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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ШЛЯХОМ 
ФОРМУВАННЯ РОЗКЛАДУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

В роботі розглянуто питання ефективності навчання студентів за допомогою поєднання 
традиційних методів організації навчального процесу та інформаційно-комунікаційних 
технологій, що дозволяє оцінювати ефективність засвоєння інформації студентами та 
цілеспрямовано формувати аудиторну, самостійну й індивідуальну роботу, а у подальшому 
навіть оптимізувати розклад занять. Застосування кібернетичних моделей дозволяє 
виконувати кількісне оцінювання якості процесу навчання для підвищення ефективності 
засвоєння навчального матеріалу і, як наслідок, якість навчання. Використання отриманих 
регресійних моделей забезпечує визначення часу проведення індивідуальних, 
консультаційних занять та ефективного засвоєння навчальної інформації. 

Ключові слова: якість навчання, регресійні моделі, формування розкладу, 
індивідуальні та консультаційні заняття. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПУТЕМ 
ФОРМИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
В работе рассмотрен вопрос эффективности обучения студентов с помощью сочетания 

традиционных методов организации учебного процесса и информационно-
коммуникационных технологий, что позволяет оценивать эффективность усвоения 
информации студентами и целенаправленно формировать аудиторную, самостоятельную и 
индивидуальную работу, а в дальнейшем даже оптимизировать расписание занятий. 
Применение кибернетических моделей позволяет выполнять количественное оценивание 
качества процесса обучения для повышения эффективности усвоения учебного материала и, 
как следствие, качество обучения. Использование полученных регрессионных моделей 
обеспечивает определение времени проведения индивидуальных, консультационных занятий 
и эффективного усвоения учебной информации.  

Ключевые слова: качество обучения, регрессионные модели, формирование 
расписания, индивидуальные и консультационные занятия. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ. Для підвищення якості процесу навчання з використанням 

автоматизованих систем необхідно впроваджувати математичні та інформаційні моделі, що 
враховують індивідуальні особливості студентів, наприклад такі, як здатність до сприйняття 
навчальної інформації та схильність до її забування, що дозволяє, після формалізації 
навчального процесу, з одного боку, описати його в загальних термінах, а з іншого – 
створити індивідуальне керування для кожного студента. Відомі аналізовані моделі мають 
різну теоретичну чи практичну цінність, характеризуються різноплановим підходом. Задача 
вибору відповідної моделі для аналізу ефективності системи навчання потребує теоретичних 
досліджень і практичних рішень. 
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Питання формування графіку навчального процесу, і особливо розкладу навчальних 
занять, є однією з актуальних задач в системі вищої освіти. Зрозуміло, що від своєчасного 
подання інформації, організації лабораторних практикумів, практичних занять або семінарів 
залежить і рівень засвоєння інформації, рівень навченості. Вирішенню цих питань 
присвячені педагогічні теорії початку ХХ сторіччя та його 50–70х років, та які отримали 
розвиток у наш час [1, 2]. Спроби підвищення ефективності навчання виконувались навіть 
шляхом узгодження графіків занять з біологічними ритмами суб’єктів навчання з урахування 
їх психологічного типу проводились у різних країнах і у різні часи, наприклад, у СРСР [3]. 
Таке керування навчальним процесом попри переваги має один суттєвий недолік, який 
зводить нанівець всі такі спробі, – це неможливість застосування для всіх студентів вищих 
навчальних закладів. Тому при вирішенні питання формування графіків навчального процесу 
керуються відомими принципами, які застосовуються при складанні розкладів, наприклад, 
забезпеченість самостійної та науково-дослідної роботи передбачає чергування пар різного 
змісту та різних типів, розмежування лекцій (лк) з однієї й тієї дисципліни не менше, ніж на 
один-два дні (дві пари одного предмета або навіть пари двох близьких предметів швидше 
викличуть втому, ніж ті ж пари, але розділені парами іншого предмета, не близького до них), 
забезпечення між семінарськими чи лабораторними заняттями (лб) інтервалів не менше ніж 
тиждень, планування на один день не більше двох практичних занять (пр) з трудомісткою 
підготовкою [4, 5]. Звісно такий підхід встановлює лише загальні вимоги до формування 
навчального процесу і не враховує індивідуальні психофізичні особливості та рівень 
професійної підготовки студентів окремої академічної групи, особливості викладання 
навчальних дисциплін, наприклад, технічних спеціальностей. 

Тому метою даних досліджень є синтез таких методів і підходів до формування 
розкладу занять, а саме часу проведення консультацій (кс) та індивідуальних занять (інд), які 
забезпечать підвищення ефективності засвоєння інформації з урахуванням 
психофізіологічних особливостей студентів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для вирішення завдання формування 
навчального процесу з урахуванням психофізичних особливостей студентів використаємо 
рівняння кібернетичної моделі швидкості засвоєння потоку інформації у вигляді 
неоднорідного диференціального рівняння другого порядку [6]: 

    HSct
dt
dSr

dt
Sdm  2

2
, (1) 

де S  – потік інформації, що засвоюється, як функція часу t ; r  – коефіцієнт опору 
навчальному процесу;  t  – функція забування, яка визначає процес забування, наприклад, 
за кривими Ебінгауза [7]; c  – коефіцієнт умовиводу; H  – потік наданої інформації, як 
функція часу t ; m  – величина інертності. 

Ураховуючи, що функція Н  дискретна у часі, перейдемо до решітчастих функцій і 
запишемо (1) за різницевою схемою: 

   i 2 i 1 i i 1 i
i2

S 2S S S S S
h h im r ih c H    

    , (2) 

де h  – мінімальний часовий інтервал між квантами інформації, що надається. 
Особливий інтерес викликає дослідження впливу поточного розкладу занять на 

процеси засвоєння інформації, її забування та можливостей керування навчанням шляхом 
формування самостійної та індивідуальної роботи. Адаптуємо модель (1) відповідно до 
поточного розкладу та завантаження студента. В якості приклада використаємо розклад 
занять з навчальної дисципліни «Моделювання електромеханічних систем» (МЕС)  
у студентів третього курсу напряму «Електромеханіка» Інституту електромеханіки, 
енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Розклад занять груп студентів третього курсу з дисципліни МЕС 

 
За розкладом занять (рис. 1) складемо для однієї з груп (ЕМХ-10-1) дискретну 

послідовність надання інформації H  на протязі семестру (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Часові діаграми потоку інформації згідно з розкладом групи ЕМХ-10-1 

з навчальної дисципліни МЕС 
 
Показану дискретну послідовність надання інформації H  використаємо в моделі (1)  

і отримаємо криву S  засвоєння інформації (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Розрахунковий процес засвоєння інформації 

 
Розрахуємо вплив на засвоєння інформації консультаційних і додаткових занять. Аналіз 

будемо проводити для групи ЕМХ–10–1 (рис. 4). Причому консультаційні заняття (кс) 
будемо вводити після лекції (в), перед лабораторною роботою (б), після практичного заняття 
(г), із самостійною роботою на віртуальних лабораторних комплексах (д).  
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Рисунок 4 – Вплив графіка консультацій на обсяг засвоєння 

 інформації протягом семестру  
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На рис. 4 показаний процес засвоєння інформації без урахування впливу забування за 
кривими Еббінгауза, а на рис. 5 – з урахуванням.  
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Рисунок 5 – Вплив графіка консультацій на обсяг засвоєння інформації  

протягом семестру з урахуванням забування за кривими Еббінгауза 
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Включаючи до занять самостійну та індивідуальну роботу (інд) зі студентами із 
застосуванням віртуальних лабораторних комплексів, можна збільшити значення 
коефіцієнта умовиводу c , зменшити коефіцієнт опору навчальному процесу r . Кількісні 
показники процесу за рис. 4 зведено до табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Кількісні показники процесу засвоєння інформації без урахування/ з 

урахуванням впливу забування інформації 

Група ЕМХ–10–1 Обсяг засвоєної 
інформації 

Макс. 
значення 

Мін. 
значення 

Середнє 
значення 

Без консультацій 662,7 / 170,3 10,4 / 6,38 4,9 / 0 6,4 / 3,2 
Перед лаборат. роботою 796,9 / 205,3 11,27 / 6,34 6,4 / 0 7,6 / 3,94 

Після лекції 798,2 / 205,9 11,07 / 6,43 6,1 / 0 7,7 / 3,96 
Перед практичн. заняттям 790,5 / 205,3 12,23 / 6,98 6,2 / 0 7,6 / 3,94 

Із самостійною роботою на 
віртуальних лабораторних 

комплексах 
916,8 / 292,1 12,11 / 6,83 7,9 / 0 8,8 / 5,62 

 
За розрахунками видно, що без урахування процесів забування, відбувається суттєве 

збільшення середнього з 6,4 до 8,8 та загального інтегрального значення засвоєної 
інформації з 662,7 до 916,8. Однак реальна ситуація значно гірша. За аналогічних умов 
середнє значення після лекції лише 3,2. Впровадження самостійних занять дозволяє його 
підвищити лише до 5,62. Але й встановлення дати проведення консультації теж впливає і на 
середнє, і на інтегральне значення засвоєної інформації. 

На основі моделі (1) виконаємо дослідження зміни середнього значення засвоєної 
інформації срS  та її дисперсії S  на двотижневому інтервалі послідовно змінюючи день 
проведення консультації від 1 до 12. Розрахунки кількісних показників процесу засвоєння 
інформації без урахування, з урахуванням впливу забування інформації приведені в табл. 2. 

 
Таблиця 2 – Кількісні показник процесу засвоєння інформації в залежності  

від дня проведення консультації 

День, 
N  

S  срS  S  
Без 

урахування 
впливу 

забування 

З 
урахуванням 

впливу 
забування 

Без 
урахування 

впливу 
забування 

З 
урахуванням 

впливу 
забування 

Без 
урахування 

впливу 
забування 

З 
урахуванням 

впливу 
забування 

1 838,073 434,464 9,37 4,428 5,891 10,005 
2 864,681 457,392 9,693 4,698 4,943 9,817 
3 866,32 486,408 9,742 5,004 3,725 8,19 
4 861,848 507,624 9,705 5,282 2,843 5,882 
5 849,368 497,848 9,672 5,497 2,418 4,373 
6 848,224 500,24 9,583 5,575 2,391 4,367 
7 839,592 449,34 9,528 5,452 2,709 5,432 
8 832,104 449,384 9,438 4,845 3,497 7,316 
9 834,6 463,424 9,522 5,019 4,026 8,652 

10 830,648 472,888 9,507 5,135 4,779 10,362 
11 822,744 451,152 9,242 4,603 6,494 11,177 
12 816,816 444,392 9,242 4,603 6,494 11,177 
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Аналіз отриманих даних показує, що і залежність  NSср , і  NS  мають екстремуми. 
Очевидно, що проведення консультаційного чи індивідуального заняття в день коли 

     minmax  NSNSср  буде сприяти оптимальному засвоєнню навчальної 
інформації, що відповідно підвищить якість навчального процесу. 

На основі отриманих даних процесів засвоєння інформації побудуємо їх регресійні 
моделі залежностей  NSср  і  NS  для дослідження і визначення часу оптимального 
проведення додаткових занять.  

Враховуючи, що значення зазначених залежностей, які розраховані, але в результаті 
експерименту можуть мати випадкові похибки, викликані впливом зовнішніх чи внутрішніх 
факторів, то проводити інтерполяцію не доцільно. У таких випадках розумніше 
застосовувати середні квадратичні наближення, так як вони згладжують окремі локальні 
помилки спостережень і краще представляють реальну функціональну залежність. Найбільш 
ефективним методом побудови найкращого середньо квадратичного наближення є метод 
найменших квадратів. 

 

N

nS

eS
ncpS .

ecpS .

 
Рисунок 6 – Залежності зміни середнього значення засвоєної інформації без урахування 

забування nсрS . та її дисперсії nS  та з урахуванням середнього значення засвоєної 
інформації eсрS . та її дисперсії eS від дня проведення консультації N  

 
В якості апроксимуючої функції використаємо степеневий багаточлен третього 

ступеня: 
3

3
2

210)( NсNсNccN  . 
По отриманим результатам у програмі CurveExpert було побудовано регресійні моделі 

функцій середнього значення процесу засвоєння інформації та її дисперсії (табл. 3). 
Для знаходження екстремумів функцій наведених у табл. 3 можна застосовувати будь 

які пошукові алгоритми, наприклад, послідовного наближення, покоординатного спуску, 
золотого перерізу тощо. 
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Таблиця 3 – Регресійні моделі функцій середнього значення процесу засвоєння інформації  
та її дисперсії 

Модель процесу Коефіцієнти 
моделі 

Сума 
квадратів 
відхилень 

Коефіцієнт 
детермінації

3
3

2
210 NсNсNссSn   

 

8,230 c  
-2,331 c  
0,272 c  
-0,007673 c  

0,325746 0,983235 

3
3

2
210 NсNсNссSe   

 

1,500 с  
4,271 с  

0,5582 с  
-0,01863 с  

1,09814 0,92999 

3
3

2
210. NсNсNссS ncp   

 

9,230 с  
0,2661 с  

0,04232 с  
0,001713 с  

0,093424 0,885918 

3
3

2
210. NсNсNссS ecp   

 

3,710 с  
0,7061 с  
-0,8882 с  
-0,0033 с  

0,192815 0,904547 
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Однак, якщо апроксимуюча функція має вигляд степеневого поліному, як у даному 
випадку, то значення часу проведення додаткових занять можна знайти і аналітично.  

Вирішуючи рівняння 0
dN
dScp та 0


dN

Sd
, знайдемо оптимальне N . Дані розрахунків 

приведено в табл. 4. 
 

Таблиця 4 – Оптимальні значення дня проведення консультації 

 nS  eS  ncpS .  ecpS .  
Розрахунковий оптимальний час, день 5,7 5,16 4,3 5,5 

 
Таким чином, можливість розрахунку отриманого часу проведення додаткових занять 

вказує на необхідність перегляду традиційних підходів та вимог до формування навчального 
процесу. Адже зазвичай формування начального процесу виконується з урахуванням 
побажань і пропозицій викладачів до розкладу занять на основі їх досвіду та кваліфікації. 
Тепер при формуванні розкладу навчальних занять в ньому можна зазначати графіки 
проведення консультаційних і індивідуальних занять, такий підхід забезпечить підвищення 
ефективності засвоєння навчального матеріалу.  

ВИСНОВКИ. В роботі автори запропонували новий метод організації навчального 
процесу на основі поєднання традиційних методів та інформаційно-комунікаційних 
технологій, що дозволяє оцінювати ефективність засвоєння інформації студентами і 
цілеспрямовано формувати їх аудиторну, самостійну й індивідуальну роботу. 

Аналіз результатів досліджень доводить, що використання моделей дозволяє оцінювати 
рівень знань студента, наприклад, на момент підсумкового чи модульного контролю, а також 
використовувати їх для реалізації індивідуалізації процесу навчання студента, маючи 
можливість прогнозувати, за який відрізок часу студент може досягти бажаного рівня 
навченості. 

Розвинений підхід до оцінювання ефективності засвоєння інформації дозволяє 
спрямовано формувати не тільки самостійну, але й індивідуальну роботу студента. 
Застосування кібернетичних моделей дозволяє виконувати кількісну оцінку якості процесу 
навчання. Такий підхід може бути покладений в основу оптимізації розкладу занять, 
проведення занять із самостійної та індивідуальної роботи зі студентами. 

Робота має практичне значення, що полягає у можливості виконувати кількісне 
оцінювання якості процесу навчання, розрахунку засвоєння інформації з урахуванням 
розкладу занять та психофізіологічних особливостей студентів, можливості оптимізації 
розкладу занять. 
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Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk 
Karaganda State Industrial University, Temirtau, Republic of Kazakhstan 

EFFECTIVENESS INCREASE OF LEARNING PROCESS BY FORMING SCHEDULE OF 
INDIVIDUAL AND TUTORIAL LESSONS  

In the paper effectiveness of students training using combination of traditional training 
methods and information and communication technologies are researched. Such methods 
combination let us to estimate information learning effectiveness by students and to purposeful 
form auditorium, unassisted and individual work. In what follows such methods combination let us 
to optimize lessons schedule. Using cybernetic models we can quantitatively estimate training 
process quality that permit to increase effectiveness of teaching material learning and training 
quality as result. The determining of time of individual and tutorial lessons conducting for 
effectively training information learning is ensured by using obtained regression models. 

Key words: training quality, regression models, schedule forming, individual and tutorial 
lessons. 
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