспекти (ТА) 6;
g7. адміністрування (АДМ) 7;
g8. управління курсами (УК) 8.
Підмножину критеріїв G1 та можливий взаємовплив між ними подамо у ви

гляді орієнтовного графу (рис.1). 

Рис.1. Граф зв’язків між факторами порівняльного дослідження платформ 
для реалізації дистанційного навчання
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На основі поданого графу будуємо бінарну матрицю залежності В з викорис
танням залежності [4–5]: 

.
Для кращого відображення бінарну матрицю залежності В помістимо в 

табл. 1., додавши до неї інформаційний рядок і стовпець з мнемонічними назвами 
факторів.

Таблиця 1
1 2 3 4 5 6 7 8
ІК НО УДК ЗВ А ТА АДМ УК

1 ІК 0 0 1 1 0 1 0 1
2 НО 0 0 0 0 1 0 1 1
3 УДК 0 0 0 0 0 1 1 1
4 ЗВ 0 0 0 0 0 0 0 0
5 А 0 0 0 0 0 0 1 1
6 ТА 0 0 0 1 0 0 0 0
7 АДМ 0 0 0 0 0 0 0 1
8 УК 0 0 0 1 0 0 0 0

На основі бінарної матриці B формуємо матрицю досяжності за таким пра
вилом (I+B), де I — одинична матриця. У результаті матриця досяжності має за
довольняти умову (I+B)k1≤(I+B)k=(I+B)k+1. Практично її побудова зводиться до за
повнення табл. 2, подібної до наведеної вище, бінарні елементи якої визначаються 
за таким правилом: 

.

Таблиця 2
1 2 3 4 5 6 7 8
ІК НО УДК ЗВ А ТА АДМ УК

1 ІК 1 0 1 1 0 1 1 1
2 НО 0 1 0 1 1 0 1 1
3 УДК 0 0 1 0 0 1 1 1
4 ЗВ 0 0 0 1 0 0 0 0
5 А 0 0 0 1 1 0 1 1
6 ТА 0 0 0 1 0 1 0 0
7 АДМ 0 0 0 1 0 0 1 1
8 УК 0 0 0 1 0 0 0 1
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Вершина gj досягається з вершини gi, якщо в графі (рис. 1) існує шлях, який 
приводить з вершини gi до вершини gj. Така вершина називається досяжною. По
значимо підмножину досягнутих вершин графу (рис. 1.) через R(gi), а підмножину 
вершинпопередниць — A(gi). Остаточно перетин підмножин вершин досяжних і 
вершинпопередниць, тобто підмножина K(gi)=R(gi)∩A(gi). Вершини якої не дося
гаються з будьякої з вершин множини G, що залишилися, визначає певний рівень 
ієрархії пріоритетності дії факторів, що відповідають цим вершинам. Додатковою 
умовою при цьому є забезпечення рівності A(gi)=K(gi) [6–7]. Виконання сукупнос
тей наведених вище дій дає перший рівень ієрархії факторів. Для визначення вка
заного рівня на основі попередньої матриці та з використанням описаних залеж
ностей будуємо табл. 3.

Таблиця 3
gi R(gi) A(gi) R(gi)∩A(gi)
1 1,3,4,6,7,8 1 1          
2 2,4,5,7,8, 2 2          
3 3,6,7,8 1,3 3
4 4 1,2,4,5,6,7,8 4
5 4,5,7,8 2,5 5
6 4,6 1,3,6 6
7 4,7,8 1,2,3,5,7 7
8 4,8 1,2,3,5,7,8 8

З таблиці видно, що рівність K(gi)=R(gi)∩A(gi) виконується для елементів з но
мером 1 і 2. Аналогічно за описаним методом одержуємо всі наступні рівні ієрархії 
(табл. 4–6).

Таблиця 4
gi R(gi) A(gi) R(gi)∩A(gi)
3 3,6,7,8 3 3          
4 4 4,5,6,7,8 4
5 4,5,7,8 5 5          
6 4,6 3,6 6
7 4,7,8 3,5,7 7
8 4,8 3,5,7,8 8

Таблиця 5
gi R(gi) A(gi) R(gi)∩A(gi)
4 4 4,6,7,8 4
6 4,6 3,6 6          
7 4,7,8 7 7          
8 4,8 7,8 8
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Таблиця 6
gi R(gi) A(gi) R(gi)∩A(gi)
4 4 4,8 4
8 4,8 8 8          

Розташувавши фактори за визначеними рівнями, одержимо ієрархічно струк
туровану модель (рис. 2), що імітує пріоритетність впливу вибраних факторів для 
порівняння платформ дистанційного навчання.

Рис. 2. Модель ієрархії факторів порівняльного дослідження платформ 
для реалізації дистанційного навчання

Висновки. Отже, аналіз факторів, які впливають на вибір платформ для реалі
зації дистанційного навчання, дав можливість побудувати структуровану модель 
ієрархії з виявленням пріоритетності їх впливу для порівняльного дослідження. 
Ієрархічна модель показала, що найменш важливі фактори — інструменти ко
мунікації та навчальні об’єкти. На другому рівні — адаптація та управління да
ними користувачів. На третьому рівні — фактори, які є складовими технічного 
процесу, такі як технічні аспекти, адміністрування та управління курсами. Така 
модель підтверджує висловлювання в технічній літературі, що зручність викорис
тання є найвагомішим фактором під час вибору певної платформи для дистанцій
ного навчання. 
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Результати дослідження дають можливість провести подальшу оптимізацію 
моделі пріоритетності дії факторів, що дасть змогу на початковому етапі виділити 
головні фактори за ступенем їх впливу на вибір платформ для реалізації дистан
ційного навчання.
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The article presents the results of creating a hierarchical model of the factors of 
comparative study of platforms for the implementation of distance learning.

Flexibility of distance learning is the ability to teach course material, taking in-
to account the training and abilities of students. This is achieved by the creation of 
alternative sites for more detailed or additional information on complex topics or a 
series of prompts. The relevance of distance learning is manifested in the possibility 
of introducing the latest pedagogical, psychological and methodological developments 
with the breakdown of material into separate functionally completed modules (topics) 
that are studied by degree of assimilation and correspond to the abilities of a particular 
student or group in general.

 The main purpose of distance learning is to provide our citizens with the opportunity 
to acquire qualitative knowledge, acquire appropriate skills and abilities at their place 
of residence or temporary stay using information and communication technologies and 
related software. An important factor in ensuring a sufficient level of quality of distance 
learning at the stage of the organization of the educational process is a well-founded and 
well-balanced selection of specialized software for the management of distance learning.

The set of considered factors that influence the comparative study of platforms 
for the implementation of distance learning is a set G={g1, g2,…, gn}, from which one 
can determine a subset of the most significant criteria. The subset of the criteria G1 
and the possible interplay between them is reflected as an indicative graph. Thus, as a 
result of actions on the elements of the initial graph, a hierarchically structured model 
is simulated that prioritizes the influence of the selected factors to compare distance 
learning platforms.

Keywords: distance learning, platforms, hierarchical model, reachability matrix, 
graph of connections, a set of criteria.
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