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РЕФЕРАТ

Реуцька А. В. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТА ЇХ
ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ НАБУТТЯ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТАМИ
ТЕХГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. – Кременчук, 2019 – 153 сторінки,
23 рисунки, 12 таблиць, 77 джерела.
   Мета роботи – Дослідження засвоєння навчальної інформації під час
занять та створення моделей для оцінки професійно-практичної підготовки і
формування професійних компетенцій фахівців інженерних спеціальностей.
   Пояснювальна записка складається з 5 розділів, що розкривають суть
роботи.
    У даній магістерській роботі вирішується актуальна науково-прикладна
задача аналізу і синтезу математичних моделей оцінювання якості процесу
навчання при підготовці фахівців технічних спеціальностей з метою розробки
наукових основ організації навчального процесу фахівців технічних
спеціальностей: лабораторного практикуму і застосування віртуального
лабораторного обладнання в навчальному процесі. Розвинений підхід до
оцінювання ефективності засвоєння інформації який дозволяє спрямовано
формувати не тільки самостійну, а й індивідуальну роботу студента.
  Застосування кібернетичних моделей дозволяє виконувати кількісну оцінку
якості процесу навчання. Такий підхід може бути покладений в основу оцінки
набуття компетенцій студентами техгічних спеціальностей.
   Практичне значення роботи полягає в створенні методики оцінки рівня
придбаних навичок і умінь.
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THE ABSTRACT

REUTSKA A.V. MATHEMATICAL MODEL OF STUDY AND
EVALUATION OF ENTRY FOR STUDENTS COMPETENCE TEHHICHNYH
SPECIALTIES. - Kremenchuk, 2019 - 153 pages, 23 figures, 12 tables, 77 sources.
Purpose - Research training activities of educational information on classes and



creating models for the training of specialists and experts professionals.
The explanatory note consists of 5 sections, which reveal the essence of the
work..
In this master's work the actual scientific and applied task of analysis and
synthesis of mathematical models of evaluation of the process of training in the
preparation of specialists of technical specialties is solved with the aim of developing
scientific bases for the organization of the educational process of specialists of
technical specialties: laboratory workshop and the use of virtual laboratory equipment
in the educational process. Developed approach to the evaluation of the effectiveness
of information assimilation, which allows to form not only independent but also
individual work of the student. The use of cybernetic models allows you to quantify
the quality of the learning process. Such an approach can be used as a basis for
assessing the acquisition of competences by students of technical specialties.
Practical value of the work is to create a methodology for assessing the level of
acquired skills and abilities.

QUALITY OF TEACHING, MATHEMATICAL MODELS, CIBERNETIC
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