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Резюме: През последните години извличането и анализирането на данни, свързани с 
провежданото обучение, придобива все по-голямо значение. Провежданите 
изследвания в областта са обосновани от стремежа да се предложат решения по 
посока на един от важните проблеми на новата образователна парадигма (на който 
все още не се отделя достатъчно внимание) – осигуряване на качеството на 
провежданото обучени на базата на интелигентен анализ на данни, генерирани по 
време на провежданото обучение. Статията представя преглед на проучвания  в 
областта, направен в рамките на провеждано изследване, в резултат на което ще 
бъдат предложени модели, методи и софтуерни средства за интелигентен анализ 
на данни за подобряване на резултати от обучението във висшето образование. 
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1. Въведение 
Ежедневното използване на редица информационни системи за различни 

нужди и от различни групи потребители води до значително  увеличаване на 
количеството съхранявана информация. Засилен интерес за изследователите 
представляват възможностите за използване на генерираните от потребите-
лите данни при използване на софтуерни системи, в резултата на което въз-
никва нова област за провеждане на изследвания известна като „Големи данни“ 
(Big Data). Големите данни включват огромно количество данни, които не могат 
да бъдат изчислени чрез традиционните методи за обработка, поради тяхната 
големина, високо ниво на сложност, краткотрайност или слабата им структура. 
McKinsey Global Institute [26] определя големите данни като „набор от данни, 
чиято големина е извън способностите на типичните софтуерни инструменти за 
обработка, съхраняване, управление и анализиране на данни”. 

Съвременните университети използват голям брой софтуерни системи, за 
да автоматизират дейностите си за различни групи потребители (библиотекари, 
преподаватели, студенти, изследователи, административен персонал и други), 
сред които системи за студентска информация, библиотечни системи, 
дигитални архиви, системи за планиране и управление, системи за човешки 
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ресурси, системи за обучение и управление и др. При използването на тези 
системи потребителите оставят „дигитални отпечатъци” и генерират голямо 
количество данни всеки ден. Така напр. при провеждането на електронни 
курсове в базата данни на средата за е-обучение се съхранява важна инфор-
мация, като оценките на студентите на даден тест/задача или на целия курс, 
продължителността на участие на студентите в образователните дейности и в 
курса, колко пъти студентите са осъществили достъп до учебни дейности и ре-
сурси, колко пъти студентите са общували помежду си и др. В резултат на това 
още след първото си в Horizon Report 2012 [19] големите данни започват да 
придобиват все по-голяма популярност и в областта на образованието. Про-
вежданите изследвания в областта са обосновани от стремежа да се предложат 
решения по посока на един от важните проблеми на новата образователна 
парадигма (на който все още не се отделя достатъчно внимание) – осигуряване 
на качеството на провежданото обучени на базата на интелигентен анализ на 
данни, генерирани по време на провежданото обучение.  

Статията представя част от провеждано изследване, в резултат на което ще 
бъдат предложени модели, методи и софтуерни средства за интелигентен 
анализ на данни за подобряване на резултати от обучението във висшето 
образование, която е посветена на теоретично проучване на интелигентния 
анализ на данни и приложението му в областта на висшето образование. 

2. Интелигентен анализ на данни 
Много изследователи насочват изследванията си към интелигентния анализ 

на данни (известен като Learning Analytics) и започват да проучват как новите 
източници на данни за студентите и тяхното обучение, заедно с методи за 
анализ, могат да се използват за осигуряване на поддръжка и проследяване на 
обучението на студентите [39] и подобряване на качеството на обучението [36].  

Интелигентният анализ на данни за обучението представя приложението на 
„големи данни” (изключително голям набор от данни, които могат да бъдат 
анализирани чрез компютър, за да откриват шаблони, тенденции и асоциации, 
особено свързани с човешкото поведение и взаимодействие [30]) в образова-
нието. Интелигентният анализ на данни съчетава подходи, методи и резултати 
от различни научни направления – от интелигентен анализ на данни и бизнес 
интелигентност, до прогнозно моделиране и педагогика. В настоящия момент  
бурното развитие на дигиталните технологии и фактът, че висшите образова-
телни институции, почти без изключение, интегрират е-обучението в образова-
телния процес (под формата на дистанционно обучение, смесено обучение, 
проблемно-базирано обучение и т.н.) и автоматизират дейностите си, с използ-
ване на голям брой софтуерни системи, едновременно и налага, и стимулира 
изследванията в областта на интелигентния анализ на данни. При използването 
на тези системи, потребителите оставят т. нар. „дигитален отпечатък” и 
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генерират голямо количество данни ежедневно. Именно, методите, техниките и 
инструментите, предназначени за автоматично извличане и анализ на големи 
хранилища на данни, генерирани от или свързани с учебни дейности са предмет 
на изследванията на интелигентният анализ на данни. 

В литературата се срещат редица дефиниции за понятието интелигентен 
анализ на данни за обучението. Някои изследователи свързват интелигентният 
анализ на данни за обучението с процеса на събиране, оценяване, анализиране 
и докладване на данни за взимане на решения [4] и с цел за подобрение на 
учебния процес [3], а други го определят като „измерване, събиране, 
анализиране и докладване на данните за учащите и контекста, в който те 
попадат, за целите на разбирането и оптимизирането на обучението и на 
средата, в която то се провежда“ [25]. Siemens [39] определя интелигентния 
анализ на данни за обучението като „използване на интелигентни данни, които 
обучаваните произвеждат и модели за анализ за откриване на информация и 
социални връзки за предсказване и съветване на обучението на хората”. 

В Horizon Report 2013 интелигентния анализ на данни за обучение е опре-
делен като една от най-важните тенденции в технологично-ориентираното 
обучение и преподаване [20]. Ето защо не е изненадващо, че интелигентният 
анализ на данни за обучението е предмет на много изследвания, насочени към 
усъвършенстване, използване и обединяване на нови процеси и приспособле-
ния за подобрение на преподаването и обучението на студенти и преподава-
тели.  

Papamitsiou и Economides [31] изследват различни области на приложение 
на интелигентния анализ на данни за обучението и извличането на знания от 
данни, моделът на поведение студент/студент и предсказуемото изпълнение, 
следвано от повишаване на съзнанието на студентите и преподавателите, както 
и подобрението на осигурената обратна връзка, оценка на работата и услуги за 
оценяване на базата на 40 проводени изследвания в периода 2008-2013 год. 
Резултатите от проведените изследвания в областта показват, че инте-
лигентният анализ на данни за обучението дава възможност да се идентифи-
цират редица проблеми, свързани с прекъсване на студенти и постигнатия от 
тях успех по време на обучението [8, 14]; подобрение на дизайна на обучение, 
на уроците, на курсовете и на преподавателската практика [10, 17, 29, 32, 41]; 
усъвършенстването на персонализираните образователни пътища и поддръж-
ката на студентите [24] и др. 

Въпреки многобройните изследвания в областта към настоящия момент все 
още не е използван пълният потенциал на интелигентния анализ на данни за 
обучението за идентифицирането и решаването на посочените проблеми. 

Интелигентният анализ на данни за обучението предоставя предимства за 
заинтересовани страни на всички нива: студенти, преподаватели, ръководство, 
институции [34]. Въпреки това, по-голяма част от изследванията в областта са 
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насочени към предоставените възможности за задържане на студенти и в по-
малка степен върху постигнатия от студентите успех, като акцентът е поставен 
върху „рисковите” студенти [21, 23, 27, 44]. Малко проучвания изследват нивото 
на заинтересованост на преподавателите в областта на интелигентния анализ 
на данни за обучението [6, 42]. Тези изследвания показват, че макар и 
преподавателите да са заинтересовани от използването на интелигентния 
анализ на данни за обучението, те рядко разбират как и в какъв контекст да го 
използват [6, 42]. От друга страна, преподавателите проявяват интересен към 
използването на интелигентни средства за решаване на по–голям кръг от 
проблеми, обхващащи не само възможностите за използване на 
интелигентният анализ на данни за намаляване на броя прекъснали студенти, 
но и за подобряване на успеха на студентите, подобряване на подобряване на 
обучението и на преподаването в „класната стая”.  

Според някои изследователи [1] интелигентният анализ на данни за обуче-
нието се очертава като обещаващо поле, но университетите трябва да се 
запознаят добре с методите (визуален анализ на данните, социален анализ, 
семантичен анализ, и извличане на знания от данни), предимствата и пре-
дизвикателствата (проследяване, събиране, оценяване и анализиране на 
данните, нуждата от оптимизиране на учебната среда, въпроси относно етиката 
и уединението и други), свързани с използването му.  

Поради своята свързаност с дигиталното преподаване и обучение, интели-
гентният анализ на данни за обучението е интердисциплинарна изследова-
телска област, обединяваща областите преподаване и обучение, компютърни 
науки и статистика [20]. Наличните данни се събират, анализират и използват 
за по-добро разбиране на поведението на студените с цел оказване на 
допълнителна подкрепа [14, 15]. Този „разумен интелект” от извличането на зна-
ния от данни подпомага преподаването и обучението и дава идеи за 
персонализиране, напътстване и намеса в учебната среда [4]. Според 
Cambell’2007 [4] процесът на анализ включва 5 стъпки: 

 Събиране – данните се събират в реално време от различни източници 
(например виртуални учебни среди, системи за обучение и управление, 
персонални среди за обучение, уеб портали, форуми, чат стаи и др.) със 
информация за обучението на студентите [11, 28]; 

 Анализиране – събраните данни се използват, за да се създадат точни 
модели за разпознаване и измерване на напредъка на студентите. Често 
в интелигентния анализ на данни за обучението за по–добро разбиране 
на данните се прави визуализация чрез графики [22]; 

 Предсказване – данните се използват, за предсказанията за успеха на 
студентите, резултатите и студентите в „риск“. След това данните се 
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използват за вземане на решения за курсовете и се предоставят и на  
ръководствата на институциите [11]; 

 Действие – събраната по време на процеса на анализиране информация 
се използва, за да се избере подходящият начин за намеса, например в 
преподаването и подкрепянето на студентите, които се очаква да се 
провалят или да отпаднат [28]; 

 Пречистване – събраната информация се използва за продължителни 
подобрения на използвания модел на преподаване и обучение [11].  

Разработването на инструменти за интелигентния анализ на данни за 
обучението изисква решение на някои от проблемите, свързани със следните 
технологични съображения [7]: 

 Събиране на данни – как организацията получава началните данни за 
съхранение, обработка и отчитане в инструментите за анализ; 

 Съхранение на данни – средата, използвана за поддръжка на 
аналитичните данни на организацията; 

 Обработка на данни – действията, извършени върху съхранената 
информация, за да я превърнат в бизнес интелект за анализиране 

 Отчитане и визуализиране на данни – официалното представяне на 
резултатите от зададеното искане. 

Но докато работата в областта продължава, изследванията и развитието на 
взаимодействието на обучението и преподаването остават някак ограничени 
[38]. Според някои изследвания [42] по–голямата част от въпросите, на които 
преподавателите искат да получат отговори, могат да бъдат предоставени чрез 
интеграция на студентската информационна система и на данните от системата 
на управление на образованието. В други изследвания [6] акцентът също е 
поставен върху ключовата роля на педагогиката в дизайна на отчетите  за 
интелигентния анализ на данни за обучението.  

Нарастващото използване на информационни технологии във висшето 
образование дава основа за използването на интелигентния анализ на данни за 
обучението. Преподавателите започват да го използват, за да измерват 
заангажираността на студентите в електронните курсове [2]. Тъй като инте-
лигентният анализ на данни за обучението разчита на използването на ди-
гитални данни за свързване с обучението на студентите, той е силно зависим 
от използването на информационните технологии за събиране на данни в 
подходящ формат, а готовността за това варира в различните институции и 
държави [35]. Това състояние на подготвеност, понякога се определя като 
„институционна готовност”, зависеща на първо място от технологичната инф-
раструктура и използването й, но и от културата на университета, включително 
неговата стратегия за развитие и разбиране за интелигентния анализ на данни 
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за обучението [5, 16, 18, 42]. По тази причина институциите, които често из-
ползват образователни технологии (системата на управление на образова-
нието, виртуални класни стаи и т.н.) се справят по–добре с осигуряването на  
интелигентния анализ на данни за обучението от тези, които не ги използват. 
Освен това, готовността на институцията е свързана с идеята, че колкото по-
уверена е институцията в използването на информационни технологии, с толко-
ва повече дигитални данни се предполага, че разполага и толкова по-голяма 
стойност ще има обработването и доставянето на тези данни до 
заинтересованите страни.  

Много институции за висше образование в световен мащаб вече използват 
интелигентния анализ на данни за обучението, за да подобрят качеството на 
обучение, да помогнат на студентите да подобрят постигнатите резултати и да 
повишат успеха си, да намалят броя на прекъсналите студентите, да пре-
доставят автоматизирана и незабавна обратна връзка, да предоставят персо-
нализирано съдържание на студентите [4, 33, 43]. Много от тези институции 
използват или проектират техни  собствени инструменти за интелигентния 
анализ на данни за обучението, които предоставят „графики” на определени 
заинтересовани страни (студенти, преподаватели, административен персонал 
и др.) [9, 37]. Данните се извличат от системата на управление на образова-
нието, от студентската информационна система и от други системи. Нивото на 
развитие на модерните технологии дава възможност на студентите да използ-
ват предимствата на интелигентния анализ на данни за обучение чрез мобилни 
и онлайн приложения, които проследяват информацията за тяхното предс-
тавяне в процеса на обучение и дават ясна престава за тяхното развитие в 
процеса на обучението [40]. Тези приложения позволяват на студентите да 
получават известия, насърчават тяхното регулирано самообучение и следят и 
предупреждава тяхното време на обучение използвайки мобилните устройства 
навсякъде.  

В България изследванията в областта са в много ранен етап на развитие. В 
ПУ „Паисий Хилендарски“ са разработени мобилни приложения за подобряване 
на успеха на студенти, които могат да бъдат използвани от две заинтересовани 
страни (студенти и преподаватели) [12, 13]. Приложенията позволяват на 
студенти и преподаватели да проследяват стойностите на набор от индикатори 
(за активността на студентите, за контрол на учебния график и за успеваемост 
на студентите). Наборът от индикатори за двете приложения е определен на 
база на анализ на данните, генерирани от участниците в учебния процес 
(студенти и преподаватели) в средата за е-обучение Moodle. С помощта на 
мобилното приложение студентите [13] могат да проследяват активността и 
успеваемостта си и да ги сравняват със средното ниво на активност и 
успеваемост на останалите студенти, както и да следят дали спазват учебния 
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график. Разработеното мобилно приложение позволява на преподавателите 
[12] да идентифицират възможностите за подобряване на качеството на 
учебните курсове и за повишаване на успеха на студентите. Преподавателите 
могат да използват приложението за проследяване на активността и прогреса 
на студентите, за контрол на учебния график, за бързо идентифициране на 
студентите, които не се справят добре и има риск да завършат курса със слаба 
оценка на възможно най-ранен етап по време на обучението. 

Заключение 
Представеният в статията анализ е част от научно изследване, посветено 

на интелигентния анализ на данни за обучението, област която все още е в 
сравнително ранен етап на развитие (а в рамките на България е много малко 
изследвана). На основата на широкомащабно изследване на възможностите за 
извличане и интелигентен анализ на данни, от използвани в университета 
информационни системи, ще бъдат въведени интелигентни софтуерни ре-
шения в институционалната информационна инфраструктура за анализ на дан-
ни за подобряване на резултати от обучението. Адекватността на създадените  
модели и софтуерни средства ще бъде оценявана в процеса на тяхното 
адаптиране и използване в ПУ „Паисий Хилендарски“.  
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LEARNING ANALYTICS FOR IMPROVING THE RESULTS OF TRAINING: 
STATE OF RESEARCH IN THE FIELD 

Silvia Gaftandzhieva, Rositsa Doneva, Stanislava Bandeva 

Abstract: In recent years have seen an increase in the level of importance in the gathering and 
analysing of data related to the training. The new educational system/ paradigm has seen some 
challenges in regards to providing best quality education through the use of learning analytics. 
Even though this area of study is still to be explored and emphasized, it is nonetheless the key 
driver for the aforementioned study. The paper proposes a review of basic research in this field 
within the study that will provide models, methods and software tools for learning analytics in 
order to improve the learning outcomes of higher education.  

Key words: Higher education, University IT systems, Data collection, Data gathering, Learning 
analytics, Intelligent systems, Big data 

  


