
X Международная научно-практическая конференция  

«Актуальные проблемы бизнес-образования», 27-28 апреля 2011, г. Минск 

227 

НАВІГАЦЫЯ У ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСАХ ПАБУДАВАНЫХ ПА 

ТЭХНАЛОГІІ SCORM  

Смалюк Антон Федаравіч 

Юшкіс Юлія Ягораўна 
Iнстытут бiзнесу i менеджменту БДУ 

 
Якасны электронны курс павінны мець прадуманы і дакладна 

рэалізаваны педагагічны сцэнарый. Адзін з галоўных элементаў педагагічнага 
сцэнарыя –паслядоўнасць, з якой навучальныя матэрыялы прапануюцца 
навучэнцу,  

Большая частка сучасных курсаў, якія мяркуецца выкарыстоўваць у 

розных сістэмах дыстанцыйнага навучання, рэалізаваны па тэхналогіі SCORM. 
Гэтая тэхналогія дае магчымасць ствараць электронныя курсы, якія будуць без 
дапаўняльных зменаў пераносіцца паміж рознымі СДН, і на дадзены момант 
з’яўляецца найбольш распаўсюджанай для стварэння электронных курсаў. 
Пачынаючы з версіі 2004 стандарт SCORM прадугледжвае магчымасці для 
рэалізацыі навігацыі па элементах навучальнага курса. 

Курс, які адпавядае SCORM складаецца з аднаго або некалькіх аб’ектаў 
навучальных матэрыялаў. Пераход паміж навучальнымі матэрыяламі можа 

ажыццяўляцца на двух узроўнях – першы узровень, гэта навігацыя у межах 
аднаго аб’екта. Такую навігацыю павінны арганізаваць сам стваральнік курсу. 
Стандарт ніяк не абмяжоўвае такую навігацыю, і таксама не прадугледжвае 
інструментаў для непасрэднай яе рэалізацыі. Другі узровень – пераходы паміж 
аб’ектамі. Для кіравання такімі пераходамі у межах стандарту маецца досыць 
развіты набор інструментаў. 

Трэба адзначыць, што стандарт ніяк не апісвае знешні выгляд навігацыі і 
яе фізічную  рэалізацыю. Гэтыя задачы павінна браць на сябе сістэма 

дыстанцыйнага навучання. 
У адпаведнасці са стандартам пры фармаванні курса ствараецца дрэва 

навігацыі, якое у значнай ступені вызначае паслядоўнасць прэзентацыі 
карыстальніку навучальных матэрыялаў.  

Стандарт дазваляе пры стварэнні элементаў курса кантраляваць 
паслядоўнасць іх прагляду. Так, маецца магчымасць абмяжоўваць пераход на 
суседнія галіны дрэва навігацыі, пакуль не скончана актыўная у дадзены 
момант галіна. Маецца так сама магчымасць забароны вяртання да раней 
прагледжаных матэрыялаў. 

Навучальныя матэрыялы у рамках пакета могуць групавацца у т.з. 
класцеры. У межах класцера могуць адбывацца свабодныя пераходы, паміж 
навучальнымі элементамі. 

Стандартам прадугледжаны інструменты для адсочвання выканання 
карыстальнікам педагагічных задач. У залежнасці ад прагрэса карыстальніка 
магчымыя асобныя элементы курса могуць быць прапушчаныя, можа быць 
забаронены пераход да наступных матэрыялаў, могуць быць заблакаваны 
асобныя раздзелы курсу. 
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Могуць быць створаныя абмежаванні на колькасць спробаў праходжання 
некаторых навучальных матэрыялаў, а таксама на час, які карыстальнік 
затрачвае на вывучэнне матэрыялу. 

Паводзінамі элементаў курса, у тым ліку і навігацыяй, можна кіраваць 
пры дапамозе мовы праграмавання JavaScript, и набора функцый, т.з. SCORM 
API, які павінны быць рэалізаваны у любой сістэме дыстанцыйнага навучання, 
якая адпавядае патрабаванням SCORM. 

Такім чынам, пры дапамозе інструментаў, закладзеных у стандарце 
магчыма рэалізацыя навігацыі па навучальных курсах амаль любой 
складанасці. 

 




