
 

 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

 

 

64 

ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ  

МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ  

ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ  

МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ  

О.О. Чумак, 

асистент, 

Донбаська державна машинобудівна академія, 

м. Краматорськ, Україна, 

e-mail: chumaklena@mail.ru 

 
Висвітлюються результати перевірки рівнів сформованості вміння математичного моде-

лювання майбутніх інженерів під час навчання теорії ймовірностей та випадкових процесів. 

Пропонуються критерії оцінювання ефективності функціонування розробленої методичної 

системи. Розглядаються статистичні методи, що використовувались для оцінки за критерія-

ми у ході етапів експерименту. Наводяться графічні інтерпретації отриманих результатів. 

Аргументуються висновки щодо особливостей впровадження результатів дослідження. 
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Постановка проблеми. Сучасне інфо-

рмаційне суспільство та зростаючі темпи 

розвитку науки і техніки вимагають висо-

кого рівня компетентності випускників 

вищих технічних навчальних закладів. Для 

дослідження властивостей технологічних 

процесів і можливості впливу на них, для 

прогнозування результатів ймовірнісних 

подій майбутні інженери мають бути обіз-

наними в сфері теорії ймовірностей та ви-

падкових процесів (ТЙ та ВП). У зв’язку з 

цим проблема навчання математичному 

моделюванню майбутніх інженерів у ви-

щій технічній школі набуває безапеляцій-

ної актуальності. 

Аналіз актуальних досліджень. Різні 

аспекти удосконалення процесу навчання 

теорії ймовірностей, математичної статис-

тики та теорії випадкових процесів у ви-

щих навчальних закладах (ВНЗ) розгляда-

лись багатьма сучасними науковцями. Пи-

тання щодо використання статистичних 

методів для перевірки ефективності впро-

вадженої методики навчання математич-

них дисциплін знайшли своє відображен-

ня у роботах М.І. Грабаря [1], Т.М.Задо-

рожньої [2], О.І.Скафи [3], О.В.Трунової 

[4], І.В.Хом’юк [5] тощо.  

Із врахуванням вагомого теоретичного 

підґрунтя, нами запропоновано методичну 

систему навчання теорії ймовірностей та 

випадкових процесів студентів технічних 

ВНЗ, що спрямована на розвиток їхнього 

вміння математичного моделювання. В 

основі методичної системи лежить на-

вчання майбутніх інженерів способам «ро-

звитку» завдання [6]. 

У зв’язку з цим, мета статті полягає у 

висвітленні результатів педагогічного 

експерименту, під час якого відбувалась 

перевірка рівнів сформованості вміння 

математичного моделювання майбутніх 

інженерів у ході навчання теорії ймовір-

ностей та випадкових процесів. Запропо-

новано методичні рекомендації по засто-

суванню статистичних методів, що ви-

користовувались для оцінки критеріїв у 

ході етапів експерименту. 

Виклад основного матеріалу. Педа-

гогічний експеримент проводився в період 

з 2007 р. по 2013 р. та включав три основ-

них етапи: констатувальний, пошуковий 

та формувальний. До участі в експеримен-
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ті загалом було залучено близько 858 сту-

дентів і викладачів математичних кафедр 

Донбаської державної машинобудівної 

академії, Приазовського державного тех-

нічного університету, м. Маріуполь, До-

нецького національного технічного уні-

верситету, Вінницького національного те-

хнічного університету, Автомобільно-

дорожнього інституту ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет», м. 

Горлівка, Дніпродзержинського держав-

ного технічного університету, Донецького 

національного університету. Відповідно 

до вимог педагогічного експерименту бу-

ли сформовані експериментальні й конт-

рольні групи.  

На констатувальному етапі (2007 – 

2009 рр.) аналізувалися психолого-педаго-

гічні та теоретичні основи проблеми дос-

лідження, які дали можливість зробити 

висновок про те, що студенти інженерних 

спеціальностей не володіють у достатній 

мірі вміннями, необхідними для подаль-

шого навчання спеціальним дисциплінам 

інженерного циклу. З’ясовувалась думка 

викладачів електротехніки, тріботехніки 

та основ надійності, що відзначили низь-

кий рівень підготовки з математичного 

моделювання студентів ІІІ-го і IV-го кур-

сів, та вказали на їхні труднощі під час за-

стосування елементарних вмінь з ТЙ та 

ВП у цих дисциплінах. 

У ході пошукового етапу (2009 – 

2011 рр.) проходив пошук методів, форм і 

засобів навчання ТЙ та ВП, в тому числі 

комп’ютерних, які сприяють розвитку мо-

тивації навчальної діяльності студентів, 

формуванню в них вміння математичного 

моделювання. Були визначені теоретичні 

основи побудови методичної системи.  

Третій, формувальний етап (2011 –

 2013рр.) був спрямований на апробацію, 

уточнення й упровадження розробленої 

методичної системи навчання ТЙ та ВП 

майбутніх інженерів. Загалом, на третьому 

етапі було завершено кількісний та якіс-

ний аналіз експериментальних даних. 

На основі аналізу наукової літератури, 

розуміння специфіки професійної діяльно-

сті майбутнього інженера та вимог до його 

особистості експеримент уможливив вио-

кремлення рівнів розвитку математичного 

моделювання майбутніми інженерами: 

високий, достатній, середній, низький. 

Високий рівень – студент у процесі 

розв’язування професійно орієнтованих 

завдань без ускладнень самостійно вико-

нує усі етапи математичного моделюван-

ня, в тому числі з використанням засобів 

ІКТ, проводить аналіз умови, формалізує її 

та будує математичну модель до завдання, 

досліджує модель, робить висновки та їх 

аналіз.  

Достатній рівень – студент розв’язує 

професійно орієнтовані завдання без 

ускладнень, виконує усі етапи математич-

ного моделювання, в тому числі з викори-

станням засобів ІКТ, але потребує при 

цьому евристичної підказки з боку викла-

дача. Особистий інтерес виявляється в по-

єднанні з зовнішніми стимулами.  

Середній – в студента не сформовані 

вміння формалізації умови професійно 

орієнтованого завдання та побудови моде-

лі до нього, студент вміє досліджувати 

вже побудовану математичну модель, в 

тому числі з використанням засобів ІКТ. 

Студенту притаманні неглибокі знання  

щодо використання вмінь з ТЙ та ВП у 

майбутній професійній діяльності.  

Низький – у студента сформовані лише 

деякі окремі вміння дослідження вже по-

будованих моделей до професійно орієн-

тованих завдань. Цей рівень характеризу-

ється пасивним ставленням студента до 

майбутньої професійної діяльності. ІКТ 

використовує тільки під керівництвом ви-

кладача.  

Розглянемо, як змінювався рівень роз-

витку в студентів вміння математичного 

моделювання протягом експерименту. Для 

цього використаємо результати нульової 

контрольної роботи, яка містила завдання 

на побудову математичних моделей. Ре-

зультати проведеної роботи з розв’язуван-

ня майбутніми інженерами цих завдань 

представлені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Розподіл студентів за рівнями вміння математичного моделювання  

на констатувальному етапі експерименту 

Рівень 

Групи Високий Достатній Середній Низький 

ЕГ, 4281n  10 2,33% 24 5,6% 139 32,47% 255 59,6% 

КГ, 4302n  13 3,02% 15 3,48% 149 34,65% 253 58,85% 

 

Результати першого діагностичного 

зрізу свідчать про досить низький рівень 

його розвитку в майбутніх інженерів. За-

вдання, що передбачали побудову матема-

тичної моделі та її дослідження, успішно 

розв’язали лише 2,33% студентів у експе-

риментальній групі та 3,02% у контроль-

ній групі. Звідки робимо висновок про ва-

жливість спеціальної підготовки студентів 

у курсі навчання ТЙ та ВП.  

Покажемо вплив запропонованої мето-

дичної системи на перерозподіл рівня роз-

витку вміння математичного моделювання 

під час навчання ТЙ та ВП. Другий діаг-

ностичний зріз проводився під час форму-

вального етапу експерименту. На цей мо-

мент студенти навчались першому моду-

лю «Теорія ймовірностей, елементи мате-

матичної статистики». У студентів переві-

рялось вміння будувати та досліджувати 

моделі до завдань із можливістю викорис-

тання при цьому інформаційно комуніка-

ційних технологій. Аналіз результатів по-

казав, що рівні розвитку вмінь математич-

ного моделювання в студентів технічних 

спеціальностей мають певні розбіжності в 

експериментальних і контрольних групах. 

Третій діагностичний зріз був прове-

дений по закінченню вивчення ТЙ та ВП. 

Результати проведеної роботи представле-

но у таблиці 2.  

Таблиця 2 

Розподіл студентів за рівнями вміння математичного моделювання  

на формувальному етапі експерименту (другий модуль) 

Рівень 

Групи Високий Достатній Середній Низький 

ЕГ, 4281n  78 18,22% 189 44,16% 144 33,64% 17 3,98% 

КГ, 4302n  35 8,14% 156 36,28% 165 38,37% 74 17,21% 

 

Відмінності результатів, що спостері-

галися ми вважали випадковими. Оскільки 

вибірки студентів у нашому дослідженні є 

випадковими та незалежними, властивість 

мала неперервний розподіл та вимірюва-

лась за шкалою порядку з чотирма катего-

ріями (низький, середній, достатній, висо-

кий). За цим ми застосували критерій 
2

. 

Статистика критерію. Нами було 

висунуто дві гіпотези: нульову та альтер-

нативну. Нульова гіпотеза 0H  полягала в 

тому, що ймовірності попадання об’єктів 

першої та другої вибірки в кожну з чоти-

рьох категорій рівні, тобто ii pp 21 , де 

kip  – ймовірність того, що об’єкт k-ої ви-

бірки опиниться в i-й категорії ( 4;1i , 

2;1k ). У зв’язку з цим мали альтернати-

вну гіпотезу 1H : ii pp 21  хоча б для од-

нієї категорії, тобто різниця між обома ро-

зподілами достатньо значна. Гіпотеза 1H  

полягала у впливі запропонованої методи-

ки навчання ТЙ та ВП на розвиток вміння 

математичного моделювання в майбутніх 

інженерів.  



 

 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 41. – 2014.                            © Chumak E. 

 

 

 

67 

Значення статистики критерію Т було 

обчислено за формулою  
4

1 21

2

1221

21

)(1

i ii

ii

QQ

QnQn

nn
T . 

Для першого модулю отримано: 
21 (428 60 430 15)

428 430 60 15
Т  

2(428 176 430 123)

176 123
 

2(428 130 430 187)

130 187
  

2(428 62 430 105)
57,73

62 105
 

Прийняття рішення. Обрано рівень 

значущості 05,0 . За цим рівнем зна-

чущості та степенями свободи 

314  критичне значення статисти-

ки критерію Т дорівнює 815,71x . 

Тобто, Тспостер.> 1x  ( 815,773,57 ). Та-

ким чином, за правилом прийняття рішень 

для критерію 2  отриманий результат 

свідчить про відхилення нульової гіпотези 

на користь альтернативної про вплив ме-

тодичної системи на розвиток вміння ма-

тематичного моделювання в майбутніх 

інженерів. Аналогічно для другого моду-

лю отримано:  

156189

)156430189428(

3578

)3543078428(

430428

1 22

Т  

66,56
7417

)7443017428(

165144

)165430144428( 22

. 

 

Аналогічно маємо 815,71x . Тоді, 

Тспостер.> 1x  ( 815,766,56 ). Таким чи-

ном, обробка результатів контрольної ро-

боти з другого модуля дала можливість 

констатувати вплив застосованої методи-

чної системи на розвиток у студентів тех-

нічних спеціальностей вміння математич-

ного моделювання. 

Графічне представлення результатів 

зображено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Розподіл студентів контрольної та експериментальної груп за рівнями сформованості 

вміння математичного моделювання  

 

Висновки. На підставі аналізу і стати-

стичної обробки результатів, що отримано 

в ході експерименту, маємо зробити ви-

сновок: запропонована методична система 
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сприяє позитивній динаміці рівнів сфор-

мованості вміння математичного моделю-

вання ймовірнісних явищ та випадкових 

подій в майбутніх інженерів. Проте, дане 

дослідження не вичерпує всіх аспектів 

проблеми формування ймовірнісних вмінь 

студентів. Подальшого аналізу вимагають 

результати сформованості вміння матема-

тичного моделювання під час навчання 

«Основ надійності» студентів IV курсу 

ВТНЗ. 
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Резюме. Чумак Е.А. ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ТЕОРИИ ВЕРО-

ЯТНОСТЕЙ И СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ.  В статье осве-

щаются результаты проверки уровней сформированности умения математического модели-

рования будущих инженеров во время обучения теории вероятностей и случайных процессов. 

Автором выделяются критерии оценивания эффективности функционирования разработан-

ной методической системы. Рассматриваются статистические методы, которые были ис-

пользованы для оценки согласно критериям в ходе этапов эксперимента. В работе приводятся 

графические интерпретации полученных результатов и формулируются выводы об особенно-

стях внедрения результатов исследования. 

 

Ключевые слова: теория вероятностей и случайных процессов, будущие инженеры, педагогиче-

ский эксперимент, математическое моделирование. 

 

Abstract. Chumak E. VERIFICATION OF THE EFFICIENCY OF FORMING THE ABIL-

ITY OF MATHEMATICAL MODELING WHILE STUDYING PROBABILITY THEORY 

AND RANDOM PROCESSES BY FUTURE ENGINEERS. The paper describes educational ex-

periment stages, conducted through the period from 2007 to 2013. Theoretical, psychological and 

pedagogical basis of the research problems were analyzed during the stated period. In the course of 

the search phase the search for methods, forms and means of teaching the theory of probability and 

stochastic processes took place, including the computer-aided ones, which contribute to the motivation 

of learning activities of students to form the skills of mathematical modeling. The stage of formation 
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was aimed at approbation, refinement and implementation of the developed methodical system of 

study of probability theory and random processes by future engineers. 

Based on the analysis of scientific literature and understanding of the professional activity of future 

engineers the levels of mathematical modeling of future engineers are allocated and described as high, 

sufficient, medium and low. 

The paper considers statistical methods of assessment by criteria during the stages of the experi-

ment, namely non-parametric Pearson consent criterion. The efficiency of the developed methodologi-

cal training system of the observable discipline as well as the enhancement of the ability of forming 

mathematical modeling of future engineers is confirmed. Furthermore, the paper provides graphical 

interpretation of the results and conclusions regarding the features argued for the introduction of the 

study. 

 

Key words: probability theory and stochastic processes, future engineers, pedagogical experiment, 

mathematical modeling. 
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