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Анотацiя
Розглянуто аналiз результатiв експериментального дослiдження, яке стосується методики використання

системи комп’ютерної математики при вивченнi лiнiйного програмування.

Педагогiчний експеримент для визначення ефективностi застосування та розвитку СКМ у навчаннi
лiнiйному програмуванню проводився в межах дисертацiйного дослiдження, що здiйснювалося впродовж
2007–2012 н.р. на базi Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету й охоплювало три етапи.

Для проведення експерименту було залучено студентiв першого курсу спецiальностi "Менеджмент
(органiзацiй) – 6.030601". Для здобуття достовiрних результатiв було забезпечено майже однаковий кiль-
кiсний та якiсний склад експериментальної та контрольної груп. Кiлькiсний склад груп студентiв був
забезпечений практикою формування студентських груп деканатом. Якiсний склад груп, який визна-
чався за результатами початкового контролю (результатiв вступного тестування студентiв та “нульової
контрольної роботи”) виявився теж майже однаковим.

Заняття у контрольнiй групi проводились за традицiйною методикою, а в експериментальнiй – iз засто-
суванням розробленої методичної системи. Сутнiсть цiєї системи полягає у викладаннi роздiлу лiнiйного
програмування на основi розроблених педагогiчних програмних засобiв, що створенi та призначенi для
використання в середовищi СКМ Maple.

На першому етапi проведено констатувальний експеримент та здiйснено теоретичний аналiз психолого-
педагогiчної, методичної лiтератури, програм, посiбникiв та пiдручникiв з обраної теми; обґрунтовано
теоретичнi й методичнi засади дослiдження; визначено його вихiднi положення; визначено мету, завдання
й методи дослiдження; здiйснено бесiди з викладачами, студентами, аналiз даних успiшностi, анкетування.

На другому етапi проводився пошуковий експеримент - розробка методичного апарату i пошук ефе-
ктивних засобiв, методiв, що полягає у використаннi СКМ у навчаннi лiнiйному програмуванню.

Результати пошукового етапу дослiдження дозволили розробити методику викладання лiнiйного про-
грамування, яка надала можливiсть вiдмовитися вiд симплекс-таблиць разом з притаманними їм недолi-
ками, а виконання рутинних обчислень реалiзовано за допомогою стандартних команд системи Maple та
акцентувати увагу студентiв на ключових етапах симплекс-алгоритму [ 1, 2, 3]. Для формування навичок
розв’язування типових задач було створено та впроваджено використання студентами навчальних Maple
тренажерiв з автоматизованого вiдтворення покрокового ходу розв’язання задач лiнiйного програмування
за симплекс-алгоритмом iз забезпеченням текстових пояснень рiзного ступеня деталiзацiї. Призначення
навчальних Maple тренажерiв полягає в органiзацiї самостiйної роботи з метою формування практичних
компетентностей з лiнiйного програмування у студентiв технiчних та економiчних спецiальностей [4].

На третьому етапi проведено формувальний етап педагогiчного експерименту, здiйснено аналiз й опра-
цювання одержаних результатiв експериментальної роботи, їх узагальнення; сформульовано основнi ви-
сновки щодо ефективностi запропонованої методики викладання лiнiйного програмування з використання
СКМ Maple у студентiв технiчних та економiчних спецiальностей.

Аналiз результатiв експерименту на основi застосування вiдомих статистичних критерiїв Пiрсона,
Колмогорова-Смирнова та кутового критерiя Фiшера, показав, що розподiл успiшностi в експерименталь-
них та контрольних групах має статистично значущi вiдмiнностi, зумовленi застосуванням системи Maple
у процесi навчання лiнiйного програмування. Виявлено, що ефективнiсть даної методики пiдвищує рiвень
навчальних досягненьстудентiв на 15-20% порiвняно з традицiйною методикою, а це в свою чергу сприяє
формуванню у студентiв складових професiйної компетентностi та посилює їх теоретичну пiдготовку з
фундаментальних основ економiки, iнформатики та математики.
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