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ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ 
В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ

Програмування -  важлива складова фундаментальних знань, що лежать в основі 
інформаційно-комунікаційних технологій. Навчання програмування особливий розділ 
інформатики, що вивчається у ЗНЗ. У процесі навчання програмування розвивається загальна 
креативність особистості, логічне та операційне мислення. Програмування стимулює 
інтелектуальну активність учня, мотивує навчання математики та інших дисциплін. У процесі 
навчання програмування здійснюється педагогічний вплив на особистість учня, результати 
якого потребують якісної та кількісної оцінки.

Педагогічний вплив — педагогічно доцільна організація життєдіяльності учнів, у 
процесі якої вони набувають необхідних моральних та інших рис і якостей, знань, навичок і 
звичок [1, с. 245]. Результати педагогічного впливу навчання програмування в першу чергу 
слід оцінювати за рівнем сформованості знань та навичок а отже за рівнем навчальних 
досягнень учнів. Втім навчання програмування постійно зазнає оновлення змісту, форм, 
методів та засобів на основі впровадження новітніх технологій та парадигм розробки 
програмного забезпечення. Досить складно добирати контролюючі завдання для перевірки 
рівня досягнень з навчання програмування на основі різних мов та парадигм написання 
комп’ютерних програм результати виконання яких дозволили б об’єктивно порівняти 
результати педагогічного впливу. Це зумовлено тим, що різні підходи до програмування це не 
лише різні засоби для розв’язання одних і тих самих завдань, а й дотримання різних концепції 
їх застосування.

В процесі експериментального впровадження навчання програмування в класах 
технологічного профілю ЗНЗ на основі мови С# постало завдання порівняти результати даного 
педагогічного впливу з результатами традиційних підходів до навчання програмування. 
Подолати складність такої оцінки вдалося, використовуючи анкетування на основі методу 
часткового семантичного диференціалу. Семантичний диференціал -  один із методів побудови 
суб’єктивних семантичних просторів, що застосовується в дослідженнях пов’язаних зі 
сприйняттями людини і її поведінкою [2].

У нашому дослідженні було обрано таку різновидність часткового семантичного 
диференціалу за умов якої учень повинен визначити ступінь зв'язку, що існує, на його думку, 
між різними поняттями та термінами з галузі програмування. В анкетуванні приймали участь 
255 учнів. Експериментальну групу складали 126 учнів класів технологічного профілю 
загальноосвітніх навчальних закладів які вивчали програмування на основі мови С# за 
авторською методикою. Контрольну групу склали 128 учнів класів того ж технологічного 
профілю які вивчали програмування на основі інших мов, здебільшого мови РаБсаі. 
Анкетування, у процесі дослідження, проводилось як шляхом заповнення анкет, так і на 
сторінках інтерактивного сайту sd.ms1.org.ua. За основу оцінки ефективності навчання 
програмування було взято результати анкетування 24-х експертів з галузі розробки 
програмного забезпечення: вчителів інформатики, науковців та інших фахівців-програмістів.

Для статистичного аналізу експериментальних даних використано методики визначення 
достовірності збігів і відмінностей виміряних у порядковій шкалі [3, с. 55]. У нашому випадку 
зв'язок між поняттями учасники анкетування оцінювали цілим числом від 0 до 5, тобто 
кількість градацій шкали Ь = 6. Визначальним було обрано критерій однорідності X  (читається: 
"хі-квадрат"), що застосовується для даних, отриманих в порядковій шкалі. Для даних 
опитування двох груп, приміром експериментальної та експертної, емпіричне значення х2емп 
обчислюється за формулою:
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(п_ _ )2

™ ( і)пі + ті

пі -  кількість членів експериментальної групи, що оцінили зв’язок між поняттями в і- 
балів. т і -  кількість членів експертної групи, що оцінили зв’язок між поняттями в і-балів. N та 
М, відповідно -  загальна кількість учасників експериментальної та експертної груп.

2 2 . . .Критичні значення х 0.05 критерію х для рівня значущості 0.05 і градацій шкали оцінок
Ь = 6 дорівнює 11,07 [3, с. 56].

Таблиця 1 містить емпіричні значення х для заданих результатів досліджень.
Таблиця 1

X2 Група
експертів

Експериментальна
група

Контрольна
група

Г рупа експертів 0,00 9,90 13,65

Експериментальна
група 9,90 0,00 12,11

Контрольна група 13,65 12,11 0,00

Отже, у випадку порівняння кількісних результатів анкетування групи експертів з 
кількісними результатами анкетування експериментальної групи критерій однорідності складає 
Х̂ емп— 11,07, тобто характеристики цих вибірок збігаються з рівнем значущості 0,05. А у 
випадку порівняння вибірок групи експертів з анкетування контрольної групи маємо % = 
13,65 > 11,07 =%2005, тобто достовірність відмінностей характеристик порівнюваних вибірок 
групи експертів з контрольною групою складає 95%. Результати опрацювання статистичних 
даних, зібраних в ході проведення експериментального навчання (таблиця 1), свідчать про його 
ефективність. Це дозволяє зробити висновки про загальні переваги навчання програмування 
мовою С# в класах технологічного профілю ЗНЗ порівняно з традиційними підходами до 
навчання програмування в таких класах.
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