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Маркетинг комп’ютерної мережi дистанцiйного навчання
Надання дистанцiйних освiтнiх послуг, якi є конкурентне здатними у порiвняннi з класичною освiтою забезпечується сучасними системами дистанцiйного навчання. Базовими
компонентами таких систем є пiдсистеми управлiння процесом навчання (DLS – Distance
Learning System) i пiдсистеми створення i супроводження репозитарiїв навчальних матерiалiв (CMS – Content Managament System).
Стосовно системи освiти маркетинг краще трактувати в широкому сенсi, розумiючи пiд
ним систему знань про органiзацiю освiтнього процесу i управлiння ним в умовах гострої
конкуренцiї i необхiдностi першочергового облiку вимог споживачiв.
Для органiзацiї успiшної системи дистанцiйного навчання необхiдно визначити наступнi фактори:
• На який об’єм аудиторiї можна розраховувати (кiлькiсть людей, що потенцiйно можуть вiдвiдувати веб-ресурс, об’єм постiйної аудиторiї вибраного сектора, динамiка
зростання аудиторiї, який вiдсоток аудиторiї становлять постiйнi вiдвiдувачi, кiлькiсть часу, необхiдна для перетворення випадкового вiдвiдувача в постiйного);
• Що саме шукають вiдвiдувачi веб-ресурсу системи дистанцiйного навчання (чи цiкавлять їх описи дисциплiн, чи потрiбна можливiсть порiвняння, чи використовується
можливiсть вiдкладеної оплати (у разi платних послуг) або створення групи дисциплiн для навчання, чи грають роль умови надання учбових матерiалiв при ухваленнi
рiшення про початок навчання);
Необхiднiсть введення у DLS пiдсистеми “маркетинг” обумовлена тим, що освiтнi установи пiдiйшли до “точки маркетингу” – ситуацiї, коли нарощуваний об’єм пропозицiї освiтнiх послуг зрiвноважив попит, що домiнував ранiше, i почав стiйко перевершувати його.
Для iдентифiкацiйно-контрольної та маркетингової функцiй важливу роль вiдiграє статистика. Окрiм внутрiшньої статистики навчання, що накопичує DLS в процесi взаємодiї з
студентами, дуже важливою є статистика зовнiшня.
Iснує два основних технологiчних метода збору статистики. Перший метод – аналiз
лог-файлiв, при якому пiдсистема “маркетинг” аналiзує файли, в яких веб-сервер записує
всi транзакцiї. Другий метод – помiтка сторiнок, при якому використовується java-script на
кожнiй сторiнцi веб-ресурсу, щоб повiдомити сервер коли сторiнка вiдображається браузером.
Можливо також використання iнтеграцiї програми веб-аналiтики до веб-серверу та
прослуховування (sniffing) мережевого трафiку мiж веб-сервером та зовнiшнiм свiтом.
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