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Українська інженерно-педагогічна академія, 
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У статті наведені результати експериментальної перевірки ефективності мето-

дики використання електронного навчального курсу при вивченні вищої математики 

інженерами-педагогами на основі оптимально підібраних критеріїв. 

 

Ключові слова: електронний навчальний курс, експериментальна група, контроль-

на група, рівень знань, коефіцієнт засвоєння. 
 

 
 

Постановка проблеми. Сучасна сис-

тема освіти виконує подвійну функцію в 

суспільному розвитку: з одного боку, вона 

є одним з основних інститутів соціалізації 

людини, формування гармонійно розви-

неної, активної творчої особистості, з ін-

шого – забезпечує підготовку професійних 

кадрів суспільства. Сьогодні виконання 

цих функцій здійснюється в умовах висо-

кої динамічності розвитку інформаційних 

технологій і відповідних вимог до резуль-

татів діяльності освітньої системи. В умо-

вах глобальних інформаційних процесів 

актуалізується важливість інформатизації 

освіти, що ґрунтується на творчому запро-

вадженні сучасних інформаційних техно-

логій навчання. У цьому контексті ключо-

ве значення має здатність освітньої систе-

ми оперативно і гнучко реагувати на зміни 

соціального замовлення суспільства. На 

виконання цього замовлення необхідно 

активно запроваджувати інформаційні те-

хнології у навчальний процес, що дозво-

лить готувати професійні кадри з ураху-

ванням особистісного розвитку, підви-

щення рівня креативності мислення, фор-

мування інформаційних практичних умінь 

та навичок. Основою інформаційних тех-

нологій навчання є електронні навчальні 

курси, як новітні засоби навчання сучасної 

системи професійної освіти. 

Аналіз актуальних досліджень. Пе-

дагогічна наука накопичила певний твор-

чий потенціал і практичний досвід засто-

сування інформаційних технологій в осві-

ті. Проблему ефективного використання 

електронних засобів навчання у своїх ро-

ботах досліджують С.В.Волков, М.І.Жалдак 

[3], Л.В.Орешкіна 7 , О.А.Писаренко, 

Л.М.Шенгерій [10] та інші вчені.  

Так, С.В.Волков вивчає педагогічні 

умови використання електронного підру-

чника з дисципліни «Бази даних» в освіт-

ньому процесі технічного ВНЗ; Л.В. Оре-

шкіна обґрунтовує дидактичні умови роз-

робки та використання електронних засо-

бів навчання на заняттях з «Інформатики» 

у коледжах; О.А. Писаренко теоретично 

обґрунтовує та експериментально переві-

ряє науково-методичні основи застосуван-

ня нових інформаційних технологій в еко-

логічній освіті студентів економічних спе-

ціальностей. У роботах названих вчених 

використовуються різні критерії для оцін-

ки ефективності використання електрон-

них засобів навчання та реалізуються різні 

підходи для експериментальної перевірки 

розроблених методик використання інфо-

рмаційних технологій у навчальному про-

цесі. 
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Однак, у рамках кожного окремого 

дослідження, на наш погляд, недостатньо 

оптимально підібрані критерії для оцінки 

ефективності використання електронних 

навчальних курсів та не проводиться екс-

периментальна перевірка методики їх ви-

користання при вивченні вищої математи-

ки в рамках професійної підготовки інже-

нерів-педагогів.  

Отже, має місце протиріччя між 

об’єктивною необхідністю експеримента-

льної перевірки ефективності методики 

використання електронних навчальних 

курсів при вивченні вищої математики 

інженерами-педагогами та недостатністю 

теоретичних і науково-методичних розро-

бок стосовно критеріїв визначення цієї 

ефективності у зазначених умовах.  

Метою статті є експериментальна пе-

ревірка ефективності методики викорис-

тання електронних навчальних курсів при 

вивченні вищої математики інженерами-

педагогами на основі оптимально підібра-

них критеріїв. 

Гіпотеза дослідження складається у 

тому, що процес навчання буде більш 

ефективним за умов використання елект-

ронних навчальних курсів. При цьому, в 

якості основного критерію ефективності 

буде аналізуватися коефіцієнт засвоєння 

навчального матеріалу (навчання буде 

вважатись ефективним, якщо коефіцієнт 

засвоєння в експериментальній групі під-

вищиться після проведення педагогічного 

експерименту у порівнянні з коефіцієнтом 

до експерименту). 

Виходячи з висунутої гіпотези дослі-

дження, передбачається розв’язати наступні 

завдання: 1) дослідити коефіцієнт засвоєння 

навчального матеріалу; 2) проаналізувати та 

порівняти результати у контрольній та екс-

периментальній групах. 

Виклад основного матеріалу. Педаго-

гічний експеримент був проведений на базі 

навчально-наукового професійно-педаго-

гічного інституту Української інженерно-

педагогічної академії. Заняття у контроль-

ній групі проводилися за традиційною ме-

тодикою, а в експериментальній – із засто-

суванням електронного навчального курсу 

з дисципліни «Вища математика».  

Педагогічний експеримент проводив-

ся серед студентів другого курсу, що ви-

вчають дисципліну «Вища математика»: 

група Н10-1 (обрана як експериментальна) 

– 22 студенти, група М10-1 (обрана як ко-

нтрольна) – 32 студенти. Групи, що взяли 

участь в експерименті, не були профіль-

ними або обраними спеціально, тому в них 

присутні студенти з різною успішністю (за 

підсумками вхідного контролю). Заняття у 

контрольній групі проводилися за тради-

ційною методикою (викладач і традицій-

ний підручник), а в експериментальній 

групі навчання проводилося з викорис-

танням електронного навчального курсу. 

Контроль знань проводився шляхом про-

ведення контрольних тестувань (по 15 тес-

тових питань у кожному) за темами «Кра-

тні інтеграли» з дисципліни «Вища мате-

матика» [2].  

Вхідний контроль був проведений за 

результатами вивчення тем курсу:  

«Невизначений інтеграл»,  

«Визначений інтеграл»  

у вигляді контрольного тестування.  

Характеристикою рівня знань студен-

тів є кількість правильних відповідей на 

контрольних тестуваннях. Будемо порів-

нювати результати вимірювань рівня 

знань у контрольній та експериментальній 

групах до та по завершенню експеримен-

ту. Так як данні вимірювалися за шкалою 

відношень, то для перевірки гіпотези про 

збіг характеристик двох груп (експериме-

нтальної і контрольної) нами використо-

вувався критерій Крамера-Уелча [7]. 

Алгоритм визначення достовірності 

збігу і відмінностей характеристик порів-

няльних вибірок для експериментальних 

даних, що виміряні за шкалою відношень, 

за допомогою критерію Крамера-Уелча 

полягає у наступному: 

1. Обчислюється для порівняння вибі-

рок Темп – емпіричне значення критерію 

Крамера-Уелча за формулою (1): 

yx

емп
DNDM

yxNМ
Т

 

 (1) 
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де N і М – обсяги (тобто кількість студен-

тів в експериментальній і контрольній 

групах) вибірок Х і Y; х  і у  – вибіркові 

середні порівнювальних вибірок;  

Dх і Dу – вибіркові дисперсії порівнюваль-

них вибірок. 

Вибіркове середнє х  вибірки Х роз-

раховується за формулою (2): 
N

i

in x
N

xxx
N

х
1

21

1
)...(

1
(2) 

Вибіркова дисперсія Dх розраховуєть-

ся за формулою (3): 
N

i

ix xx
N

D
1

2)(
1

 (3) 

2. Обчислене на основі інформації про 

результати експерименту число Темп порі-

внюється з відомим (заданим у таблиці) 

еталонним числом – критичним значенням 

критерію, яке приводиться для декількох 

рівнів значимості.  

Рівень значимості – це вірогідність 

помилки, що полягає у відхиленні нульо-

вої гіпотези (гіпотеза про відсутність від-

мінностей у характеристиках експеримен-

тальної і контрольної груп), тобто вірогід-

ність того, що різниця вважається суттє-

вою, а вона, насправді, випадкова. У педа-

гогічних дослідженнях зазвичай обмежу-

ються рівнем значимості α=0,05, тобто до-

пускається не більше ніж 5% можливість 

помилки. Приймемо і ми рівень значимос-

ті α = 0,05. 

Якщо отримане емпіричне значення 

критерію виходить меншим або рівним 

критичному значенню, то приймається 

нульова гіпотеза – вважається, що на зада-

ному рівні значимості характеристики ко-

нтрольної і експериментальної груп спів-

падають на рівні значимості 0,05. В іншо-

му випадку, якщо емпіричне значення 

критерію більше критичного, то нульова 

гіпотеза відкидається і приймається альте-

рнативна гіпотеза – характеристики конт-

рольної та експериментальної груп вва-

жаються різними з достовірністю відмін-

ностей 1–α, тобто достовірність відміннос-

тей дорівнює 0,95. Чим більше емпіричне 

значення у порівнянні з критичним, тим 

відмінніша різниця характеристики порів-

нювальних об’єктів. 

Таким чином, необхідно порівняти 

обраховане емпіричне значення критерію 

з критичним значенням Т0,05=1,96. Якщо 

Темп 1,96, то можна зробити висновок, що 

характеристики порівнювальних вибірок 

співпадають на рівні значимості 0,05; якщо 

Темп > 1,96, то можна зробити висновок – ві-

рогідність відмінностей характеристик порі-

внювальних вибірок складає 0,95 6 . 

Результати вимірювань (кількість пра-

вильних відповідей на тести до та по за-

кінченню експерименту) представлені у 

табл. 1. 

Проведемо розрахунки вибіркових се-

редніх та дисперсій (формули 2, 3) кілько-

сті правильних відповідей на тести до по-

чатку експерименту для контрольної та 

експериментальної груп і отримаємо Темп 

за формулою (1): 

9343265422

0687383222

,,

,,
емпТ  

Темп = 1,1 < 1,96.  

Таким чином, гіпотеза про збіг харак-

теристик контрольної та експерименталь-

ної груп до початку експерименту прий-

мається на рівні значимості 0,05, тобто 

групи до початку експерименту однорідні. 

Порівняємо характеристики контро-

льної та експериментальної груп по заве-

ршенню експерименту. Обраховуємо знов 

за формулою (1) Темп: 

7143265422

19873103222

,,

,,
емпТ  

Темп = 4,24 > 1,96.  

Таким чином, достовірність різниці 

контрольної та експериментальної груп по 

завершенню експерименту складає 95%. 

Значить, початкові (до експерименту) 

стани експериментальної і контрольної 

груп збігаються, а кінцеві (по завершенню 

експерименту) – різняться. Отже, можна 

зробити висновок, що ефект змін обумов-

лений застосуванням електронного навча-

льного курсу. 

Для візуального (якісного) порівняння 

експериментальної і контрольної груп 
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зручно побудувати гістограми (рис.1, 

рис.2), для цього результати планується 

перевести із шкали відношень у порядкову 

шкалу. З цією метою будемо виділяти три 

рівня знань:  

- низький (кількість правильних від-

повідей на тест менша 75%);  

- середній (кількість правильних від-

повідей на тест знаходиться у межах 75-

89%);  

- високий (кількість правильних від-

повідей на тест знаходиться у межах 90-

100%).  

У відповідності з отриманими даними 

за підсумками відповідей на тести форму-

ємо таблицю рівня знань в експеримента-

льній і контрольній групах до та по завер-

шенню експерименту (табл. 2). 

На рис. 1 і 2 представленні резуль-

тати визначення рівня знань студентів 

експериментальної і контрольної груп 

до експерименту та по завершенню екс-

перименту. 

 

Таблиця 1 

Кількість правильних відповідей студентів на тести 

№ 

з/п 

 Контрольна група  Експериментальна група  

До початку  

експерименту 

По завершенню 

експерименту 

До початку  

експерименту 

По завершенню 

експерименту 

кількість % кількість % кількість % кількість % 

1 7 47 7 47 5 33 8 53 

2 10 67 10 67 9 60 11 73 

3 8 53 11 73 6 40 10 67 

4 10 67 7 47 10 67 11 73 

5 9 60 10 67 9 60 11 73 

6 7 47 9 60 10 67 12 80 

7 9 60 7 47 7 47 10 67 

8 5 33 6 40 6 40 10 67 

9 6 40 7 47 6 40 7 47 

10 10 67 9 60 10 67 12 80 

11 6 40 9 60 12 80 15 100 

12 13 87 13 87 12 80 13 87 

13 8 53 10 67 9 60 8 53 

14 7 47 8 53 5 33 6 40 

15 9 60 9 60 7 47 11 73 

16 9 60 10 67 9 60 14 93 

17 11 73 11 73 10 67 11 73 

18 12 80 12 80 8 53 10 67 

19 10 67 6 40 9 60 10 67 

20 6 40 6 40 10 67 11 73 

21 5 33 5 33 11 73 11 73 

22 5 33 6 40 12 80 14 93 

23 6 40 5 33 - - - - 

24 7 47 8 53 - - - - 

25 5 33 6 40 - - - - 

26 6 40 6 40 - - - - 

27 7 47 6 40 - - - - 
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28 8 53 7 47 - - - - 

29 12 80 12 80 - - - - 

30 7 47 7 47 - - - - 

31 7 47 7 47 - - - - 

32 11 73 10 67 - - - - 

 

Таблиця 2 

Рівень знань у групах 

Рівень 

знань 

 Контрольна група  Експериментальна група  

До початку  

експерименту 

По  

завершенню ек-

сперименту 

До початку  

експерименту 

По завершенню 

експерименту 

кількість % кількість % кількість % кількість % 

низький  29 91 29 91 19 86 16 72 

середній 3 9 3 9 3 14 3 14 

високий 0 0 0 0 0 0 3 14 

 

91

9
0

91

9
0

0

20

40

60

80

100

низький середній високий

До початку
експерименту

По завершенню
експерименту

 
Рис. 1. Рівень знань студентів контрольної групи 
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Рис. 2. Рівень знань студентів експериментальної групи 

 

До початку проведення експерименту 

у студентів контрольної та експеримента-

льної груп переважала сформованість 

знань на низькому рівні. За результатами 

контрольного тестування просліджується 

тенденція до збільшення частки студентів 

з високим рівнем знань (на 14%), і змен-

шення частки студентів з низьким рівнем 

знань (на 14%) для експериментальної 

групи. У контрольній групі ніяких змін 
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щодо рівня знань не відбулося. 

На основі вище проведеного аналізу 

можна стверджувати, що на збільшення 

ефективності навчання вплинуло викорис-

тання електронного навчального курсу. 

Для оцінки рівня знань, сформованих 

у студентів у результаті використання еле-

ктронного навчального курсу, ми також 

використали коефіцієнт засвоєння навча-

льного матеріалу (К), який дорівнює: 

К = П/О (4) 

де П – кількість правильно виконаних 

студентом операцій тесту; О – загальна 

кількість операцій у тесті 7 . 

Коефіцієнт засвоєння розраховувався 

в контрольній та експериментальній гру-

пах як середня величина по групі до поча-

тку та після завершення експерименту. За 

результатами розрахунку отримано збіль-

шення коефіцієнта засвоєння у контроль-

ній групі з 0,38 до 0,39 або на 2,6%, а в ек-

спериментальній групі – з 0,40 до 0,49 або 

на 11,4%, що також підтверджує вплив 

використання електронного навчального 

курсу на підвищення ефективності на-

вчання (рис. 3). 
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Рис. 3. Коефіцієнт засвоєння навчального матеріалу 

 

Висновки. Результати експерименту 

показали, що: 

1. При застосуванні електронного на-

вчального курсу покращився рівень знань 

студентів в експериментальній групі у по-

рівнянні з контрольною: 

- низький рівень – зменшився від 86% 

до 72% в експериментальній групі та за-

лишився без змін у контрольній групі; 

- середній рівень – залишився без змін 

як в експериментальній, так і в контроль-

ній групі; 

- високий рівень – збільшився від 0% 

до 14% в експериментальній групі та за-

лишився без змін у контрольній групі. 

2. Покращився коефіцієнт засвоєння 

навчального матеріалу від 0,4 до 0,49 (збі-

льшився на 11,4%) в експериментальній 

групі та від 0,38 до 0,39 у контрольній 

групі (збільшився на 2,6%). 

Таким чином, проведене дослідження 

показало, що застосування електронних 

навчальних курсів при підготовці інжене-

рів-педагогів дозволило удосконалити 

освітній процес та підвищити його ефек-

тивність. Результати педагогічного експе-

рименту підтверджують гіпотезу нашого 

дослідження. 

Серед подальших пошуків у дослідній 

області можна виділити визначення дода-

ткових критерії ефективності використан-

ня електронних навчальних курсів та ін-

ших електронних навчальних засобів для 

різних спеціальностей з різних навчальних 

дисциплін. 
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Резюме. Емченко Е.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО КУРСА ВО ВРЕМЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ 

МАТЕМАТИКИ. В статье приведены результаты экспериментальной проверки эф-

фективности методики использования электронного учебного курса при изучении 

высшей математики инженерами-педагогами на основе оптимально подобранных 

критериев. 
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Abstract. Yemchenko E. EFFICIENCY OF USING THE ELECTRONIC TRAINING 

COURSE DURING STUDYING OF HIGHER MATHEMATICS. The results of experi-

mental check of efficiency of method of using the electronic training course in the studying of 

higher mathematics by engineers-teachers on the basis of optimally chosen criteria are given 

in the article.  
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