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Нечипуренко П.П., Семеріков С.О.
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Інтеграція віртуальної хімічної лабораторії Virtual Lab із системою Moodle
При створенні та реалізації електронних освітніх ресурсів (ЕОР) з хімії на
основі системи Moodle необхідно ураховувати особливості хімії як науки та як
навчального предмету: хімічну мову та хімічний експеримент.
У системі Moodle більшість компонентів хімічної мови може бути забезпечена стандартними засобами створення навчальних текстів, інша частина вимагає застосування спеціальних хімічних плагінів. Досвід профільного хімії з використанням Moodle 2.8.5 надає можливість зробити висновок, що існуючих плагінів Moodle достатньою для створення хімічних текстів будь-якої складності.
Віртуальний хімічний експеримент у системі Moodle надає можливість: підготуватись до проведення натурного експерименту; змоделювати експеримент,
що не може бути проведений у лабораторії з певних причин; забезпечити підтримку профільного навчання хімії за дистанційною формою.
Віртуальна хімічна лабораторія Virtual Lab (розробник – ChemCollective,
Carnegie Mellon University) має такі основні переваги: вільне поширення (за ліцензією CC-BY-NC-ND); можливість локалізації українською (через додавання
мовних записів у файл lang.xml); мобільність (локальне та браузерне виконання
аплету vlab.jar).
Інтеграція Virtual Lab із системою Moodle виконується на трьох рівнях:
1) фреймова інтеграція лабораторії із сайту http://chemcollective.org;
2) убудовування компонентів аплету Virtual Lab у сторінки навчального курсу, розміщеного у Moodle, кодом: <applet code="irydium.vlab.VLApplet.class"
codebase=шлях_до_аплету
archive="vlab.jar,
logclient.jar,
junit.jar"
height=висота_аплету width=ширина аплету> <param name="language"
value=мова_аплету>
<param
name="properties"
value=шлях_до_файлу_лабораторної_роботи> </applet>;
3) розробка розширення Moodle для роботи з Virtual Lab.
Інтеграцію Virtual Lab із системою Moodle на третьому рівні було здійснено
шляхом створення фільтру, який замінює локальні та зовнішні посилання на
файли лабораторних робіт у форматі .xml на код з другого рівня.
Розроблений фільтр має класичну структуру: version.php – визначає мінімальну необхідну версію Moodle; filtersettings.php – визначає доступні налаштування (ширину, висоту та локалізацію аплету); filter.php – визначає класнащадок moodle_text_filter з основним методом filter та допоміжною функцією
зворотного виклику. Додатково у каталозі lang визначено ряд мовних пакетів.
Таким чином, розробка фільтру надала можливість повністю інтегрувати
віртуальну хімічну лабораторію Virtual Lab, що активно розвивається, із системою Moodle, що розширює можливості даної системи стосовно підтримки навчального процесу з хімії, а також сприятиме подальшому розвитку і вдосконаленню віртуальної лабораторії Virtual Lab.
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