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Анотація. Для підвищення якості підготовки студентів ННІ ІКПІ проведено дослідження за до-
помогою комплексного моніторингу успішності з використанням елементів кореляційного та регресій-
ного аналізу. Отримані результати успішності студентів методом кореляційного аналізу дозволили 
визначити залежність між успішністю вступників та їх середнім балом при отриманні ОКР вищої освіти, 
а використання регресійного аналізу  можливість прогнозування рівня успішності. Запропоновано 
практичні рекомендації щодо підвищення якості підготовки фахівців з метою їх подальшого працевла-
штування та конкурентоспроможності як на державному, так і на міжнародному ринках праці. 

Ключові слова: якість підготовки, комплексний моніторинг успішності, кореляційний аналіз, 
регресійний аналіз. 

Аннотация. Для повышения качества подготовки специалистов УНИ ИКПИ проведено иссле-
дование с помощью комплексного мониторинга успеваемости с использованием элементов корреля-
ционного и регрессионного анализа. Полученные результаты успеваемости студентов методом кор-
реляционного анализа позволили определить зависимости между успеваемостью абитуриентов и их 
средним баллом при получении ОКУ высшего образования, а использование регрессионного анализа 
 возможность прогнозирования уровня успеваемости. Предложены практические рекомендации для 
повышения качества подготовки специалистов с целью их дальнейшего трудоустройства и конкурен-
тоспособности как на государственном, так и на международных рынках труда. 

Ключевые слова: качество подготовки, комплексный мониторинг успеваемости, корреляци-
онный анализ, регрессионный анализ. 

Abstract. The research by complex monitoring of student performance using the elements of corre-
lation and regression analysis is carried out to improve quality of student training of ERI ICSE. Obtained re-
sults of student performance by the method of correlation analysis allow to define dependence between en-
rollee performance and their average grade in EQL of higher education, and the application of the regression 
analysis gives capability of student performance level prediction. Practical recommendations for quality im-
provement of student training for the purpose of their future employability and competitiveness both on state 
and international labor markets are offered.  

Key words: training quality, complex monitoring of student performance, correlation analysis, re-
gression analysis. 
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Постановка проблеми. Сучасний навчально-виховний процес вищої школи займає 
особливе місце у формуванні та становленні свідомої, зрілої особистості з відповідним рів-
нем інтелекту та професійних навичок, орієнтованих на конкретну галузь. Реформування та 
інновації вищих навчальних закладів полягають у постійному пошуку інтенсивних методик і 
технологій, спрямованих на підвищення активної розумової діяльності та професійної ініціа-
тивності зі сторони студентів. Сьогодні доречно звернути особливу увагу на проблему якіс-
ної підготовки кадрів у вищому навчальному закладі (ВНЗ) для їх успішного працевлашту-
вання за фахом. Питання якісної підготовки випускників ВНЗ залежать від багатьох чинни-
ків, які забезпечують підготовку фахівців галузі, таких як: високий рівень підготовки профе-
сорсько-викладацького складу ВНЗ, наявність сучасної навчально-методичної та лаборатор-
ної бази, сучасний рівень освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) та освітньо-
професійних програм (ОПП) підготовки, що відповідають вимогам роботодавців та інші.  

На сьогодні робота колективу Навчально-наукового інституту інфокомунікацій та 
програмної інженерії (ННІ ІКПІ) Одеської національної академії зв’язку 
ім. О. С. Попова (ОНАЗ) спрямована на підготовку фахівців нової генерації, які будуть кон-
курентоспроможні на державному та міжнародному ринках праці. Традиційно підготовка 
фахівців в ННІ ІКПІ використовує передові технології та ефективні засоби навчання, що за-
безпечує якісну підготовку кваліфікованих кадрів, які володіють фундаментальними та спе-
ціальними знаннями, які здатні до самостійної творчої діяльності з урахуванням об’єктивних 
вимог сучасності галузі, конкурентоспроможності на ринку праці. Якісна підготовка фахівців 
галузі в ННІ ІКПІ забезпечується за допомогою висококваліфікованого професорсько-
викладацького складу, наявності сучасного якісного навчального та наукового середовища, 
навчально-методичної та лабораторної бази, конструктивної взаємодії з роботодавцями, ная-
вності успішної організації навчального процесу англійською мовою. Особлива увага під час 
підготовки фахівців в ННІ ІКПІ приділяється якісному засвоєнню системи знань, умінь і на-
вичок студентами та поєднанню теоретично засвоєного матеріалу із його застосуванням під 
час проходження практики на підприємствах. Однією зі складових підвищення якості підго-
товки випускників та їх подальшого працевлаштування є постійний аналіз результатів успі-
шності з метою діагностики, попередження та корекції відповідного рівня знань, умінь та на-
вичок, який суб’єктивно відображається у проміжних і поточних результатах успішності 
студентів. Тому в ННІ ІКПІ впроваджено комплексний моніторинг успішності студентів. 

Згідно з аналізом публікацій [1…3], для оцінки результатів успішності студентів, крім 
статистичних даних, використовуються елементи кореляційного (на основі коефіцієнтів ко-
реляції r-Пірсона, ρ-Спірмена, -Кендала) та факторного аналізів. Проте, для проведення до-
слідження результатів успішності студентів доцільно використовувати елементи регресійно-
го аналізу, які дозволять визначити модель регресії та нададуть можливість діагностувати і 
прогнозувати рівень успішності студентів для різних умов навчання. 

Метою даної статті є підвищення якості підготовки та працевлаштування студентів 
ННІ ІКПІ засобами комплексного моніторингу їхньої успішності за допомогою елементів 
кореляційного та регресійного аналізів. 

Комплексний моніторинг успішності студентів у ННІ ІКПІ проводиться постійно та 
передбачає використання методології динамічного та порівняльного моніторингів.  

Для дослідження обрано дані успішності випускників освітньо-кваліфікаційного рів-
ня (ОКР) «бакалавр» ННІ ІКПІ ОНАЗ 2013 року випуску. Аналізувалася успішність двох ви-
дів груп студентів у динаміці:  

1. Вступ абітурієнтів на І курс у 2009-2010 навчальному році (н.р.) за результатами 
сертифікатів Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для здобуття ОКР «бакалавра» за 
напрямом «Телекомунікації»; у 2013-2014 н.р. отримано диплом про здобуття 
ОКР «спеціаліст»; у 2014-2015 н.р. – ОКР «магістр». 

2. Вступ на ІІІ, ІV курси за результатами сумарної кількості середнього бала атестата 
про здобуття ОКР «молодший спеціаліст» та бала, отриманого в результаті співбесіди при 
вступі до ОНАЗ для здобуття ОКР «бакалавра» за напрямом «Телекомунікації»; у 2013-
2014 н.р. отримано диплом про здобуття ОКР «спеціаліст»; у 2014-2015 н.р. – ОКР «магістр». 
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1. Аналіз результатів успішності студентів, які вступили на І курс у 2009-2010 н.р. за 
результатами балів сертифікатів ЗНО та у 2012-2013 н.р. отримали диплом про здобуття 
ОКР «бакалавр»; у 2013-2014 н.р. отримали диплом про здобуття ОКР «спеціаліст». 

За правилами прийому у 2009-2010 н.р. до ОНАЗ ім. О.С. Попова для здобуття 
ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки «Телекомунікації» вступили абітурієнти за резуль-
татами сертифікатів ЗНО з двох предметів: українська мова та література, математика (або 
фізика). Мінімальна сума балів з двох предметів становила 248 балів, максимальна – 400. У 
процесі дослідження було опрацьовано вхідні дані успішності студентів 2009 року вступу. За 
вхідні дані взято сумарну кількість балів з двох предметів згідно з сертифікатами ЗНО. За 
вихідні дані – середній бал випуску здобувача ОКР «бакалавр», ОКР «спеціаліст» і наявність 
офіційного працевлаштування випускника. 

На рис. 1,а зображено графіки залежності між сумарною кількістю балів сертифікатів 
ЗНО та середнім балом випуску здобувача ОКР «бакалавр» і наявністю офіційного працев-
лаштування 74 випускників, які отримали диплом за ОКР «спеціаліст». 

На рис. 1,б зображено графік залежності між сумарною кількістю балів сертифікатів 
ЗНО та середнім балом випуску здобувача ОКР «бакалавра», який продовжив здобувати ви-
щу освіту за ОКР «спеціаліст». На рис. 1,в зображено графік залежності між сумарною кіль-
кістю балів сертифікатів ЗНО та середнім балом випуску здобувача ОКР «спеціаліст». 

Під рівнем успішності абітурієнта розуміємо суб’єктивні кількісні показниками сума-
рної кількості балів сертифікатів ЗНО, а для студента – середнє значення оцінок з усіх дис-
циплін, які вивчалися протягом навчання у ННІ ІКПІ.  

Бал сертифіката ЗНО з одного предмета оцінюється за двохсотбальною (від 124 до 
200 балів) системою, а середній бал випуску здобувача ОКР вищої освіти в ОНАЗ – за 
п’ятибальною. Бал сертифіката ЗНО є популяційною оцінкою, тому переведення її у 
п’ятибальну систему є приблизним: оцінка 3 коливається в межах 248…304 балів сертифіка-
тів ЗНО з двох предметів, 4 – 305…361 бал, 5 – 362…400 балів [4].  

За результатами дослідження успішності 74 випускників, які здобули освіту за 
ОКР «бакалавр» у 2012-2013 н.р. та ОКР «спеціаліст» у 2013-2014 н.р., отримано наступні 
статистичні характеристики:  

– мінімальне значення балів сертифікатів ЗНО становить приблизно 263,0 бали 
(3,17 бала – за п’ятибальною системою оцінювання);  

– максимальне значення балів сертифікатів ЗНО – 378,5 бала (4,54 бала – в 
п’ятибальною системою оцінювання);  

– середнє значення балів сертифікатів ЗНО  329,9 бала (3,96 бала – за п’ятибальною 
системою оцінювання);  

– середнє значення балів здобувачів ОКР «бакалавр»  3,95 бала;  
– середнє значення балів здобувачів ОКР «спеціаліст»  4,44 бала.  
Середнє значення балів успішності здобувачів ОКР «бакалавр» складає 3,95 бала та 

практично не відрізняється від середнього значення їх вступних балів сертифікатів ЗНО – 
3,96. Та поряд з цим, спостерігається позитивна динаміка успішності здобувачів ОКР «спеці-
аліст», адже середнє значення балів здобувачів ОКР «спеціаліст»  4,44 бала, що свідчить 
про якісну підготовку професійних кадрів галузі в ОНАЗ. 

Для отримання більш ґрунтовних результатів дослідження успішності студентів у динаміці 
використано елементи кореляційного аналізу, який застосовано для вивчення залежності між зна-
ченнями балів при вступі та середнього бала при отриманні ОКР вищої освіти випускника Академії. 

Бали сертифікатів ЗНО позначено як ознаку Х, а середній бал випуску студента, який 
отримав ОКР «бакалавр» і продовжив навчання за ОКР «спеціаліст» як Y. За допомогою засобів 
пакета програм SPSS [5] визначено, що між ознаками Х та Y спостерігається лінійний зв’язок і їх 
значення розподілені за нормальним законом. Тому для визначення міри залежності таких ознак 
використовуємо коефіцієнт кореляції Пірсона – r, який розраховується за формулою: 

x y

xy x y
r

S S

 



,  (1) 
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де x  – вибіркове середнє значення ознаки Х; y  – вибіркове середнє значення ознаки Y;  

xy  – вибіркове середнє значення ознаки ХY; xS  – вибіркове середнє квадратичне відхилення 

ознаки Х; 
yS  – вибіркове середнє квадратичне відхилення ознаки Y. 
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Рисунок 1 – Графіки залежності між балами сертифікатів ЗНО та середнім балом 
 випуску здобувача ОКР «бакалавр» та «спеціаліст» 

 

3 

2 

1 

1 

2 

3 



Ц И Ф Р О В І  Т Е Х Н О Л О Г І Ї ,  №  1 7 ,  2 0 1 5  
 

197 

Відомо [6], що коефіцієнт кореляції Пірсона може набувати значення із проміж-

ку  1;1 . Якщо 0,3 0,5r  , то зв’язок вважається слабким; якщо 0,5 0,7r  , то – сере-

днім; якщо 0,7 1r  , то – сильним. Якщо 0r  , то зв’язок буде додатнім, прямим, тобто зі 

збільшенням значень Х значення Y також збільшуються. Якщо 0r  , то зв’язок буде 
від’ємним, оберненим, тобто зі збільшенням значень Х значення Y зменшуються. 

За допомогою можливостей Microsoft Excel та пакета програм SPSS [5] знайдено коефіці-
єнт кореляції Пірсона між ознаками Х та Y, який приблизно дорівнює r ≈ 0,578, що свідчить про 
наявність додатного (прямого) середнього зв’язку між ознаками. Отже, студенти, які вступали із 
нижчими балами сертифікатів ЗНО, підтверджували свій рівень успішності протягом навчання в 
ОНАЗ і навпаки, абітурієнти із вищими балами сертифікатів ЗНО мали кращий рівень успішнос-
ті протягом навчання в Академії. Є достатня кількість студентів, які покращили результати ус-
пішності, про що свідчать проміжки зростання функції на графіку рис. 1,б.  

Аналогічно, знайдено коефіцієнт кореляції Пірсона між ознакою Х – балами сертифіка-
тів ЗНО та ознакою Z – середнім балом випускника, що отримав ОКР «спеціаліст». Значення 
коефіцієнта кореляції приблизно дорівнює r ≈ 0,241. Це означає наявність додатного (прямого) 
дуже слабкого зв’язку між ознаками. Тобто, абітурієнти, які вступали із певними балами сер-
тифікатів ЗНО, підтверджували свій рівень успішності протягом навчання в Академії, але є 
достатня кількість здобувачів ОКР «спеціаліст», які змінили рівень своєї успішності на вищий, 
про що ілюструє наявність «пікових» точок (локального максимуму) на графіку функції рис. 
1,в. Проте є частка випускників, які протягом навчання не підтвердили високий рівень успі-
шності при вступі (наявність точок локального мінімуму на графіку рис. 1,в). 

Проведений кореляційний аналіз успішності студентів у динаміці характеризує міру 
зв’язку між ознаками, а для можливості прогнозування залежності значень однієї ознаки від 
значень іншої потрібно визначити вид зв’язку. Для цього необхідно використати метод під-
бору моделі регресії, який доречно виконувати засобами SPSS [5]. В процесі аналізу знахо-
диться та перевіряється статистична значущість рівняння регресії та оцінюється адекватність 
моделі даним дослідження за коефіцієнтом детермінації R2, який показує частину варіації 
значень ознаки Y. Відомо [6], що висока статистична достовірність отриманих результатів 
має невеликий рівень значущості р < 0,05. Коефіцієнт детермінації R2 характеризує частку 
дисперсії однієї змінної, обумовленої впливом іншої у даному виді рівняння регресії та обчи-
слюється за формулою [6]:  

2

2
/2 1
y

xy

S

S
R  ,  (2) 

де 
2

/ xyS  – вибіркова дисперсія ознаки Y під впливом ознаки Х, 
2
yS  – вибіркова дисперсія 

ознаки Y. 
У результаті дослідження отримано моделі рівнянь регресії, які зведені у таблицю 1, і 

які показують вид та міру залежності зв’язку між ознаками. 
 
Таблиця 1  Моделі рівнянь регресії та оцінка їх параметрів (незалежна змінна Х – бали сер-
тифікатів ЗНО, залежна змінна Y – середній бал випуску здобувача ОКР «бакалавр») 

Рівняння Вид рівняння 
Підбір моделі Оцінки параметра 

R2 р к а b с 
Лінійна  Y = а Х+к 0,336 0 0,748 0,010   
Квадратична Y = а Х 2+ b Х+к 0,335 0 –0,552 0,018 –1,23610-5  

Кубічна Y = а Х 3+b Х2+с Х+к 0,335 0 –0,178 0,014 0 –1,34710-8 

Примітка: усі параметри у табл. 1 знайдені приблизно. 
 
У стовпчику R2 табл. 1 необхідно вибрати максимальне значення коефіцієнта детермі-

нації, про що свідчить більш висока взаємозалежність ознак. У нашому випадку R2≈0,336. 
Дані успішності 74 студентів найточніше описує рівняння лінійної регресії з високою статис-
тичною достовірністю – рівень значущості р ≈ 0,000 < 0,05 (в табл. 1 стовпчик р). 
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Тоді рівняння лінійної регресії, значення коефіцієнтів якого знаходяться у стовпчиках 
табл. 1 приблизно матиме вигляд:  

Y = 0,01Х +0,748. 
Отже, залежність балів сертифікатів ЗНО та середніх балів при випуску 74 здобувачів 

ОКР «бакалавр» можна описати та спрогнозувати за допомогою рівняння лінійної регресії 
Y = 0,01Х+0,748, в якому незалежною змінною Х є бали сертифікатів ЗНО, а залежною Y – 
середній бал здобувача ОКР «бакалавр». Коефіцієнт детермінації R2 ≈ 0,336, звідки отримає-
мо, що R ≈ 0,579, який практично збігається із коефіцієнтом кореляції Пірсона r ≈ 0,578. Для 
рівняння лінійної регресії має виконуватися рівність R2 ≈ r2, де R2 – коефіцієнт детермінації, r 
– коефіцієнт кореляції Пірсона. 

Аналогічно досліджено модель регресії, яка описує залежність середнього бала випу-
ску студента з ОКР «спеціаліст» від вступних балів сертифікатів ЗНО. Серед видів рівнянь 
найбільш точним буде рівняння лінійної регресії з R2 ≈ 0,058 і р ≈ 0,035 < 0,05. Тоді рівняння 
приблизно має вигляд: 

Y = 0,005Х +2,913. 
Отже, залежність балів сертифікатів ЗНО та середніх балів випуску 74 здобувачів 

ОКР «спеціаліст» теж описується за допомогою рівняння лінійної регресії, в якому незалеж-
ною змінною Х є бали сертифікатів ЗНО, а залежною Y – середній бал випуску здобувача 
ОКР «спеціаліст». Значення R ≈ 0,241 повністю збігається із коефіцієнтом кореляції Пірсона 
r ≈ 0,241, що свідчить про адекватність обраної моделі. 

2. Аналіз результатів успішності студентів, які вступили на І курс у 2009-
2010 н.р. за результатами сертифікатів ЗНО та у 2012-2013 н.р. отримали диплом про 
здобуття ОКР «бакалавр»; у 2014-2015 н.р. отримали диплом про здобуття 
ОКР «магістр». 

Проведено аналіз результатів успішності 67 випускників, які отримали освітньо-
кваліфікаційний рівень «магістр». На рис. 2 побудовано графіки залежності між балами сертифі-
катів ЗНО та середнім балом випуску студента, який отримав ОКР «бакалавр» і «магістр».  

За результатами дослідження успішності 67 здобувачів ОКР «бакалавр» і «магістр», 
отримано наступні статистичні характеристики:  

– мінімальне значення балів сертифікатів ЗНО становить приблизно 273,5 бала 
(3,30 бала – за п’ятибальною системою оцінювання);  

– максимальне значення балів сертифікатів ЗНО – 380,0 балів (4,58 бала – за 
п’ятибальною системою оцінювання); 

– середнє значення балів сертифікатів ЗНО  340,0 бала (4,1 бала – за п’ятибальною 
системою оцінювання);  

– середнє значення балів здобувачів ОКР «бакалавр»  4,2 бала;  
– середнє значення балів здобувачів ОКР «магістр»  4,56 бала.  
 

Вступ 2009-2010 н.р. 
Залежність між балами сертифікатів ЗНО та середнім балом випускника ОКР «бакалавр», випуск  2012-2013 н.р.     

    Залежність між балами сертифікатів ЗНО та середнім балом випускника ОКР «магістр», випуск  2014-2015 н.р.           
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в) 

Рисунок 2 – Графіки залежності між балами сертифікатів ЗНО та середнім балом 
випуску здобувача ОКР «бакалавр» і «магістр» 

  
Коефіцієнт кореляції Пірсона між ознакою Х – балами сертифікатів ЗНО та ознакою 

Y – середнім балом випуску студента, що отримав ОКР «бакалавр» та продовжив здобувати 
вищу освіту за ОКР «магістр», приблизно дорівнює r ≈ 0,613, що свідчить про наявність 
прямого середнього зв’язку між ознаками.  

Коефіцієнт кореляції Пірсона між ознакою Х – балами сертифікатів ЗНО та ознакою 
Z – середнім балом випуску студента, який отримав ОКР «магістр» приблизно дорівнює 
r ≈ 0,303 і пояснює наявність прямого слабкого зв’язку між ознаками. Тобто, студенти, які 
вступали із певними балами сертифікатів ЗНО підтверджували або змінювали свій рівень ус-
пішності протягом навчання в ОНАЗ, причому зміни рівня успішності відбулися у кращу 
сторону, про що свідчить наявність значної кількості «пікових» точок (підйомів) графіка за-
лежності на рис. 2, в. 

Для вибору виду моделі регресії ми використали уже відомий алгоритм виконання ре-
гресійного аналізу за допомогою можливостей SPSS. Позначивши незалежну змінну Х – ба-
ли сертифікатів ЗНО, а залежну Y – середній бал випуску студента, що отримав 
ОКР «бакалавр» та продовжив здобувати вищу освіту за ОКР «магістр», отримано наступні 
результати: максимальне значення R2 ≈ 0,387 з рівнем значущості р ≈ 0,000 < 0,05 приблизно 
відповідає рівнянню лінійної регресії: 

Y = 0,012X–0,018. 
При цьому, коефіцієнт детермінації R2 ≈ 0,387, звідки R ≈ 0,622, а коефіцієнт Пірсона 

r ≈ 0,613. 
Підбираючи модель регресії для опису залежності середнього бала випускника ОКР 

«магістр» від балів сертифікатів ЗНО, отримали результати, зображені в таблиці 2.  
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Таблиця 2  Моделі рівнянь регресії та оцінка їх параметрів (незалежна змінна Х – 
бали сертифікатів ЗНО, залежна змінна Y – середній бал випуску здобувача ОКР «магістр») 

Рівняння Вид рівняння 
Підбір моделі Оцінки параметра 

R2 Р к а b с 
Лінійна Y = а Х+к 0,092 0,013 2,361 0,006   
Квадратична Y = а Х 2+ b Х+к 0,102 0,032 11,243 –0,048 8,21210-5  
Кубічна Y = а Х 3+b Х 2+с Х+к 0,101 0,033 8,248 –0,020 0,000 8,22910-8 

Примітка: усі параметри у табл. 2 знайдені приблизно. 
 
Найкраще відображає залежність середнього бала випуску студентів ОКР «магістр» 

від їх балів сертифікатів ЗНО приблизне рівняння квадратичної регресії з параметрами: 
Y = 0,000082Х 2 – 0,048Х+11,243. 

Коефіцієнт детермінації R2 ≈ 0,102, рівень значущості р ≈ 0,032, коефіцієнт R не збіга-
ється із коефіцієнтом кореляції Пірсона r, адже, зв’язок між змінними нелінійний. 

3. Аналіз результатів успішності студентів, які вступили на ІІІ, IV курси після 
отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та у 2012-2013 н.р. 
здобули ОКР «бакалавр», у 2013-2014 н.р. – ОКР «спеціаліст»; у 2014-2015  н.р. – 
ОКР «магістр». 

У 2011-2012 н.р. на ІІІ курс за напрямом «Телекомунікації» вступили випускники ви-
щих навчальних закладів (ВНЗ) І–ІІ рівнів акредитації, що отримали дипломи про отримання 
ОКР «молодший спеціаліст» суміжних спеціальностей. Їх рейтинг був сформований за ре-
зультатами сумарної кількості балів атестата та співбесіди, тобто, бали вступу формувалися 
із суми середнього бала атестата (п’ятибальна система) та середнього бала співбесіди (двана-
дцятибальна система)  

На рис. 3, а зображено графіки залежності між балами вступу та середнім балом випу-
ску здобувача ОКР «бакалавр», «спеціаліст» і працевлаштуванням для 31 випускника. Графік 
рис. 3, б показує залежність між балами вступу та балом випуску студента ОКР «бакалавр», 
який продовжив навчання за ОКР «спеціаліст». На рис. 3,в показано графік залежності між 
балами вступу та балом випуску студента ОКР «спеціаліст». 

Результати успішності 31 випускника, які здобули вищу освіту за ОКР «молодший 
спеціаліст» досліджено за кількісними ознаками: бал вступу, середній бал випускника ОКР 
«бакалавр», середній бал випускника ОКР «спеціаліст». Отримано наступні результати: 

– мінімальне значення балів вступників – 10,12 бала;  
– максимальне значення балів вступників – 16,96 бала;  
– середнє значення балів вступників  13,7 бала;  
– середнє значення балів здобувачів ОКР «бакалавр»  3,81 бала; 
– середнє значення балів здобувачів ОКР «спеціаліст»  4,36 бала. 

 
Вступ 2011-2012 н.р. 

   Залежність між балами вступу та середнім балом випускника ОКР «бакалавр», випуск  2012-2013 н.р.             

  Залежність між балами вступу та середнім балом випускника ОКР «спеціаліст», випуск  2013-2014 н.р.          

Залежність 

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

10 12 14 16

Бали вступу

С
е

р
е

д
н

ій
 б

а
л

 в
и

п
у

с
к
у

 

Графік залежності між

балами вступу та

середнім балом

випускника ОКР

«бакалавр»

Графік залежності між

балами вступу та

середнім балом

випускника ОКР

«спеціаліст»

Графік залежності між

балами вступу та

працевлаштуванням

Вступ 2011-2012 н.р. 

   Залежність між балами вступу та середнім балом випускника ОКР «бакалавр», випуск  2012-2013 н.р. 

Залежність між балами вступу та середнім балом випускника ОКР «спеціаліст», випуск  2013-2014 н.р. 

Залежність між балами вступу та працевлаштуванням випускника ОКР «спеціаліст»

 
а) 

3 

2 

1 

1 

2 

3 



Ц И Ф Р О В І  Т Е Х Н О Л О Г І Ї ,  №  1 7 ,  2 0 1 5  
 

201 

Вступ 2011-2012 н.р. 

   Залежність між балами вступу та середнім балом випускника ОКР «бакалавр», випуск  2012-2013 н.р.            

  

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

10 12 14 16

Бали вступу

С
е

р
е

д
н

ій
 б

а
л

 в
и

п
у

с
к
у

 

Графік залежності між

балами вступу та

середнім балом

випускника ОКР

«бакалавр»

Вступ 2011-2012 н.р. 

   Залежність між балами вступу та середнім балом випускника ОКР «бакалавр», 

 випуск  2012-2013 н.р. 

 
б) 

Вступ 2011-2012 н.р. 

    Залежність між балами вступу та середнім балом випускника ОКР «спеціаліст», випуск  2013-2014 н.р.          

   

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

10 12 14 16

Бали вступу

С
е

р
е

д
н

ій
 б

а
л

 в
и

п
у

с
ку

 

Графік залежності між

балами вступу та

середнім балом

випускника ОКР

«спеціаліст»

Вступ 2011-2012 н.р. 

  Залежність між балами вступу та середнім балом випускника ОКР «спеціаліст», 

випуск  2013-2014 н.р. 

 
в) 

Рисунок 3 – Графіки залежності між балами вступу та середнім балом випуску 
здобувача ОКР «бакалавр» та «спеціаліст» 

 
Коефіцієнт кореляції Пірсона між ознакою Х – балами вступу та ознакою Y – середнім 

балом випуску студента, що отримав ОКР «бакалавр» та продовжив здобувати вищу освіту 
за ОКР «спеціаліст» приблизно дорівнює r ≈ 0,262 і пояснює наявність прямого дуже слабко-
го зв’язку між ознаками. Коефіцієнт кореляції Пірсона між ознакою Х – балами вступу та 
ознакою Y – середнім балом випуску студента, що отримав ОКР «спеціаліст» приблизно до-
рівнює r ≈ 0,004. Це свідчить про відсутність кореляційного зв’язку або наявність нелінійно-
го зв’язку між ознаками. Це можна пояснити тим, що є достатня кількість студентів, які підт-
вердили свій рівень успішності, та поряд з цим, є випускники, які вступили із низькими ре-
зультатами успішності та зосередились на навчанні і покращили свої результати. Також є 
студенти, рівень успішності яких значно знизився, що супроводжується низкою причин:  

– працевлаштування старшокурсників та їх навчання за індивідуальним графіком не-
гативно впливає на їх рівень успішності та сприяє зменшенню значення середнього бала ви-
пуску, але значною мірою покращує їх практичну підготовку та сприяє виробленню профе-
сійних умінь і навичок;  

– наявність особистісно-індивідуальних, соціальних факторів, пов’язаних із мотива-
ційною сферою, станом здоров’я, впливом навколишнього середовища та інше. 

Проведено регресійний аналіз для незалежної змінної Х – балів вступу, залежної Y – 
середнього бала випуску студента, що отримав ОКР «бакалавр» та продовжив навчання за 
ОКР «спеціаліст». Знайдене максимальне значення R2 ≈ 0,077 відповідає рівнянню оберненої 
регресії, але рівень значущості р для усіх видів рівнянь більший за 0,05, тому ми не можемо 
однозначно виділити один із видів рівнянь. Це свідчить про те, що дану залежність або не-
можливо описати одним видом рівняння, або для дослідження недостатній об’єм вибірки. 
Аналогічно, не дав результатів і регресійний аналіз для незалежної змінної Х – балів вступу, 
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залежної Y – середнього бала випуску студента, що отримав ОКР «спеціаліст», адже, максимальне 
значення R2 ≈ 0,01 відповідає рівнянню кубічної регресії з рівнем значущості р ≈ 0,875 > 0,05. 

У 2014-2015 н.р. п’ять випускників, які вступали на ІІІ курс, здобули вищу освіту за 
ОКР «магістр». Мінімальне значення бала вступу – 12,18 бала; максимальне – 13,86; серед-
нє – 12,8; середнє значення бала випуску ОКР «бакалавр»  4,42; середнє значення бала ви-
пуску ОКР «магістр»  4,55. Тому що обсяг вибірки малий, тому недоцільно проводити ко-
реляційний та регресійний аналізи з наявністю значної похибки обчислень. 

У межах експерименту в 2012-2013 н.р. на ІV курс за напрямом «Телекомунікації» 
вступили випускники ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації Одеського коледжу зв’язку та інформати-
зації, які отримали дипломи за ОКР «молодший спеціаліст» суміжних спеціальностей та ус-
пішно прослухали додаткові курси навчальних дисциплін. Їх рейтинг був сформований за 
результатами сумарної кількості балів атестата та результатів співбесіди. Тобто, бали вступу 
складаються із суми середнього бала атестата (п’ятибальна система) та середнього бала співбе-
сіди (п’ятибальна система). У 2012-2013 н.р. випускники отримали ОКР «бакалавр», 14 із них у 
2013-2014 н.р. – ОКР «спеціаліст» та 4 студенти отримали ОКР «магістр» у 2014-2015 н.р. 

На рис. 4,а зображено графіки залежності між балами вступу та середнім балом випу-
ску здобувача ОКР «бакалавр», «спеціаліст» і працевлаштуванням для 14 випускників. Гра-
фік функції на рис. 4,б відображає залежність між балами вступу та середнім балом випуск-
ника ОКР «бакалавр», який продовжив здобувати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «спеціаліст». На рис. 4,в представлено графік залежності між балами вступу та серед-
нім балом студента, що отримав ОКР «спеціаліст».  

Отримано наступні результати: 
– мінімальне значення балів вступників – 6,22 бала;  
– максимальне значення балів вступників – 9,85 бала;  
– середнє значення балів вступників  8,6 бала;  
– середнє значення балів здобувачів ОКР «бакалавр»  3,45 бала; 
– середнє значення балів здобувачів ОКР «спеціаліст»  4,23 бала. 
Коефіцієнт кореляції Пірсона між ознакою Х – балами вступу та ознакою Y – середнім 

балом випуску студента, що отримав ОКР «бакалавр» та продовжив здобувати вищу освіту 
за ОКР «спеціаліст», приблизно дорівнює r ≈ 0,540, що свідчить про наявність прямого сере-
днього зв’язку між ознаками. Коефіцієнт кореляції Пірсона між ознакою Х – балами вступу 
та ознакою Y – середнім балом випуску студента, що отримав ОКР «спеціаліст» приблизно 
дорівнює r ≈ 0,207. Тому між ознаками існує прямий дуже слабкий зв’язок, що також пояс-
нюється низкою вищезазначених причин. 

Проведено регресійний аналіз для незалежної змінної Х – балів вступу, залежної Y – 
середнього бала випуску здобувача ОКР «бакалавр», який продовжив навчання за ОКР «спе-
ціаліст». Максимальне значення R2 ≈ 0,464 з рівнем значущості р ≈0,032 приблизно відпові-
дає рівнянню квадратичної регресії:  

Y  = 0,126Х 2– 1869 Х +10,027. 
Значення коефіцієнта R не збігається із коефіцієнтом кореляції Пірсона r, адже, 

зв’язок між змінними нелінійний. 
За результатами проведеного регресійного аналізу для незалежної змінної Х – балів 

вступу; Y – середнім балом випуску здобувача ОКР «спеціаліст» визначено максимальне 
значення R2 ≈ 0,045, що відповідає рівнянню оберненої регресії. Тому що рівень значущості 
р ≈ 0,464 >0,05, то однозначно вибрати вид рівняння регресії неможливо. 

Згідно з результатами комплексного моніторингу успішності студентів у ННІ ІКПІ 
ОНАЗ ім. О.С. Попова постійно проводиться низка заходів (запроваджено курси нових на-
вчальних дисциплін, практичної підготовки, тренінги, стажування в компаніях роботодавців, 
проходження навчальної практики за межами України тощо), спрямованих не лише на під-
вищення рівня успішності студентів, а й на суттєве покращення якості підготовки фахівців 
галузі з метою їх працевлаштування і достойної конкурентоспроможності на світовому рин-
ку праці, насиченому новітніми ІТ-технологіями. 
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Рисунок 4 – Графіки залежності між балами вступу та середнім балом випуску 
здобувача ОКР «бакалавр» та «спеціаліст» 

 
 

Висновки 
1. Проведене дослідження за допомогою комплексного моніторингу успішності з ви-

користанням елементів кореляційного та регресійного аналізу дозволяє запропонувати прак-
тичні рекомендації щодо підвищення якості підготовки фахівців з метою їх подальшого пра-
цевлаштування та конкурентоспроможності на державному і міжнародному ринках праці. 

2. Для підвищення якості підготовки студентів ННІ ІКПІ запропоновано: 
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– передбачити необхідні заходи: курси нових навчальних дисциплін, практичної під-
готовки, тренінги з використанням інноваційних технологій навчання, стажування в компа-
ніях роботодавців тощо для підвищення рівня якості підготовки кваліфікованих кадрів; 

– надати практичні рекомендації, які дозволять випускникам ОКР «бакалавр» обрати пода-
льший рівень навчання або в напрямку наукової діяльності шляхом отримання ОКР «магістр» для 
подальшого навчання в аспірантурі, або в напрямку практичної інженерної діяльності для отри-
мання ОКР «спеціаліста», або успішно реалізувати себе у професійній діяльності; 

– забезпечити можливість прогнозування успішності студентів при виборі випускни-
ками ОКР «бакалавр», у подальшому ОКР «спеціаліст» або «магістр»; 

– здійснити відповідні «корективи» у навчальному процесі для вступників, середній 
бал вступу яких є дещо нижчим від середнього значення бала вступу, наприклад, прохо-
дження додаткових курсів навчальних дисциплін, спрямованих на підвищення рівня успіш-
ності студентів. 

3. Розроблено основні заходи, які дозволять підвищити якість підготовки фахівців галузі: 
– збільшення кількості аудиторних годин на вивчення навчальних дисциплін, які 

пов’язані з отриманням професійних навичок у відповідності з «першим робочим місцем» 
випускника; 

– корегування змісту галузевих стандартів вищої освіти України щодо збільшення кіль-
кості навчальних годин на вивчення циклу дисциплін професійної та практичної підготовки; 

– збільшення переліку та обсягу навчальних дисциплін, які мають забезпечити підвищення 
якості підготовки сучасних фахівців галузі як на державному, та і міжнародному ринках праці. 
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