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ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ WEB-ІНТЕРФЕЙСУ ІНФОРМАЦІЙНО-
ДИСТАНЦІЙНО-ТРЕНАЖЕРНОЇ СИСТЕМИ 

 
У статті розглядається підхід до створення моделі web-інтерфейсу інформаційно-дистанційно-

тренажерної системи підготовки військових спеціалістів Ракетних військ і артилерії. Пропонується 
розглянути досвід кафедри військової підготовки Сумського державного університету у розробці web-
орієнтованого програмного додатку, який дозволяє керувати та здійснювати взаємодію всіх складових 
інформаційно-дистанційно-тренажерної системи (ІДТС). Висвітлюється підхід та алгоритми 
створення потужного, гнучкого, функціонального web-інтерфейсу для оптимізації взаємодії 
компонентів ІДТС в цілому. Проаналізовані інструменти сучасних інформаційних технологій, необхідних 
для проектування якісних web-додатків, які дозволяють на початковій стадії виконання проекту 
обрати та реалізувати зазначений підхід. Наводиться функціональне забезпечення розроблюваного web-
інтерфейсу, що надає можливості швидкого налагодження зв’язків між основними об’єктами ІДТС.  

Ключові слова: web-інтерфейс; web-орієнтовані інформаційні технології; проектування 
інтерфейсного середовища; тренажерна online система підготовки військових спеціалістів. 

Вступ 
Постановка проблеми. З появою перших 

комп’ютерів у минулому столітті, був даний старт 
стрімкому розвитку комп’ютерних, та 
інформаційних технологій. Для отримання 
потрібної різноманітної інформації раніше 
необхідно було користуватися бібліотеками, 
архівами, використовувати складені конспекти 
тощо. Бурхливий розвиток комп’ютерних 
технологій, особливо мережі Інтернет змінює 
парадигму отримання необхідної інформації 
людством. Друковані інформаційні носії 
прискореними темпами витісняються їх 
електронними аналогами.  Використовуючи 
“всесвітнє павутиння”  люди мають можливість 
отримувати відкритий доступ до всілякої 
інформації та різних джерел, які допомагають нам 
всебічно розвиватися. Змінюються підходи до 
обробки та використання інформації у всіх сферах 
людської життєдіяльності. Не виключенням є 
сфера освіти, до якої стрімко впроваджуються 
сучасні інформаційні засоби для якісної 
підготовки майбутніх фахівців. Більш за все, це 
питання актуальне під час підготовки військових 
спеціалістів, особливо майбутніх офіцерів, що 
навчаються за програмою підготовки офіцерів 
запасу на кафедрах військової підготовки, 
оскільки насичений розклад занять та невелика 
кількість навчальних годин не дають можливості 
якісно засвоїти навчальну програму та отримати 
практичні навички. 

Усі сучасні навчальні заклади мають власні 
системи, які надають можливість отримувати 
освітні послуги не виходячи із дому. Але між 

військовою підготовкою та звичайною вищою 
освітою – існує “прірва”, яка стала особливо 
помітною під час проведення антитерористичної 
операції на сході України. В ході мобілізації до лав 
Збройних Сил України було призвано велику 
кількість військовослужбовців запасу, у тому числі 
випускників-офіцерів кафедр військової 
підготовки, військовозобов’язаних з невеликим 
строком служби різного командного складу, рівень 
підготовки яких виявився недостатнім для 
виконання бойових задач. Зі сказаного вище 
випливає, що держава потребує 
висококваліфікованих військових спеціалістів, в 
тому числі і офіцерів запасу, які мали б якісні 
знання та навички, і які можуть бути відновленими 
швидко та самостійно під час особливого періоду.  

Однією із проблем відновлення знань 
військовослужбовцями запасу є відсутність не 
тільки відповідної літератури (технічних описів, 
керівництв з експлуатації озброєння і військової 
техніки (ОВТ), пам’яток, альбомів рисунків тощо), 
але й відсутність комплектів ОВТ, тренажерів, що  
надали б можливість здійснювати тренування і 
набуття практичних навичок за умови віддаленості 
від місця дислокації основних підрозділів.  
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На нашу думку, поряд із використанням 
традиційних форм навчання,  впровадження у 
систему підготовки військових фахівців 
комп’ютерних технологій, зокрема 3D моделей, 
розробка та широке застосування інформаційно-
дистанційно-тренажерних систем (ІДТС) призведе 
до зростання рівня професійної підготовки і якості 
навчання військових спеціалістів, формування у 
них первинних практичних навиків, отримання 
знань на протязі тривалого часу. Наприклад, 
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створення ІДТС дозволяє вивчати ОВТ навіть без 
реальних зразків. 3D модель максимально 
відображає будову усіх вузлів і механізмів зразка, 
моделює процеси і явища які відбуваються у 
середині (наприклад, за бронею, корпусом, 
кожухом тощо). 

Отже пошук і визначення підходів до 
удосконалення підготовки військовослужбовців 
запасу у особливий період є актуальною науковою 
задачею, оскільки її вирішення дозволить зробити 
попередні висновки про доцільність створення та 
використання ІДТС. 

Мета статті. Аналіз проблемних питань у 
розробці зручного та достатньо функціонального 
web-інтерфейсу для функціонування ІДТС та 
проблем створення і реалізації закритого ресурсу 
підготовки військових спеціалістів у особливий 
період з віддаленим доступом, використовуючи 
сучасні інформаційні технології. 

Останні дослідження та публікації. 
Застосування лише традиційних методів навчання 
вже не відповідає сучасним вимогам до військових 
спеціалістів, особливо до тих, хто знаходиться у 
зоні АТО, оскільки вони не забезпечують 

достатніх знань слухачам. Тому пошук нових 
прийомів і методів підвищення якості навчання 
військовослужбовців, які знаходяться за межами 
ВВНЗ, навчальних центрів, полігонів присвячена 
низка робіт. Так, в роботі [1] проведений аналіз 
різних моделей створення дистанційного 
навчання. У роботі [2] розглянуто підхід до 
створення адаптивних систем оцінки знань 
слухачів. У роботах [3,4] здійснено аналіз різних 
підходів щодо розробки матеріалів дистанційного 
навчання, є спроби застосування тренажерів у 
системі дистанційного навчання [5]. Однак 
порушення питань щодо створення ІДТС у 
сучасних публікаціях не виявлено.  

Виклад основного матеріалу 
дослідження 

Сьогодні існують деякі системи, що 
дозволяють віддалено проводити підготовку 
фахівців. У рамках статті буде розглянуто web-
інтерфейс – один із складових компонентів 
цілісної ІДТС та будуть надані основні етапи його 
створення (Рис.1), для функціонування та 
управління ІДТС. 

 
Рис. 1. Схема етапів створення web-інтерфейсу 

 

Для створення будь-якого програмного  
продукту необхідно: 

1. Провести аналіз предметної області та 
дослідження ринку продукту стосовно наявності  
аналогу. Необхідно для отримання інформації для 
створення та розвитку ідеї майбутнього проекту і 
можливості створення його унікальним. 

2. Створити модель, яка зможе наглядно 
показати майбутній “результат”. Уявлення 
чітких меж можливостей, які має продукт, що 
розроблюється, для представлення конкретного  
переліку завдань та функцій засобу, який 
створюється. Такий принцип дозволяє виконувати 
всі подальші етапи в рамках умовного 
“контейнера”, не виходячи за його межі. 

3. Здійснити реалізацію моделі засобами 
інформаційних технологій. Це безпосередній етап, 
на якому виконується весь перелік робіт технічних 
робіт зі створення web-інтерфейсу. 

4. Етап тестування програмного продукту. 
Включає в себе проведення всіх необхідних 
заходів для виявлення та усунення проблем у 

роботі та функціонуванні продукту, що 
розроблюється. 

5. Впровадження програмного засобу в 
експлуатацію. Етап являє собою розгортання 
розробленої частини або системи в цілому на 
апаратно-технічних засобах (комп’ютерний клас з 
робочими місцями, сервер тощо) та комплекс мір 
для підготовки персоналу, який обслуговує 
систему. 

представлений вище підхід застосовується як 
для розробки окремих частин ІДТС, так і системи 
в цілому.  

Створення ІДТС має на меті: зібрання всієї 
наявної інформації в одному місці; отримання 
доступу слухачами до всього навчального 
матеріалу в межах підготовки за спеціальністю; 
отримання консультацій викладачів кафедри в 
режимі online; отримання як теоретичних знань, 
так і відпрацювання практичних питань на  online 
тренажерах; реалізація автоматизованого 
контролю отриманих знань і навичок. 
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Виходячи із вище наданих міркувань, вдалося 
створити унікальний продукт, в якому 
поєднуються теоретичні і практичні процеси, та 
ігровий аспект процесу навчання (кожен слухач 
має власного підлеглого, якого можна 
“прокачати”, використовуючи зароблені бали під 
час проходження завдань). 

Як відомо, дистанційне навчання – це 
інформаційна система, яка дозволяє отримати 
якісні знання, навчаючись у зручний час у будь-
якому місці. 

ІДТС має закритий доступ. За допомогою 
аутентифікаційних  даних (логіну (login) та 
паролю (password)), користувач через web-
інтерфейс може здійснювати вхід до ІДТС, де 
може вільно користуватися усіма ресурсами. Дані 
для входу у систему унікальні, генеруються для 
кожного користувача системи адміністратором та 
видаються кожному користувачу окремо. Для 
зручності користування web-інтерфейс 
розробляється на 2 мовах: українській та 
російській. 

 

 
 

Рис. 2. Вікно введення аутентифікаційних даних у ІДТС. 
 

Програмним інструментарієм інформаційних 
технологій для роботи з графічним контентом 
створюється ескіз – шаблон для розміщення 
компонентів web-інтерфейсу, який згодом  
програмується. 

Наступним кроком є створення зовнішнього 
графічного вигляду безпосередньо web-
інтерфейсу, через який користувач може 
використовувати всі функції ІДТС, а адміністратор 
здійснювати управління та наповнення ІДТС 
новими матеріалами. 

Для подальшого функціонування створеної 
візуалізації, відбувається її кодування мовами 
PHP, JavaScript, CSS, HTML, що дозволяє 

отримувати доступ до web-інтерфейсу ІДТС із 
браузера. 

Так як доступ до web-інтерфейсу здійснюється 
лише з ПК,  то доцільно використовувати 
“гнучкий” макет. Розроблений web-інтерфейс 
підтримує роботу з усіма сучасними браузерами 
Google Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer, а 
його головною перевагою є підтримка різної 
роздільної здатності екрану. Web-інтерфейс 
автоматично пристосовується до розміру екрана 
користувача, а функції “min-width” і “max-width” 
дозволяють обмежити ширину екрану, що надає 
можливість контенту завжди знаходитися у полі 
зору користувача (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Головна сторінка web-інтерфейсу ІДТС 
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За допомогою JavaScript, підключається 
функція “Click to Call”, що дозволяє спілкуватися 
та обмінюватися текстовими повідомленнями з 

викладачами або адміністрацією, використовуючи 
“Skype“ (Рис.4). 

 

 
Рис 4. Реалізація функції “Click to Call”. 

.

Наявність функції online спілкування, дозволяє 
проводити заняття, консультації з одним або 
групою користувачів в режимі реального часу не 
виходячи з ІДТС у будь-якому місці. 

Web-інтерфейс підтримує роботу з модулями, 
які містять інтерактивну 3D графіку, що дає 
можливість відпрацьовувати практичні навички в 
online режимі, наприклад? збирати або розбирати 
вузли та механізми артилерійських систем.  
Висновки й перспективи подальших 

досліджень 
Таким чином, виходячи з викладеного і 

результату дослідження проблеми, було 
розроблено концептуальну модель web-інтерфейсу 

ІДТС  на базі web-орієнтованих інформаційних 
технологій. Web-інтерфейс розроблений 
максимально зручним та гнучким для роботи, 
управління та налагодження ІДТС. Web-інтерфейс 
не має залежності від типу апаратного і виду 
програмного забезпечення, що встановлений на 
комп’ютері, та має можливість працювати в 
умовах високої завантаженості локальних мереж.  

Подальші дослідження у даному напрямку 
полягають у розробці мобільного додатку на базі 
Android OS, Mac OS, що надасть можливість 
користуватися ІДТС за допомогою сучасні 
мобільних гаджетів. 
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В статье рассматривается подход к созданию web-интерфейса информационно-дистанционно-
тренажерной системы подготовки (ИДТС, военных специалистов Ракетных войск и артиллерии. 
Предлагается рассмотреть опыт кафедры военной подготовки Сумского государственного 
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Interactive Models of Scientific Educational Environment Development in the Sphere of Security and Defence 

университета в области разработки web-ориентированного приложения, которое позволяет управлять 
и осуществлять взаимодействие всех компонентов ИДТС. Рассматриваются подход та алгоритмы 
создания мощного, гибкого, функционального web-интерфейса для оптимизации взаимодействия 
компонентов ИДТС в целом. Проанализированы инструменты современных информационных 
технологий, необходимых для проектирования качественных web-приложений, позволяющих на 
начальной стадии реализации проекта выбрать и реализовать указанный поход. Представляется 
функциональное обеспечение разрабатываемого web-интерфейса, имеющее возможности установления 
быстрой связи между основными объектами ИДТС. 

Ключевые слова: web-интерфейс; web-ориентированные информационные технологии; 
проектирование интерфейсной среды; online тренажерная система подготовки военных специалистов. 
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The article discusses the approach to creating web-interface information and distance-training systems 
(IDTS) training of Artillery specialists. It is proposed to consider the experience of the department of military 
training Sumy State University in the development of web-based application that allows to manage and 
implement the interaction of all components IDTS. We consider approach and algorithms create a powerful, 
flexible, functional web-interface for optimization of IDTS components interaction as a whole. Been analyzed 
tools of modern information technologies required for the design of high-quality web-applications that allow to 
select and implement the indicated approach at the initial stage of the project. Proposed the obtaining of 
experience having the possibility of establishing a quick connection between the general objects of IDTS. 

Keywords: web-interface; web-oriented IT; design the environment interface; online simulator system for 
training military specialists.  
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