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Попель М. В. 
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання 

Зарубіжний досвід розробки плагіну для Moodle 

На сьогодні для аналізу соціальних мереж, зокрема активності їх викорис-
тання користувачами, створено велику кількість програмного забезпечення, що 
на основі опрацювання масиву даних відповідно до активності користувачів бу-
дує візуальну інтерпретацію, узагальнюючи одержані результати. 

На меті було вивчення зарубіжного досвіду розробки плагіна для виклада-
чів. Завдяки аналізу активності студентів в Moodle, можна оцінити стан зацікав-
леності ними окремими темами курсу. Це призведе до вдосконалення навчаль-
ного процесу та заохочення студентів до вивчення певних розділів дисциплін. 

Ідея створення подібного плагіну належить университету Лас-Пальмас-де-
Гран-Канарія (Іспанія), ще в 2009 р. Проте, в подальшому група іспанських роз-
робників складалась не лише з представників даного університету: Андрес Му-
ньос (Andrés Muñoz), Раміро Делгадо (Ramiro Delgado), Енріке Рубіо (Enrique 
Rubio), Карлос Гріло (Carlos Grilo) та Вітор Басто-Фернандес (Vitor Basto-
Fernandes). 

Плагін обробляє статистичний масив даних та графічно репрезентує акти-
вність студентів на форумах Moodle. На основі цього викладачі зможуть прийня-
ти рішення для заохочення студентів брати участь у форумах, перетворюючи 
навчання на колективний та спільний процес. Аналіз здійснюється за допомогою 
матриць суміжності, які представляють графік взаємодій між користувачами на 
платформі Moodle. 

Аналіз соціальних мереж використовується для розуміння поведінки учас-
ників соціальної мережі та, якщо можливо, для її вдосконалення. Визначаючи, 
хто з ким взаємодіє, можна встановити, які групи/об’єднання існують у мережі.  

Розуміння того, на які групи розподілені студенти одного курсу і які їх інте-
реси, допоможе подальшому вдосконаленню соціальної взаємодії в платфор-
мах електронного навчання, таких як Moodle. Але для цього треба використати 
навчальну аналітику, методи збору даних та аналіз даних. Форуми Moodle ма-
ють вкладену структуру, в якій кожен користувач може особисто відповідати на 
повідомлення іншого. Оскільки це – взаємодія в форумах, і з урахуванням того, 
що навчальна діяльність передбачена в кожному з курсів, можна прослідкувати 
взаємодію між користувачами, включаючи взаємодію викладача зі студентами. 

Плагін активності у форумі був розроблений за стандартами архітектури 
Moodle. Архітектура плагіна побудована на трьох основних частинах. Перша з 
них представлена файлами, які пов’язані з базою даних. Друга частина склада-
ється з файлів в яких розміщені матриці суміжності. Останній – це візуальні біб-
ліотеки, що забезпечують графічне представлення залежностей та зв'язків. 

Плагін у використанні досить простий. Спочатку слід вибрати тип форуму, 
групу, обговорення на форумі, а потім – графічний аналіз. Ефективність викори-
стання плагіну експериментально підтверджена. 
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